Jaarstukken 2017

Apeldoorn 3

Inhoudsopgave

Inleiding ................................................................................................................................................... 7
Jaarverslag 2017 ................................................................................................................................... 13
Programmaverantwoording .................................................................................................................. 15
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën .................................................... 19
Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 45
Programma 3 Openbare ruimte ............................................................................................................ 57
Programma 4 Milieu .............................................................................................................................. 81
Programma 5 Jeugd en onderwijs ......................................................................................................... 95
Programma 6 Apeldoorn activeert ...................................................................................................... 109
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning ................................................................................. 127
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport ..................................................................... 143
Programma 9 Door! met de buitenstad .............................................................................................. 157
Programma 10 Bedrijfsvoering............................................................................................................ 195
Paragrafen ........................................................................................................................................... 209
1.2.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................... 211
1.2.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen................................................................................ 227
1.2.3 Paragraaf Financiering ............................................................................................................ 233
1.2.4 Paragraaf Verbonden partijen ................................................................................................ 241
1.2.5 Paragraaf Grondbeleid ........................................................................................................... 243
1.2.6 Paragraaf Lokale heffingen..................................................................................................... 251
1.2.7 Paragraaf Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 261
Bijzondere paragrafen ..................................................................................................................... 269
1.3.1 Paragraaf Dienstverlening ...................................................................................................... 271
1.3.2 Paragraaf Vastgoed ................................................................................................................ 275
1.3.3 Paragraaf Demografie ............................................................................................................ 279
Jaarrekening 2017 ............................................................................................................................... 285
Waarderingsgrondslagen .................................................................................................................... 287
Balans .................................................................................................................................................. 293
Toelichting op de balans...................................................................................................................... 299
Overzicht van baten en lasten (programmarekening) ........................................................................ 319
WNT ..................................................................................................................................................... 325

Bijlagen ................................................................................................................................................ 327
Staat van reserves en voorzieningen .............................................................................................. 329
Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA) ..................................................................... 335
Specificatie Algemene reserve ........................................................................................................ 341
Specificatie reserve overlopende projecten ................................................................................... 347
Specificatie over te boeken kredieten............................................................................................. 359
Staat van investeringen en kapitaallasten ...................................................................................... 365
Niet uit de balans blijkende verplichtingen..................................................................................... 367
Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden" ................................................... 375
SISA-bijlage ...................................................................................................................................... 379
Treasury ........................................................................................................................................... 387
Incidentele lasten en baten ............................................................................................................. 393
Overzichten lasten en baten per taakveld ...................................................................................... 395
Controleverklaring ........................................................................................................................... 403

Inleiding
Hierbij de jaarstukken over 2017. In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het
gevoerde (financiële) beleid. De jaarstukken beginnen met de verantwoording van de
programma's. Dit zijn de programma's uit de meerjaren programmabegroting (MPB) 2017 - 2020.
Omdat we verantwoording afleggen over de MPB ontkomen we er soms niet aan om die teksten
te herhalen, omdat u anders moet terug grijpen op de MPB en deze jaarstukken niet zelfstandig
leesbaar zijn. Om zichtbaar te maken welke stukken uit de MPB komen hebben we deze cursief
gemaakt.
Na de programmaverantwoording volgen de verplichte en bijzondere paragrafen. Het laatste stuk
van de jaarstukken bestaat uit de jaarrekening met bijlagen. Dit is de financiële verantwoording.
Hieronder treft u de financiële verantwoording op hoofdlijnen aan.
Het resultaat
In de begroting van 2017 kwamen we € 1 miljoen tekort. Dat hebben we gedekt door
€ 1 miljoen uit de reserves te halen. Eind 2017 bleek dat we niet € 1 miljoen moesten
onttrekken, maar € 8,2 miljoen in de reserves konden storten. We hebben geld in reserves
gestopt, omdat er kosten en opbrengsten zijn die we altijd met reserves verrekenen, zoals de
overlopende projecten en investeringen die we uit de Bestemmingsreserve Ontwikkeling
Apeldoorn halen.
We hadden in 2017 een nettoresultaat van € 19,9 miljoen. Dat betekent dat we € 19,9 miljoen
meer baten dan lasten hadden. In dit resultaat zit een positief resultaat van het Grondbedrijf van
€ 20,2 miljoen. Het positieve resultaat van het Gondbedrijf bestaat uit twee delen. Enerzijds
hebben we door gewijzigde regelgeving eerder winst moeten nemen en anderzijds hebben we
meer verkocht door een aantrekkende economie. Bij het Sociaal Domein hadden we € 2,4 miljoen
meer lasten dan baten. Bij de maatschappelijke opvang hadden we minder uitgaven daarin tegen
hadden we bij de jeugd meer uitgaven. Bij onze andere taken hadden we een positief resultaat
van € 2,1 miljoen. In figuur 1 ziet u het exploitatieoverzicht.
Figuur 1

Exploitatieoverzicht gemeente Apeldoorn 2017

(bedragen in miljoenen euro's)
Begroot

Werkelijk

Verschil

Baten

536,4

594,6

58,2

Lasten

537,4

567,5

-30,1

Brutoresultaat

-1,0

27,1

28,1

Onttrekking uit reserves

1,0

-7,2

-8,2

Nettoresultaat

0,0

19,9

19,9
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Tekort bij het Sociaal Domein
Voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen hebben we minder uitgegeven.
Daartegenover staat een tekort op het onderdeel Jeugd. Bij de uitvoering van taken op het gebied
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kwamen we ongeveer op het bedrag van de
begroting. Bij elkaar kwamen we bij het Sociaal Domein € 2,4 miljoen tekort. Met het Sociaal
Domein bedoelen we taken die we uitvoeren op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.
Structurele tekorten
Er was één onderdeel waarop we structureel geld tekort komen: de jeugdzorg. Dus moeten we
voorstellen het tekort op de jeugdzorg op te lossen door vanaf 2018 meer geld voor jeugdzorg te
reserveren in de meerjarenbegroting.
Wat doen we met het resultaat
We doen elk jaar de gemeenteraad een voorstel wat we willen doen met het nettoresultaat.
-

Storting in algemene reserve Grondbedrijf
We stellen voor € 3,6 miljoen te storten in de algemene reserve van het Grondbedrijf. Dat
is nodig omdat er een risico voor het Grondbedrijf is bijgekomen. Het Grondbedrijf heeft
een positief resultaat van € 20,2 miljoen ten opzichte van de begroting. Dat komt voor een
deel door nieuwe regels voor grondbedrijven. Daardoor moeten we winsten die het
Grondbedrijf maakt op de verkoop van grond, eerder verrekenen. Dit zien wij als risico,
omdat later kan blijken dat de winst minder is. Voor dat risico willen we extra geld in de
algemene reserve van het Grondbedrijf stoppen.

-

Opname vanuit reserve Sociaal Domein
Verder stellen we voor € 2,4 miljoen uit de reserve Sociaal Domein te halen. Dat is nodig,
omdat we voor onze taken binnen het Sociaal Domein meer hebben uitgegeven dan het
bedrag dat we daarvoor hadden begroot.

-

Toevoeging aan diverse kleine posten
Daarnaast willen we € 1 miljoen toevoegen aan diverse kleine posten binnen de
jaarrekening.

-

Storting in Algemene Reserve
Er blijft dan € 17,7 miljoen over. Dat bedrag willen we toevoegen aan de Algemene
Reserve.
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Storting vanuit reserve Bouwleges
We willen ook € 2,5 miljoen vanuit de reserve bouwleges in de Algemene Reserve stoppen. De
reserve en voorziening bouwleges zijn gezamelijk namelijk erg hoog geworden, hoger dan nodig
is. We konden er in 2017 € 2,4 miljoen aan toevoegen. Dat komt omdat er meer wordt gebouwd
dankzij de aantrekkende economie. In 2013 zag de economie er slechter uit. Er werd toen veel
minder gebouwd, waardoor de reserve bouwleges negatief werd. Daarom hebben we bij de
jaarrekening 2013 de reserve aangevuld met € 2,5 miljoen uit de algemene reserve. Nu de
reserve bouwleges weer op orde is, kan die € 2,5 miljoen weer terug naar de Algemene Reserve.
Bij elkaar komt er dus totaal € 20,2 miljoen in de Algemene Reserve.

Balans
De balans geeft aan hoeveel vermogen onze gemeente op 31 december 2017 had. Aan de
linkerkant van de balans staan onze bezittingen, aan de rechterkant onze schulden.
In figuur 2 vindt u een overzicht van de balans op 31 december 2017 met de cijfers van vorig
jaar erachter.
Figuur 2

Balans gemeente Apeldoorn 2017

(bedragen in miljoenen euro's)

31-12-

31-12-

Eigen vermogen en

31-12-

31-12-

Bezittingen

2017

2016

schulden

2017

2016

Gronden en terreinen

43,4

42,0

Algemene reserve

2,0

-21,4

Strategische gronden

26,5

34,1

Woonruimten

0,5

0,5

Bestemmingsreserves

62,8

78,1

Bedrijfsgebouwen

384,9

392,7

Rekeningresultaat

19,9

5,0

vermogen

84,7

61,7

Voorzieningen

50,0

27,4

Grond-, weg-,
waterbouwkundige

Subtotaal eigen

werken

62,1

58,0

Vervoermiddelen

2,4

2,0

Machines en installaties 16,1

16,9

Uitgeleend geld

53,2

59,8

grondbedrijf

69,7

55,8

Leningen

561,7

584,2

Overig

84,7

80,3

Overig

47,1

66,9

Totaal

743,5

742,0

Totaal

743,5

742,0

Voorraad gronden
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Ons eigen vermogen is in 2017 gestegen met € 23 miljoen. Ons eigen vermogen is het totaal van
de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het rekeningresultaat.
Het bedrag van onze leningen is € 22,5 miljoen minder geworden.
We hebben dus meer eigen vermogen en minder schuld. Dat betekent dat we onze financiën
beter op orde hebben.
Financieel gezond
We willen graag financieel gezond zijn. Daarom willen we ons eigen vermogen vergroten en zo
weinig mogelijk schulden hebben.
Solvabiliteit
Onze solvabiliteit is een van de gegevens waaraan we kunnen zien of we financieel gezond zijn.
De solvabiliteit laat zien hoe goed we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Hoe
hoger het percentage van de solvabiliteit is, hoe beter we er financieel voorstaan. De solvabiliteit
berekenen we door het bedrag van ons eigen vermogen te delen door het bedrag van ons totaal
vermogen. Onze solvabiliteit is nu ongeveer 11,5 %, dat is niet erg goed. We willen naar een
solvabiliteit van 20%.
Netto schuldquote
De netto schuldquote is een ander gegeven waaraan we kunnen zien of we financieel gezond
zijn. Het laat zien welk deel van onze uitgaven we nodig hebben voor rente en aflossing van
geldleningen. Een laag percentage is gunstig. Onze netto schuldquote was in 2017 93 %. In
2016 was dat 113 %. We willen de komende jaren onze netto schuldquote nog verder omlaag
brengen. Daarvoor gaan we leningen aflossen, zodat we minder geld kwijt zijn aan rente.
Als we doorgaan met ons financiële beleid kunnen we in 2025 weer financieel gezond zijn. In
onze Meerjaren Programma Begroting 2018-2021 gingen we er nog vanuit dat dat in 2030 het
geval zou zijn.

Figuur 3

Ontwikkeling van solvabiliteit en netto schuldquote
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Algemene Reserve
De Algemene Reserve is onze buffer om financiële tegenvallers op te vangen.
Na de financiële problemen bij het Grondbedrijf hebben we in 2012 een plan gemaakt om in
2022 weer financieel gezond te zijn. Op basis van dat plan moest de Algemene Reserve in 2022
zijn gegroeid naar minimaal € 15 miljoen. Na de decentralisaties in het Sociaal Domein hebben
we dat bedrag verhoogd naar € 20 miljoen. De jaarrekening 2017 laat nu zien dat de Algemene
Reserve al in 2018 boven de € 20 miljoen uitkomt. Onze gemeente wordt dus sneller financieel
gezond dan we hadden verwacht.
We willen onze financiële positie verder verbeteren. Dat willen we doen door de komende jaren
meer geld in de Algemene Reserve te stoppen.

Figuur 4

Ontwikkeling van de Algemene Reserve
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1.1

Programmaverantwoording

Jaarrekening 2017
Gemeente Apeldoorn
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Programma 1
Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën

Taakvelden:
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
0.10 Mutaties reserves
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Programma 1 Bestuur,
(wijk)organisatie, burgerzaken en
financiën
Portefeuillehouder(s): Allen

Ambitie van het programma
We willen samen met de inwoners van onze stad, met ondernemers, organisaties en instellingen
bijdragen aan een gemeenschap die iedereen in staat stelt een lijfelijk gezond en veilig leven te
kunnen leiden. Die iedereen in staat stelt zijn eigen keuzes te leren maken. Die iedereen in staat
stelt om mee vorm te kunnen geven aan de invulling van de eigen politieke, sociale en
ecologische leefomgeving. We laten dit zien in hoe we de stad besturen, in hoe we als bestuur
alert blijven op de ontwikkelingen in de samenleving en daarop adequaat inspelen, in hoe we
maatschappelijke vraagstukken aanpakken (niet alleen met regels) en in onze dienstverlening.

Speerpunten van beleid
In deze meerjarenprogrammabegroting worden, binnen de financiële begrenzingen, de
beleidsmatige keuzes voor de komende vier jaar, 2017-2020, gemaakt. De criteria die wij
hanteren om te komen tot die keuzes hebben wij benoemd in de Voorjaarsnota 2016: financieel
herstel, aanpak achterstallig onderhoud in de meest brede zin en duurzaamheid. En natuurlijk al
het andere waarbij onze strategische doelen als de comfortabele (gezins)stad, toeristisch
toplandschap en de ondernemende stad ordening geven. De keuzes die we daarbij maken
worden mede ingegeven door de verwachte beschikbare financiële middelen. In de programma’s
in deze MPB treft u de uitwerking aan. Bij de prioritering van die keuzes staat, zoals opgemerkt
in de voorjaarsnota, het financieel herstel voorop.
Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma
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Toprisico's
Nr

Risico omschrijving

Kans

Bedrag

264

Financiering en rente risico's

25%

€ 1.000.000

Effect I/S
€ 500.000 S

Risicogebeurtenis: Een stijging van de rente meer dan er in de begroting rekening mee is
gehouden. Een afwijking in de liquiditeitsplanning kan leiden tot extra
Financieringsbehoefte of overfinanciering en dus extra rentekosten.
Beheersmaatregelen
* Werkprocessen en treasurystatuut actueel houden
* Het toepassen van de kaders wet FIDO
* (Continu) opleiden personeel
*
*
*
*

568

Netwerk opbouwen met andere gemeenten voor kennisuitwisseling
Treasurycommissie als besluitvormend orgaan
Achtervang functie op peil houden
Bewaken functiescheiding en uitvoeren interne controles

Innen belastingen

25%

€ 500.000

€ 125.000 I

Risicogebeurtenis: Het innen en heffen van belasting is met ingang van 2016 uitbesteed
aan Tribuut. Tribuut verzorgt de aanslagoplegging voor de deelnemende gemeenten en de
waardering van de onroerende zaken in de gemeente Apeldoorn (uitvoering Wet WOZ).
Deze waardering vindt jaarlijks plaats. De Waarderingskamer houdt toezicht op het proces
en beoordeelt de kwaliteit van de waardering. Wanneer de Waarderingskamer van oordeel
is dat kwaliteit van de waardering onvoldoende is, zal zij geen goedkeurende verklaring
afgeven. Deze verklaring is nodig om de aanslagen onroerende zaakbelasting te kunnen
versturen.
Beheersmaatregelen
* De rapportages van de Waarderingskamer en de hieruit voortvloeiende acties,

instructies of maatregelen opvolgen.
* IC
* Managementinformatie
* Afspraken over de herwaardering en de kwaliteit van de herwaardering zijn opgenomen

601

in de collectieve samenwerkingsovereenkomst.
Regionalisering

25%

€ 3.000.000

€ 750.000 I

Risicogebeurtenis: Gemeente Apeldoorn voert taken uit voor externe partijen, waaronder
andere gemeenten. Het risico is dat 1 of meerdere contracten niet worden verlengd,
waardoor er voor het personeel geen dekking meer is.
Beheersmaatregelen
*
*
*
*

Investeren in relatiemanagement, communicatie en lange termijn partnership
Bij beëindiging van het contract zo snel mogelijk personeel aanschrijven.
Contractuele afspraken hierover maken;
Waar mogelijk flexibiliteit behouden in personele bezetting zodat ingespeeld kan worden
op eventuele krimp (en uitbreiding). NB: aangezien het merendeel van de regionale
dienstverlening meerjarig is, kan de inhuur van personeel niet alleen op tijdelijke basis
plaatsvinden.
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Nr

Risico omschrijving

Kans

Bedrag

741

BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene
uitkering

50%

€ 3.500.000

Effect I/S
€ 3.500.000 S

Risicogebeurtenis: Door hogere BTW declaraties wordt het plafond van het BTWcompensatiefonds minder onderschreden (is vrijval algemene uitkering), of zelfs
overschreden. Dat leidt tot een korting op de algemene uitkering.
Beheersmaatregelen
* Via de algemene reserve voldoende buffervermogen aanhouden waarmee dit risico

(incidenteel) kan worden opgevangen.
* Accuraat reageren op informatie over ontwikkelingen ten aanzien van het BCF en hierop

861

de raming van de algemene uitkering zo nodig aanpassen.
Datalek
50% € 1.000.000

€ 500.000 I

Risicogebeurtenis: Privacygevoelige gegevens of anderszins vertrouwelijke informatie
komt in het bezit van niet daartoe geautoriseerde personen.
Beheersmaatregelen
* We zijn compliant aan de Baseline Informatiebeveiliging voor gemeenten (BIG). NEN-

ISO/IEC 27002.
* Inrichten van een professionele privacy en security functie.
* Informatiebeveiliging oplossingen worden geïmplementeerd en zijn concern breed

consistent en operabel.
* IT-gerelateerde risico's worden geïdentificeerd, geanalyseerd, gemanaged en

gerapporteerd.
* Er loopt een continu programma om medewerkers te informeren en te scholen over
informatiebeveiliging.
* Er is een securityplan beschikbaar, vastgesteld en concern breed gecommuniceerd.
Totaal
€ 5.375.000
* Als het risico structureel is, wordt het financieel gevolg verdubbeld (zie toelichting in
hoofdstuk 4.1.2.2)

Toelichting bij gewijzigde toprisico's
262
Planschade
Planschade was een toprisico. Planschade is geen toprisico meer, omdat de Hoge Raad inmiddels
een uitspraak heeft gedaan in een concrete zaak van de gemeente Apeldoorn. Hierbij is de
gemeente in het gelijk gesteld. De planschade blijft wel een "regulier" risico. Het bedrag is
verlaagd van € 700.000 naar € 100.000 en de kans van 50% naar 10%.
741

BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering

De afgelopen jaren hebben gemeenten minder BTW gedeclareerd omdat de
overheidsinvesteringen door de economische crisis zijn teruggelopen. Een overschot op het BTW
compensatiefonds (BCF) komt ten gunste van het Gemeentefonds. Wij houden bij de berekening
van onze algemene uitkering in de MPB rekening met een structureel voordeel uit het BCF.
Nu de economie weer aantrekt, is de kans groot dat gemeenten meer gaan investeren en dan ook
meer BTW gaan declareren. Hierdoor neemt het voordeel in het BCF af of verdwijnt volledig.
Hierdoor gaat er minder geld naar het Gemeentefonds en dat leidt dan tot een lagere algemene
uitkering. We hebben het risico daarom met € 1,5 miljoen verhoogd tot € 3,5 miljoen en de kans
aangepast van 30% naar 50%.
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Doelstelling: 01. Apeldoorn als duurzame stad
Alle activiteiten die Apeldoorn een stap dichter bij de energie neutrale stad brengen vallen onder
het begrip duurzaam. Daarbij hoort bijvoorbeeld het begrip cleantech. Wij vinden het belangrijk
om daarbij regionaal op te trekken en via de Strategische Board de cleantech agenda te
realiseren. Maar we willen ook met onze organisatie het goede voorbeeld geven als het gaat om
duurzaamheid. We willen ons vastgoed duurzaam maken, het stadhuis etc. Verder is
duurzaamheid een breed begrip dat ook terugkomt in de lijn die we kiezen in de verkeersvisie.
Duurzaam is ook schoon vervoer, uit de auto op de fiets of E-bike, voldoende laadpalen in de
stad om het elektrisch rijden aan te moedigen etc. Maar duurzaamheid heeft ook betrekking op
mensen en activiteiten van die mensen. Vertaald naar onze organisatie gaat het onder meer over
personeelsbeleid. Zo vinden wij het belangrijk een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om
het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap om zodoende onze bijdrage te leveren
aan de landelijke baanafspraken. Kortom, bij de beoordeling van alle initiatieven die langs komen,
zal duurzaamheid in zijn vele vormen, people, planet and profit, voor ons een belangrijke
toetssteen vormen en willen wij, waar we kunnen, een bijdrage leveren aan een economisch en
maatschappelijk toekomstbestendige stad en een energieneutraal Apeldoorn.

Gerelateerde taakvelden:
0.1 Bestuur

Wat zouden we gaan doen?
Duurzaamheid komt terug in veel van de andere programma’s (o.a. Cleantech, gemeentelijk
vastgoed, verkeersvisie, schoon vervoer, personeelsbeleid, energieneutraliteit)

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Apeldoorn als duurzame stad
Duurzaamheid komt terug in veel van de andere programma’s waarin ook de prestaties zijn
opgenomen.

Doelstelling: 02. Apeldoorn als comfortabele (gezins)stad
Eén van de kwaliteiten van Apeldoorn is het zijn van een aantrekkelijke en comfortabele stad
voor gezinnen. Gezinnen wonen en vestigen zich hier graag en zijn daarmee een bijna
vanzelfsprekende doelgroep voor Apeldoorn. Hoeven we dan niets meer te doen? Jawel. De wet
van de remmende voorsprong leert ons dat we moeten zorgen dat Apeldoorn aantrekkelijk blijft
voor deze doelgroep. Of liever nog: dat we nog aantrekkelijker worden. Dat betekent ambitie!
Hoe kunnen we bewerkstelligen dat meer gezinnen kiezen voor Apeldoorn? En dat de gezinnen
die hier wonen ook nooit meer weg willen? Het mag duidelijk zijn dat er geen knop is waaraan
we kunnen draaien, wel kunnen we randvoorwaarden scheppen om aantrekkelijk te zijn en te
blijven voor gezinnen als we weten wat hun keuze voor Apeldoorn bepaalt. Dat doen we op vier
onderdelen: woning en woonomgeving, werkgelegenheid, voorzieningenniveau en sociale
kwaliteit. Omdat deze doelstelling voor alle inwoners van de gemeente geldt, koppelen wij hier
het steronderwerp 9.3 (nood)opvang statushouders en asielzoekers aan.

Gerelateerde taakvelden:
0.1 Bestuur
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Wat zouden we gaan doen?
De maatregelen die daarbij horen komen terug in de verschillende programma’s van de MPB.
Zoals voldoende woningen bouwen voor gezinnen (programma 9), een kindvriendelijke
woonomgeving en stimuleren van fietsgebruik (programma 3), de werkgelegenheidsfunctie van
Apeldoorn op peil houden (programma 6 en 9), stimuleren variatie en kwaliteit van onderwijs en
integrale kindercentra (programma 5), een aantrekkelijke binnenstad (programma 3 en 9), kunst
en cultuur voor gezinnen (programma 8), stimuleren van sport en bewegen ( programma 8),
versterken van sociale samenhang (programma 7), de jeugd een stem geven in het beleid en
nieuwe inwoners welkom heten (programma 1).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Apeldoorn is en blijft een aantrekkelijke stad voor gezinnen. Ook het afgelopen jaar kwamen veel
gezinnen in Apeldoorn wonen. Aan het einde van het jaar woonden er in Apeldoorn 1.100
mensen, waarvan 400 kinderen tot 12 jaar, meer dan aan het begin van het jaar. Ook 2016 liet
een dergelijk beeld zien (bron: BRP). In de uitkomsten van het bewonerspanel kunnen we lezen
dat de Apeldoorner gemiddeld een 7,6 gaf aan het leven in Apeldoorn, een stijging van 0,3 ten
opzichte van vorig jaar (bron: Bewonerspanel).
In 2017 zijn we hard aan de slag gegaan met het Programma Comfortabele Gezinsstad. We
hebben de verbinding gelegd met onder andere scholen en schoolbesturen, jeugdgroepen,
woningbouwcorporaties, burgerinitiatieven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties om het
programma te laden met ideeën. Er werden concrete acties ondernomen, zo werd een
bewonerspanel over comfortabele gezinsstad georganiseerd en werd ook een enquete via Jong
Apeldoorn uitgezet. In het najaar ging een grote groep scholieren in een Hackaton aan de slag
met thema’s uit het programma en was comfortabele gezinsstad een side-programma in een
conferentie mbt onderwijs en voortijdig schoolverlaters . Ook de gemeenteraad ging medio 2017
op pad om Apeldoorners te interviewen over Apeldoorn gezinsstad met als resultaat filmpjes op
TV Apeldoorn. In september 2017 zijn de resultaten van de consultaties gepresenteerd in de
PMA en de thema’s geintroduceerd. Daarna is het programma uitgewerkt. De uitwerking is
vervolgens begin 2018 vastgesteld door het college en half februari vond een boeiend debat
plaats in de PMA. Binnenkort wordt het digitale platform gelanceerd waarin interactie met
bewoners en organisaties in de stad mogelijk wordt. De focus in de uitwerking ligt op de
thema’s Buitenruimte voor iedereen, Gezond en veilig opgroeien en Generaties verbinden.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
2. Apeldoorn als comfortabele (gezins)stad
Zie hierboven en ook de toepasselijke programma’s.
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Effectindicatoren

Trendanalyse
Rapportcijfer leven algemeen
Dit jaar stijgt het rapportcijfer dat bewoners geven voor het leven in Apeldoorn met 0,3 punten
tot 7,6. Het maakt daarbij niet uit waar de ondervraagde woont, welk geslacht hij of zij heeft of
hoe oud iemand is. Gevraagd naar de redenen waarom men hier wil wonen, worden de
aantrekkelijke directe woonomgeving, familie, vrienden en/of kennissen die in Apeldoorn wonen
en de ligging nabij de Veluwe het meest genoemd.

Doelstelling: 03. Apeldoorn als toeristisch toplandschap
Op basis van het door de raad vastgestelde Programma ‘Welkom in Apeldoorn op de Veluwe’
gaat het Toeristisch Platform uitvoering geven aan de daarbij behorende ‘Marsroute’ om de
positie van Apeldoorn als toeristisch toplandschap te versterken. Wij zullen het Toeristisch
Platform de daarvoor vereiste faciliteiten bieden. Verder zullen wij uitvoering geven aan die
onderdelen van de Marsroute waarvoor de gemeente zelf aan de slag gaat zoals Bevaarbaarheid
Apeldoorns Kanaal en project Vitale Vakantieparken en blijven wij ons inspannen voor een
robuuste Veluwe samenwerking binnen de Gebiedsopgave Veluwe met als ambitie ‘De Veluwe
op 1’. Net als bij de andere strategische samenwerkingen is citymarketing hierbij een belangrijke
activiteit.

Gerelateerde taakvelden:
0.1 Bestuur

Wat zouden we gaan doen?
In het programma ‘Welkom in Apeldoorn op de Veluwe’ hebben wij de volgende doelen
vastgesteld:
• - De vrijetijdssector draagt bij aan de doelstelling 100.000 arbeidsplaatsen in Apeldoorn.
• - Meer bezoekers in de binnenstad en dorpen.
• - Hogere bestedingen gelijk aan het landelijke gemiddelde.
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Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
De gemeente Apeldoorn werkt in regionaal verband via de gebiedsagenda Veluwe aan een sterke
Veluwe. Lokaal werkt de gemeente samen met onder meer het Toeristisch Platform Apeldoorn
en de Stichting Centrummanagement Apeldoorn. Er is door iedereen hard gewerkt om de
hierboven genoemde doelen te realiseren en er zijn belangrijke resultaten geboekt. Zo hebben
meer mensen de binnenstad bezocht, is de Apeldoornse werkgelegenheid mede door de groei in
de toeristische sector gestegen en bleek de Veluwe is in 2017 de populairste binnenlandse
vakantiebestemming. Wat achterblijft is de positieve ontwikkeling van de bestedingen. Dat komt
overeen met het landelijk beeld.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
3. Apeldoorn als toeristisch toplandschap
Zie voor een verdere toelichting programma 9.

Doelstelling: 04. Apeldoorn als ondernemende stad
In het licht van de financiële crisis en de stagnatie op de arbeidsmarkt, is het strategische
economische beleid van Apeldoorn in 2014 herijkt. De kernvraag is ‘op welke manier kan de
veelzijdige economie van Apeldoorn worden gestimuleerd door innovatie?’ Deze kernvraag, die
afkomstig is uit de Structuurvisie ‘Apeldoorn geeft ruimte’ (mei 2013) en later vastgesteld in de
Meerjarenprogrammabegroting 2014-2017, is in het programma ‘De ondernemende stad’
uitgewerkt naar doelen en acties. Het programma 'De ondernemende stad' bestaat uit drie
programmalijnen, te weten: De werkende stad (met de focus op het arbeidsmarktbeleid); De
ondernemende stad (gericht op het economisch beleid) en De stad van kennis en innovatie
(waarin het vooral gaat over kennisvalorisatie). Valorisatie is het verzilveren van kennis van
wetenschap en techniek.

Gerelateerde taakvelden:
0.1 Bestuur

Wat zouden we gaan doen?
Voor de komende jaren is het arbeidsmarktbeleid erop gericht de groei te stimuleren naar
100.000 arbeidsplaatsen in 2020 door onder andere inzet op het Pact van Beekbergen,
stimuleren ondernemerschap en uitvoering van het Techniekpact. Daarnaast willen we tenminste
120 bedrijven stimuleren in hun autonome groei binnen het economisch beleid door het
ondersteunen van het startersbeleid waaronder de projecten ‘Ik start smart’ en ‘Ik groei smart’.
Tenslotte willen we in de programmalijn De stad van kennis en innovatie twee toonaangevende
kenniscentra helpen in hun ontwikkeling, te weten het Centre of Excellence for New media
technologies en het Cleantech centre Area055.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In 2017 is de economische uitvoeringsagenda 2017 – 2022 opgesteld. Het initiatief hiervoor is
genomen door Bedrijvenkring Apeldoorn, VNO-NCW Midden en de gemeente Apeldoorn. De
actiegerichte agenda wil inspiratie bieden aan iedereen die een bijdrage wil leveren aan de
economie van onze stad. Op basis van de uitvoeringsagenda werken allerlei partijen samen aan
concrete projecten, zoals ondermeer het Ondernemershuis, de aanleg van glasvezel op
bedrijventerreinen en het versterken van de exportkracht.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
4. Apeldoorn als ondernemende stad
Zie voor een verdere toelichting programma 9.
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Effectindicatoren

Trendanalyse
Percentage ondernemers dat zich betrokken voelt bij hun buurt
In 2014 is voor het laatst gemeten hoeveel ondernemers zich betrokken voelen bij hun wijk of
buurt. Toen voelde 71% zich (enigszins) betrokken bij hun buurt. Het streefcijfer voor de
komende jaren is 90%. In 2018 wordt er in afstemming met het BKA en VNO-NCW weer een
Ondernemerspeiling gehouden.

Doelstelling: 05. Apeldoorn is financieel gezond
We liggen op koers en er is reden tot optimisme. Uw Raad en ons college hebben de afgelopen
jaren belangrijke resultaten geboekt die zich in de MPB duidelijk beginnen af te tekenen. Wanneer
we geen gekke dingen doen komt het einde van het preventieve toezicht door de provincie
dichterbij. Meer concreet betekent dit dat we dan de Algemene Reserve van de Algemene Dienst
en de Algemene Reserve Grondexploitatie op orde hebben en dat er geen achterstand in het
wegenonderhoud is. Het tempo waarin het financieel herstel gerealiseerd kan worden, is in hoge
mate afhankelijk van de behoedzaamheid waarmee nieuwe beleidsimpulsen vorm gegeven
worden. Hoe terughoudender, lees zuiniger, des te eerder zal het financieel herstel gerealiseerd
zijn. In het fictieve geval dat er geen nieuw beleid zou worden ingezet is dit op basis van de nu
bekende gegevens begin jaren twintig.

Gerelateerde taakvelden:
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet woningen
0.64 Belastingen overigen
0.7 Algemene uitkeringen (incl. uitkering sociaal domein)
0.8 Overige baten en lasten
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Wat zouden we gaan doen?
In deze meerjarenprogrammabegroting worden, binnen de financiële begrenzingen, de
beleidsmatige keuzes voor de komende vier jaar, 2017-2020, gemaakt. Bij de prioritering van die
keuzes staat, zoals opgemerkt in de Voorjaarsnota 2016, het financieel herstel voorop.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Met ingang van 2017 kwam de gemeente Apeldoorn weer in aanmerking voor het repressief
toezicht. Zowel de begroting 2017 als de meerjarenraming zijn naar het oordeel van de provincie
structureel in evenwicht.
De in de Doorbraaknota (Voorjaarsnota 2017) gepresenteerde plannen, aangescherpt met door
uw raad aangenomen moties, zijn verwezenlijkt. Daarbij blijft de verhoging van de lastendruk
voor de burger onder de gewogen kostenontwikkeling. Alle jaarschijven in de MPB 2018-2021
resulteren in positieve saldi die aan de Algemene Reserve worden toegevoegd. Deze reserve zal
dan eind 2022 naar verwachting € 44,2 miljoen bedragen. De solvabiliteit en schuldquote
ontwikkelen zich positief.

Doelstelling: 06. Lobby
Apeldoorn staat niet alleen op deze wereld, veel overheden, organisaties en bedrijven zijn op
allerlei manieren medebepalend voor de ontwikkeling van onze stad en financiële mogelijkheden.
Met al die anderen willen wij in contact zijn en we opereren daarom in veel netwerken en geven
daar doelgericht invulling aan. Daarbij spelen we flexibel in op veranderende omstandigheden.
We willen dat Apeldoorn gezien wordt, we willen invloed uitoefenen op beleid en bestuurlijke
beslissingen in voor ons belangrijke gremia. We acteren op die wijze in verbanden op Europees,
nationaal, provinciaal en regionaal niveau. Op die manier schaken we op vele borden en proberen
wij resultaten te boeken. Citymarketing past, als bijzondere vorm van lobby, ook binnen dit
onderwerp.

Gerelateerde taakvelden:
0.1 Bestuur

Wat zouden we gaan doen?
Lobby in al zijn hoedanigheden komt terug in veel andere programma’s, bijvoorbeeld
arbeidsmarktbeleid, de decentralisaties, energiewetgeving, ruimtelijke visies,
investeringsprogramma’s.
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Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In Europa
In 2017 is de Apeldoornse lobby in Brussel, in nauwe samenwerking met de Cleantech Regio,
stevig verankerd,. Apeldoorn staat niet meer voor- maar óp het podium. Successen zijn behaald
op het gebied van financiering en profilering. De gemeente Apeldoorn en de Stichting Duurzame
Projecten Loenen hebben samen circa € 1 miljoen cofinanciering uit Europa ontvangen voor het
project c-VPP. Daarnaast participeren verschillende Apeldoornse partijen in subsidieaanvragen
voor o.a. Interreg NWE en LIFE, in 2018 komt uitsluitsel over de gunning. Apeldoorn en de
Cleantech Regio profiteren van het inmiddels opgebouwde netwerk in Brussel, wat uitmondt in
het leveren van experts aan workshops en aan kennisuitwisseling met diverse Europese regio’s
over de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie met als doel onze
ambities versneld te realiseren.
Met het Rijk
De lobby van het afgelopen jaar heeft zich vooral gericht op de Citydeals en de uitvoering
daarvan. Zo is in Stedendriehoekverband de Citydeal Cleantech ondertekend met de ministeries
van EZ, I&M en OCW. In dat verband werd er in 2017 gewerkt aan een visie voor het landschap
van de A1 en zijn (en worden) er gesprekken gevoerd met hoger onderwijsinstellingen over de
aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt, onder andere met de voormalige minister van
OCW. In de Citydeal Circulaire stad wordt er kennis uitgewisseld met andere steden en het Rijk
over de aanpassingen van wet en regelgeving nu afval niet langer als afval wordt beschouwd
maar als grondstof. Naar aanleiding van de komst van het nieuwe kabinet heeft het college het
nieuwe regeerakkoord geanalyseerd. Deze analyse is in november met de gemeenteraad
besproken. Het komende jaar wil het college verkennen waar nieuwe kansen liggen en de lobby
richting het Rijk aanscherpen. Het bestuursakkoord tussen gemeenten en het Rijk, welke in het
voorjaar van 2018 naar alle waarschijnlijkheid wordt ondertekend, is in dat kader een belangrijk
document.
Samen met de provincie Gelderland
De provinciale lobby heeft zich in 2017 vooral gericht op de beide gebiedsopgaven
Cleantechregio en de Veluwe. Als Apeldoorn hebben we geparticipeerd in de totstandkoming,
dan wel uitvoering van beide gebiedsagenda’s, waarin ook Apeldoornse projecten een plek
hebben. Dat heeft geleid tot cofinanciering voor bijvoorbeeld de Grifthof, Beleef het Apeldoorns
Kanaal, pilot openbaar vervoer op de Veluwe, het stationsgebouw, het fietsknooppuntensysteem
en het project Vitale Vakantieparken. Daarnaast hebben we met de provincie samengewerkt
binnen Gelrestad, een gezamenlijke conferentie georganiseerd rondom revitalisering van
bestaande wijken met de acht Gelderse steden en een uitwisseling op het thema stad met
provinciale en gemeentelijke programmamanagers.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
6. Lobby
Zie ook de overige programma's.
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Doelstelling: 07. Samenwerking en in het bijzonder de verbonden
partijen Regio Stedendriehoek
Er is nauwelijks een doel dat de gemeente in zijn eentje realiseert. We hebben een Rijk en een
steeds groter wordend samenwerkingslandschap. Hierin zitten 18 Verbonden Partijen en 30
regionale samenwerkingsverbanden (waaronder 8 van de verbonden partijen). Strategische
samenwerking is bij voorkeur gedifferentieerd, vormvrij en wordt ingezet voor het realiseren van
de strategische doelen. Samenwerking in de bedrijfsvoering doen we alleen als het
schaalvoordelen oplevert. Tribuut is hiervan een voorbeeld in onze regio. Wij zijn graag tot die
samenwerking bereid, maar er niet actief naar op zoek. Samenwerking op kwetsbare taken, zoals
Jeugd, WMO, Arbeidsmarkt en Veiligheid kent vele gedaanten. Soms is die samenwerking
geheel wettelijk dichtgetimmerd (VNOG, GGD), soms gedeeltelijk wettelijk voorgeschreven (zoals
Basismobiliteit) en soms geheel vrijwillig. Samenwerking op kwetsbare taken is een bijzondere
verantwoordelijkheid van Apeldoorn als grootste stad in een regio van 23 gemeenten waarmee in
wisselende coalities wordt samengewerkt.
In dit landsdeel werken we in vier kringen: het overlegplatform Landsdeel Oost (feitelijk
Gelderland en Overijssel waarmee een werkverband is gecreëerd om door het Rijk en Europa
gezien te worden), Gelrestad (Arnhem, Nijmegen, Ede-Wageningen en Apeldoorn en provincie) en
het werkverband Zwolle, Deventer en Apeldoorn. De vierde en thuisbasis is de regio
Stedendriehoek waarbinnen we samenwerken via de Gemeenschappelijke Regeling en de
stichting Strategische Board (in triple helix verband gericht op de realisatie van de cleantech
agenda). De Gemeenschappelijke Regeling Stedendriehoek is de verbonden partij waarin ons
bestuur overlegt met de andere gemeentebesturen in de regio aangaande regionale onderwerpen:
ruimte, infrastructuur, sociaal en natuur. De samenwerking in onze WGR Regio Stedendriehoek is
een ambitie gedreven samenwerking in een gebied dat te beschouwen is als de neerslag van ons
daily urban system, het gebied waar we sociaal maatschappelijk de meeste verbinding mee
hebben. We werken met een omgevingsagenda, waar gezamenlijk met de provincie de doelen en
resultaten benoemd en bepaald worden. Onder de noemer van CleanTech Regio zijn er 6
speerpunten: CleanTech development, Energietransitie, Duurzame arbeidsmarkt, CleanTech icoon
A1, toekomstbestendige binnensteden en kernen, en schone en duurzame mobiliteit. Het
omgevingsprogramma 2.0 is in 2016 in het kader van evaluatie verbonden partij Regio
Stedendriehoek ter informatie aan de raad gestuurd. Jaarlijks wordt een update hiervan ter
kennis gebracht aan de gemeenteraad. De WGR is een light samenwerking waarbij geen
bevoegdheden zijn overgedragen aan de regio.

Gerelateerde taakvelden:
0.1 Bestuur

Wat zouden we gaan doen?
Er zijn geen harde prestatieafspraken, we werken binnen de regio Stedendriehoek met een
omgevingsagenda, waar gezamenlijk met de provincie de doelen en resultaten worden benoemd
en bepaald. Onder de noemer van CleanTech Regio zijn er 6 speerpunten: CleanTech
development, Energietransitie, Duurzame arbeidsmarkt, CleanTech icoon A1,
Toekomstbestendige binnensteden en kernen, en schone en duurzame mobiliteit.
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Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
7. Samenwerking en in het bijzonder de verbonden partijen Regio Stedendriehoek
Samenwerking vindt plaats in domeinen als veiligheid (VNOG, programma 2), milieutaken (OVIJ,
programma 4), het sociale domein (programma 5, 6 en 7), het fysieke domein (programma 9) en
in de bedrijfsvoering (programma 10).
Toelichting: Er zijn in 2017 stappen gezet m.b.t. de uitwerking en de uitvoering van de
omgevingsagenda van de Cleantech Regio. Verschillende projecten zijn door de
Provincie Gelderland inmiddels bekrachtigd met een financiële bijdrage. Voor het
speerpunt levendige binnensteden en dorpskernen is in Apeldoorn het ontwerp
voor de Grift Binnenstad verder uitgewerkt en is overleg gevoerd met de
grondeigenaren om de realisatie van de beekzone mogelijk te maken. Binnenkort
wordt gestart met het bestemmingsplantraject. Ook is een Plan van Aanpak fase
3 voor de Binnenstad opgesteld. Voor het speerpunt Cleantech icoon A1 is een
plan van aanpak opgesteld en er zijn afspraken gemaakt over de investeringen. In
2018 wordt dit plan uitgevoerd en het Tracébesluit vastgesteld. Bedrijven aan de
A1 zijn betrokken bij de kansen van realisatie van de Cleantechdoelen. Er zijn
daarvoor kansenkaarten ontwikkeld en gesprekken gevoerd met potentiële
initiatieven voor opwekking van zonne-energie. Voor het speerpunt Slimme
Mobiliteit (Beter Benutten) zijn bij verschillende fietspaden tegels vervangen door
asfalt, is er een communicatiecampagne geweest voor het stimuleren van woonwerkverkeer. De snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer is grotendeels
gerealiseerd (afronding in 2018). Er is een verkenning gemaakt voor een snelle
fietsroute tussen Apeldoorn en Epe. Er zijn verschillende slimme verkeerslichten
geïnstalleerd in Apeldoorn. Verder heeft de Visit Veluwe Expres in de zomer
gereden tussen de recreatieparken in Hoenderloo en de Apeldoornse attracties. In
2017 zijn we gestart met het opstellen van de regionale woonagenda, die in 2018
zal worden vastgesteld. Samenwerking vindt plaats in domeinen als veiligheid
(VNOG, programma 2), milieutaken (OVIJ, programma 4), het sociale domein
(programma 5, 6 en 7), het fysieke domein (programma 9) en in de bedrijfsvoering
(programma 10).

Doelstelling: 08. Citymarketing
In het collegewerkprogramma 'Doorvertaald' is de ambitie opgenomen om citymarketing in te
zetten. Ter uitvoering daarvan heeft de gemeenteraad op 26 november 2015 de
Citymarketingvisie Apeldoorn Buitengewoon vastgesteld. Hierbij was ook een
uitvoeringsprogramma opgenomen. Ter uitvoering van de visie zal stichting Apeldoorn Promotie
worden omgevormd tot de citymarketingorganisatie die integraal uitvoering geeft aan
citymarketing, evenementencoördinatie en VVV-gastheerschap. Hiermee wordt uitvoering
gegeven aan de motie krachtige citymarketing. Via citymarketing worden onder meer de
strategische doelen ondersteund.

Gerelateerde taakvelden:
0.1 Bestuur

Wat zouden we gaan doen?
De activiteiten zijn opgenomen in de diverse programma’s en met name in programma 9.
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Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In 2017 is Apeldoorn Marketing voor het eerste volle jaar gestart. Er is een marketingstrategie
gemaakt en daarbinnen zijn veel projecten uitgevoerd: zes projecten onder de noemer Branding,
waaronder de zeer succesvolle Masterclasses Het Verhaal van Apeldoorn. Ook zijn zes projecten
uitgevoerd die bijdragen aan de brede innovatieve economie, veelal gericht op het aantrekken
van professionals in Apeldoorn. Vier projecten hadden betrekking op de comfortabele gezinsstad
en maar liefst 15 op toeristisch toplandschap. Er zijn veel relaties opgebouwd. Voor 2018 ligt
het actieplan Koers Houden#Gewoon in Apeldoorn klaar. Aan de activiteiten ligt de
uitvoeringsovereenkomst 2017 – 2019 ten grondslag.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
BROA 30.5 Investeringen 2014-2017
Voor het project Investeringsbudget BROA zijn diverse activiteiten gestart die deels doorlopen
naar 2018. Het gaat hierbij onder meer om Apeldoorn stagestad, sportacademie en verkenning
hoger onderwijs.

Doelstelling: 09. Deugdelijke en gastvrije dienstverlening
De leefwereld van en het gemak voor onze burgers en bedrijven zijn de uitgangspunten van onze
dienstverlening. We werken betrokken, uitnodigend en slagvaardig. Dit vertalen we naar een
Klantencontactcentrum, naar een omgevingsloket, naar sociale wijkteams en
keukentafelgesprekken. Zij staan voor een gastvrije ontvangst aan de telefoon, digitaal of op
locatie. Er wordt zaakgericht gewerkt met laagdrempelige toegang tot de gemeentelijke
dienstverlening. In de digitale dienstverlening staat het gemak voorop. We zijn alert op
rechtvaardigheid/rechtmatigheid en het borgen van de privacy om de deugdelijkheid te
garanderen. De basisadministratie wordt in de landelijke context in orde gemaakt via koppeling
van vele gegevensbestanden waardoor we geen overbodige informatie aan onze “klanten”
hoeven vragen. Het stelsel van basisregistraties vormt het fundament voor het informatiehuis
van de stad. De digitale dienstverlening heeft een doorbraak nodig zodat dit ons preferente
dienstverleningskanaal kan worden. De digitale transformatie moet op 4 sporen tegelijk versneld
worden: in het sociale domein, in het fysieke en publieke domein en in de bedrijfsvoering. "Mijn
Overheid" kan daarna ook voor veel dienstverlening van de gemeente Apeldoorn het centrale
loket zijn.

Gerelateerde taakvelden:
0.1 Bestuur

Wat zouden we gaan doen?
Dit werkt door in vele hoofdstukken van deze begroting (h 5, 6, 7, 9, 10).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Dit wordt nader toegelicht in de programma's 5, 6 , 7, 9 en 10 van de jaarrekening.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
9. Deugdelijke en gastvrije dienstverlening
Zie de overige programma’s.
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Doelstelling: 10. Stadsdeelgericht werken en burgerparticipatie
Stadsdeelgericht werken en burgerparticipatie evolueren mee met de vernieuwing in de
democratische samenwerking. Er ontstaan meerdere werkwijzen, sturingsvormen en
perspectieven naast elkaar. Er is niet één beste manier van burger of overheidsparticipatie.
Inwoners, bedrijven, raadsleden en ambtenaren vinden elkaar in allerlei samenwerkingsvormen op
denkkracht en initiatieven. Matrixdemocratie wordt het ook wel genoemd, waarin
stemmingsdemocratie, interactiedemocratie en doe-democratie leiden tot een gekleurd palet aan
verbindingen tussen samenleving en overheid. Open data en digitale platforms gaan hier een
steeds grotere rol in spelen. Het stadsdeelgericht werken, de rol van de stadsdeelmanagers en de
regisseurs openbare ruimte en zorg kennen diverse scenario’s. In het land wordt
geëxperimenteerd met burgeraudits, loting, labs, Ted-Talk, de all-inclusieve wijk,
crowd/matchfunding, de burgerbegroting e.d. op alle domeinen: sociaal, fysiek, economisch,
veiligheid. Uit onze participatiekaart blijkt dat Apeldoorn volop meedoet.

Gerelateerde taakvelden:
0.1 Bestuur

Wat zouden we gaan doen?
In de programma's 3, 7 en 9 van deze begroting zijn elementen hiervan opgenomen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In de programma's 3, 7 en 9 van deze begroting zijn elementen hiervan opgenomen.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
10. Stadsdeelgericht werken en burgerparticipatie
De Koersnotitie voor stadsdeel gericht werken: “Helder in Ambitie, Flexibel in Uitvoering” is door
b. en w. eind 2016 akkoord bevonden en aan de raad aangeboden. Begin 2017 heeft de
gemeenteraad besloten te starten met een Raadswerkgroep (Burger)participatie om o.a. haar
eigen rol in het gebieds gericht werken te onderzoeken. In december jl. heeft de Raadswerkgroep
haar advies uitgebracht in het rapport Samen voor Apeldoorn. Dit rapport is in januari 2018 In
Gesprek Met De Raad besproken. In dit rapport heeft de raadswerkgroep aanbevelingen gedaan
ten aanzien van participatie (verbreding en vernieuwing). De ontwikkelingen zijn in 2017 niet stil
komen te staan. Pragmatisch is doorgegaan met de onderwerpen uit de koersnotitie: Foto van de
wijk, het maken van Vitaliteitsagenda (experimenteren) en zijn de voorbereidingen getroffen voor
het opzetten van een Civic Crowdfundingsplatform.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
BROA 9.4 Wijken – De Maten (GSO-4) en De Maten vitaal (investeringsimpuls)
In 2017 zijn de pilot De Dreven en het verduurzamen van woningen voortgezet. Daarnaast is de
Revitalisering van winkelcentrum De Maat uitgevoerd en is de bewegwijzering in winkelcentrum
Eglantier geplaatst. Verder zijn er op een aantal plekken in de wijk nieuwe speeltoestellen
geplaatst.
BROA 9.5 Wijken – Orden en Kerschoten (GSO-4) en Duurzame aanpak winkelcentrum
Kerschoten
In 2017 is fikse vertraging in dit project voor het winkelcentrum ontstaan. Dit is enerzijds
veroorzaakt door een aantal waterleidingbreuken op het winkelcentrum. Hierdoor moest het
vervangen van de waterleidingen naar voren worden gehaald waardoor andere werkzaamheden
niet konden plaatsvinden. Anderzijds waren de winkeliers niet tevreden met het plan van de beek
in het winkelcentrum. Zij hebben het onderwerp geagendeerd voor behandeling in de
Gemeenteraad. Inmiddels kan het plan op brede waardering rekenen. In 2018 zullen de
werkzaamheden uitgevoerd en afgerond worden.
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Effectindicatoren

Trendanalyse
Rapportcijfer van inwoners over de mate van vertegenwoordiging door de gemeenteraad
Dit onderdeel wordt al jaren meegenomen in de jaarlijkse peiling over de MPB-indicatoren en
scoort ook steevast het laagste van de gevraagde rapportcijfers. Dit komt onder andere doordat
er relatief veel (15%) erg lage rapportcijfers (1,2 of 3) worden gegeven. Er valt verder op dat de
oudste leeftijdsgroep ongeveer een punt hoger waardeert dan de jongste groep.

Verbonden partijen
Alliander NV
Bijdrage aan doelstelling:
Alliander is het netwerkbedrijf van het vroegere Nuon. Het is in 2009 afgesplitst van Nuon.
Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

n.v.t.

Prestatieafspraken:
De regionale netbeheerders Alliander en Enexis hebben in 2015 hun netwerken opnieuw
verdeeld. Daardoor bedient Alliander nu alle inwoners en bedrijven in de provincies Friesland,
Flevoland, Gelderland en Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Daarmee sluit het beter
aan op de bestuurlijke indeling in ons land. Ook de klanten profiteren hiervan. Het tarief voor
inwoners wordt op termijn 2 euro lager. Door de nieuwe verdeling van de netwerken maakte
Alliander een boekwinst van € 140 miljoen. Alliander betaalt 45 % van dat bedrag aan de
aandeelhouders.
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Bank Nederlandse Gemeenten
Bijdrage aan doelstelling:
De BNG bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Via
financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

n.v.t.

Het dividend kan tegenvallen, als de winst van de BNG tegenvalt of als de BNG minder dividend
over de winst betaalt.
Prestatieafspraken:
N.vt.
Ontwikkelingen beleid:
Geen invloed gezien gering belang.

Leisurelands (RGV)
Bijdrage aan doelstelling:
Samenwerking
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

n.v.t.

Risico's:
De kans is klein dat er bij ontbinding van de BV verplichtingen zijn die we nu niet kennen.
Prestatieafspraken:
Nvt
Ontwikkelingen beleid:
Nvt

NV Luchthaven Teuge
Bijdrage aan doelstelling:
De luchthaven biedt voorzieningen voor General Aviation en draagt bij aan de recreatieve,
educatieve en economische doelstellingen van de gemeente.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

n.v.t.

Risico's:
De opening van vliegveld Lelystad is een risico en een kans voor vliegveld Teuge. Als het
Paracentrum als gevolg van de opening van Lelystad naar een andere locatie moet uitzien,
ontstaat er een aanzienlijk tekort in de exploitaite van vliegveld Teuge. De minister heeft echter
toegezegd, dat zij in dat geval zowel het Paracentrum als vliegveld Teuge financieel zal
compenseren. De inzet van de aandeelhouders is echter dat het Paracentrum behouden blijft
voor vliegveld Teuge mede gelet op de toeristische en recreatieve functie van het Paracentrum.
Daarnaast is groei van het aantal vliegbewegingen binnen de kaders van de geluidsruimte
gewenst om tot een toekomstbestendige exploitatie te komen. Daarom wordt ook ingezet op
overloop van luchtvaartgebonden bedrijvigheid van Lelystad naar Teuge. In dat verband heeft de
directie in overleg met de aandeelhouders en Provincie Gelderland in 2017 ook de eerste aanzet
gegeven voor herontwikkeling van het bedrijventerrein Teuge midden/ West.
Prestatieafspraken:
-Opstelling van een nieuw bedrijfsplan met inachtneming van advies van stuurgroep Berends en
binnen de kaders van het nog vast te stellen luchthavenbesluit. De aandeelhouders gaan uit van
een economische ontwikkeling van de luchthaven binnen de huidige geluidsruimte van ca 80.000
vliegbewegingen.
- Implementatie hinderbeperkende maatregelen met inachtneming advies van stuurgroep Berends.
- Geleidelijke groei van het aantal vliegbewegingen naar ca 80.000 vliegbewegingen.
- Geleidelijke afname van het vreemd vermogen.
- Actualisatie van de statuten
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Ontwikkelingen beleid:
In juni 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanvliegroutes van vliegveld
Lelystad bekend gemaakt. Eén van de voorgestelde routes gaat over vliegveld Teuge. De
bedrijfsactiviteiten van het op Teuge gevestigde Paracentrum worden er negatief door beïnvloed
omdat parachute springen boven 1.440 meter niet meer kan plaatsvinden. De exploitatie van
het Paracentrum en in het verlengde daarvan de NV Luchthaven Teuge komen daardoor onder
druk te staan. De directies van het Paracentrum en Luchthaven Teuge hebben met de
aandeelhoudende gemeenten en organisaties uit de luchtvaartsector zich er hard voor ingezet om
tot bijstelling van de plannen te komen. Waren de plannen in eerste instantie 'als in beton
gegoten'. Eind 2017 zijn het ministerie en de directies met elkaar in gesprek over mogelijke
oplossingen. De uitkomst van dit overleg en de besluitvorming over de opening van vliegveld
Lelystad en de aanvliegroutes is nog onzeker.
Door deze onzekere ontwikkelingen is het voor de directie van Teuge nog niet mogelijk
businessplan op te stellen. Vaststelling van het businessplan zal in de loop van 2018
plaatsvinden. De provincie Gelderland heeft als bevoegd gezag, de voorbereiding en
besluitvorming voor een nieuw Luchthavenbesluit voor vliegveld Teuge uitgesteld naar eind
2018/begin 2019. Eerst wordt het besluit van ministerie Infrastructuur en Waterstaat afgewacht
over de uitvliegroutes van Lelystad Airport.
Vooruitlopend daarop heeft de gemeenteraad in juni van 2017 met de motie Vreemd aan de orde
van de dag, beteugelen Teuge het kader voor het luchthavenbesluit aangegeven, namelijk een
maximale geluidsruimte van 56,5 db(A)Lden. Dit komt overeen met een geluidsruimte voor ca
80.000 vliegbewegingen.

Vitens
Bijdrage aan doelstelling:
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het verzorgt ook de drinkwatervoorziening
in onze gemeente. Vitens is in de afgelopen jaren ontstaan door fusies van lokale en regionale
drinkwaterbedrijven. Wij hebben sinds 2007 een belang in Vitens.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

n.v.t.

Risico's:
Er zijn geen risico's.
Prestatieafspraken:
Niet van toepassing.
Ontwikkelingen beleid:
Niet van toepassing.

Regio Stedendriehoek
Bijdrage aan doelstelling:
Regio Stedendriehoek draagt bij aan onze ambities uit programma 3, 4 , 8 en 9 door
belangenbehartiging op het gebied van ruimtelijke ordening (waaronder milieu en mobiliteit),
economische zaken en sociaal.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€ 406.000
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Prestatieafspraken:
De samenwerking in onze WGR Regio Stedendriehoek is een ambitie gedreven samenwerking in
een gebied dat te beschouwen is als de neerslag van ons daily urban system, het gebied waar
we sociaal maatschappelijk de meeste verbinding mee hebben. Er zijn geen harde
prestatieafspraken, we werken met een omgevingsagenda, waar gezamenlijk met de provincie
de doelen en resultaten benoemd en bepaald worden.Onder de noemer van CleanTech Regio zijn
er 6 speerpunten: CleanTech development, Energietransitie, Duurzame arbeidsmarkt, CleanTech
icoon A1, Toekomstbestendige binnensteden en kernen, en schone en duurzame mobiliteit. Het
omgevingsprogramma 2.0 is in 2016 in het kader van evaluatie verbonden partij Regio
Stedendriehoek ter informatie aan de raad gestuurd. Jaarlijks wordt een update hiervan ter
kennis gebracht aan de gemeenteraad.
De WGR is een light samenwerking waarbij geen bevoegdheden zijn overgedragen naar de regio:
de gemeenteraden van de betrokken gemeenten houden beleidsverantwoordelijkheid en beslissen
zelf over alle kaders.
Ontwikkelingen beleid:
In het kader van het onderzoek 'Kracht van Oost' heeft de Regio een proces opgestart om te
komen tot een herijking van onze gezamenlijke agenda. Dit is een breed proces waarbij alle
verbonden gemeentes en overige stakeholders met elkaar opnieuw bepalen welke zaken kansrijk
zijn voor een regionale agenda. Criteria daarbij zijn: is het gemeente overstijgend, is het kansrijk
en heeft het massa nodig of is het urgent. Dit zal resulteren in een nieuwe Cleantech agenda in
2018.

Tribuut
Bijdrage aan doelstelling:
Met ingang van 1 januari 2016 voert Tribuut voor de gemeente Apeldoorn de belastingtaak uit.
Naast de uitkeringen van de rijksoverheid vormen de gemeentelijke belastingen een belangrijke
bron van inkomsten.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€ 2.503.000

Risico's:
Tribuut is een nieuwe organisatie. De samenvoeging van de belastingtaken van de vijf
gemeenten brengt risico's met zich mee. Die staan in het bedrijfsplan van Tribuut. Als één van
deze risico's zich voordoet, kan dit leiden tot vertraging en extra kosten. Tribuut heeft weinig
financiële ruimte in haar begroting om deze risico's op te vangen.Indien Tribuut op enig moment
niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet teruggevallen worden op de deelnemende
gemeenten.
Prestatieafspraken:
• Tribuut volgt in 2017 de planning en control cyclus conform wettelijke bepalingen.
• De afspraken over de uitvoering van de belastingtaak zijn in 2017 verder uitgewerkt in
een samenwerkingsovereenkomst.
• De afspraken over de PIOFAC ondersteuning die Tribuut afneemt van de gemeente
Apeldoorn zijn in 2017 uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst.
• Met de samenwerking wordt beoogd een toekomstbestendige bedrijfsvoering op het
taakveld belastingen te realiseren. Gemeenten willen de kwaliteit van dienstverlening
behouden, kwetsbaarheid verminderen en kosten beheersen.
Ontwikkelingen beleid:
• De gemeenteraad heeft in april de conceptbegroting 2017 ontvangen en heeft geen
zienswijze ingediend.
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Financieel overzicht
Begroting na wijziging

Taakvelden
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Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
0.1 Bestuur
Het taakveld Bestuur resulteert in een voordelig saldo van € 1,7 miljoen. Hieronder worden de
belangrijkste verschillen verklaard:
- Burgemeester en wethouders:
€ 0,6 miljoen voordeel
- Regionale aanpak:
€ 0,2 miljoen voordeel
- Programma dienstverlening:
€ 0,3 miljoen voordeel
- Stadsdeelaanpak
€ 0,1 miljoen voordeel
- BROA-projecten:
€ 0,1 miljoen voordeel
- Overige budgetten
€ 0,4 miljoen voordeel
Totaal
€ 1,7 miljoen voordeel
Burgemeester en wethouders: € 0,6 miljoen voordeel
Het voordelig saldo op taakveld 0.1 ‘Burgemeester en wethouders’ betreft een terugstorting
(€ 492.000 V) van het overschot opgebouwd pensioenvermogen voor (oud-)bestuurders ten
opzichte van het benodigd pensioenvermogen. Dit vindt zijn oorzaak in de wijziging van het
landelijk vastgestelde rentetarief voor de waardeoverdracht, waarmee het benodigd
pensioenvermogen wordt berekend. Het resterende voordeel van € 0,1 miljoen betreft diverse
kleine voordelen.
Regionale samenwerking: € 0,2 miljoen voordeel
Dit betreft gecompenseerde btw op subsidies die door de Regio Stedendriehoek aan ons is
doorgeschoven.
Programma dienstverlening
Voor dit programma is in 2017, na een wisseling van projectleider, opnieuw koers bepaald.
Daardoor is vertraging opgetreden. Daarnaast is vertraging ontstaan in de uitvoering van de
projecten Hostmanship, Monitoring, Kanaalsturing en Formulierengenerator. Hierdoor zijn de
uitgaven € 260.000 lager dan begroot. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de
bedrijfsvoeringsreserve.
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Stadsdeelaanpak: € 0,1 miljoen voordeel
De doorontwikkeling van het project Stadsdeelaanpak heeft aanzienlijke vertraging opgelopen
door een langere bestuurlijke behandeling. Het maken van toekomstagenda’s en stadsdeelplannen
is uitgesteld tot na de besluitvorming over de nieuwe aanpak, waardoor geen uitgaven zijn
gedaan in 2017.
BROA-projecten: € 0,1 miljoen voordeel
Het resultaat op de BROA-projecten op programma 1 laat een voordelig saldo van € 0,4 miljoen
voordeel op de lasten en een nadelig saldo van € 0,3 miljoen op de baten zien.
Voor het project Winkelcentrum Kerschoten zijn in 2017 geen uitgaven gedaan. Door een aantal
waterleidingbreuken op het winkelcentrum konden geplande werkzaamheden niet worden
uitgevoerd. Daarnaast is het project vertraagd, omdat de winkeliers nog niet tevreden waren met
het plan van de beek in het winkelcentrum.
Voor het project Investeringsbudget BROA zijn diverse activiteiten gestart die deels doorlopen
naar 2018. Het gaat hierbij onder meer om Apeldoorn stagestad, sportacademie en verkenning
hoger onderwijs.
In totaal zijn de lasten € 0,4 miljoen lager dan geraamd. Hiertegenover staat een lagere
onttrekking aan de BROA.
Het nadeel op de baten van project ‘Verbeteren kwaliteit parken Zuidwest’ heeft een financieeltechnische reden. In de begroting was een bijdrage vanuit het BROA project
‘Wijkontwikkelingsplan Zuid’ een bijdrage geraamd. Op basis van de regelgeving van het Besluit
Begroten en Verantwoording (BBV) is deze interne verrekening niet toegestaan. Dit heeft geen
budgettaire gevolgen voor het resultaat van de jaarrekening.
Overige budgetten
Het resterende voordelig saldo ad € 0,4 miljoen betreft diverse posten. Er is sprake van een
overschot op het budget Politieke Markt van € 55.000 en op vergoedingen raadsleden € 46.000.
Ook de post vorming en opleiding van de raad laat een voordeel zien van € 66.000. Daarnaast
zijn er onderschrijdingen op diverse andere budgetten zoals de rekenkamercommissie,
communicatie raad, internet TV en huisvesting oude raadhuis.

0.2 Burgerzaken
Het taakveld 0.2 ‘Burgerzaken’ sluit met een saldo van € 375.000 voordelig. De belangrijkste
afwijkingen zijn:
· Burgerzaken:
€ 153.000 voordeel
· Documenten en verklaring:
€ 80.000 voordeel
· Personen en familierecht:
€ 68.000 voordeel
· Overige:
€ 74.000 voordeel
Totaal
€ 375.000 voordeel
Burgerzaken
Dit voordeel is deels veroorzaakt door vrijval van kapitaallasten. Als gevolg van het stopzetten
van de landelijke operatie basisregistratie personen is een krediet niet besteed. Ook het budget
incidentele ontwikkelkosten BRP is grotendeels niet uitgegeven (voordeel € 122.000) Dit budget
is via de Reserve Overlopende Projecten overgeboekt naar 2018.
Documenten en verklaring
De lasten van de documenten en verklaringen zijn lager omdat er minder Eigen Verklaringen zijn
ingekocht dan begroot. Bij de opbrengsten zien we een klein nadeel omdat de werkelijke uitgifte
minder is dan geraamd. Het voordeel bedraagt per saldo € 53.000.
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Personen en familierecht
De baten personen en familierecht zijn € 68.000 hoger dan begroot doordat de leges huwelijken
en burgerlijke stand van het 4e kwartaal 2016 in januari 2017 zijn opgelegd. Hierdoor is deze
opbrengst in 2017 verantwoord.
Overige
Het resterende saldo betreft diverse kleine voor- en nadelen.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Het voordeel op taakveld 0.3 bedraagt per saldo € 0,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door het resultaat op verkoop van vastgoed van het Vastgoedbedrijf (€ 0,6 miljoen).
Ook was de stelpost onderhoud in 2017 nagenoeg niet benodigd, wat heeft geleid tot een
voordeel van € 0,25 miljoen.
Over zowel 2017 en 2018 is hiermee de extra verkooptaakstelling van € 1,3 miljoen nu al
nagenoeg gerealiseerd. Naar huidige verwachting, mede gebaseerd op de marktsituatie, zal de
taakstelling 2018 van € 0,65 miljoen ook kunnen worden gerealiseerd.

0.5 Treasury
Op het taakveld Treasury is het saldo opgebouwd uit diverse voor- en nadelen. Op de lange
leningen (>1 jaar) ontstaat vanwege een lagere rente en een lagere financieringsbehoefte een
voordeel (€ 390.000 V). Ook op kort geld hebben we een voordeel in 2017 (€ 170.000 V). Een
nadeel (€ 410.000) ontstaat doordat erin 2017 door minder investeringen minder rente kon
worden doorbelast aan activa en het Grondbedrijf. Verder moet Cirec met ingang van 2017
vennootschapsbelasting afdragen. Dit heeft geleid tot een lager dividend.

0.61 OZB Woningen
Het saldo op de OZB Woningen bedraagt € 0,4 mln voordelig. Dit wordt veroorzaakt door een
verschuiving van de opbrengst niet-woningen naar woningen (zie hiervoor de toelichting bij
taakveld ozb niet woningen) van € 0,3 mln. Daarnaast is er sprake van een stijging in de totale
WOZ-waarde, waaronder volumeontwikkelingen die leidt tot een extra opbrengst van € 0,2 mln.
Tenslotte is er een nadeel van € 0,1 mln door oninbaarverklaringen.

0.62 OZB niet-woningen
Het nadeel op de OZB niet-woningen bedraagt in totaal € 1,8 mln. De belangrijkste verschillen
worden hieronder toegelicht. Het grootste nadeel wordt veroorzaakt door gerechtelijke uitspraken
over recreatiewoningen (€ 0,9 mln). De Hoge Raad heeft vorig jaar arrest gewezen in twee
procedures over vakantieparken in de gemeente Ermelo en Arnhem. De Hoge Raad oordeelt dat
als gebouwen naar aard en inrichting bestemd en geschikt zijn om als woning te dienen, die
gebouwen als woningen worden aangemerkt, ook als permanente bewoning niet mogelijk is. Dit
nadeel wordt voor een bedrag van € 0,3 mln gecompenseerd door een hogere ozb opbrengst
woningen. Ook de jurisprudentie met betrekking tot verpleeg- en verzorgingstehuizen zorgt er
voor dat steeds meer tehuizen die voorheen werden aangemerkt als niet-woning, nu worden
aangemerkt als woning belast met het woningtarief. Dit leidt tot een lagere opbrengst OZB- niet
woningen. Daarnaast bleek dat de waarde voor niet-woningen sterker gedaald was dan begroot,
de leegstand hoger was dan verwacht en dat er meer vernietigingen waren. Dit leidt tot een
aanvullend nadeel van € 0,6 mln. Ten slotte is er een nadeel van € 0,1 mln door
oninbaarverklaringen.
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0.64 Belastingen overig
Het voordeel op de overige belastingen bedraagt per saldo € 7,3 mln. Dit betreft de volgende
componenten:
- precariobelasting:
€ 7,4 mln voordeel
- overige baten:
€ 0,6 mln nadeel
Precariobelasting
Het voordeel ontstaat doordat we precariobelasting opleggen op kabels en leidingen van
nutsbedrijven. Liander is daarover een procedure begonnen bij de rechtbank. Deze procedure is
nog niet afgerond en loopt momenteel bij het Gerechtshof. Daarom hebben we voor hetzelfde
bedrag een voorziening precario opgenomen bij de algemene baten en lasten (Taakveld 0.8).
Op de opbrengst van de "overige" precariobelasting zien we een nadeel, omdat er over oude
jaren vorderingen oninbaar zijn verklaard.
Overige baten
De belastingsamenwerking Tribuut heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief saldo van
€ 159.000. Het aandeel voor Apeldoorn bedraagt € 83.000. Daarnaast is er een voordeel op
invorderingskosten. Tenslotte hebben we € 0,4 miljoen aan belastingen over 2017 nog niet
opgelegd, dit gaan we nog wel doen.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Het voordeel op de algemene uitkering van ruim € 3,6 mln wordt veroorzaakt door:
a. hogere rijksuitgaven als gevolg van de aantrekkende economie, beleidsintensiveringen en
actualisering van de uitgavenmaatstaven binnen het gemeentefonds van € 2,5 mln;
b. vrijval van een balanspost uit de jaarrekening 2016 vanwege een positievere
jaarrekeninguitkomst 2016 bij het Rijk van € 0,65 mln;
c. nabetalingen over de uitkeringsjaren 2015 en 2016 van € 0,65 mln
d. hogere inkomstenmaatstaf OZB 2017. Dit betreft een nadeel van € 0,2 mln.
In de tussentijdse rapportage 2017 hebben wij het voordeel als gevolg van de aantrekkende
economie en beleidsintensiveringen geraamd op € 5,3 mln. Tegelijk leiden met name de
beleidsintensiveringen tot extra programma uitgaven, waarvoor u een begrotingswijziging 2017
tot een bedrag van ruim € 2,3 mln heeft vastgesteld. Daarmee resteerde op basis van de
tussentijdse rapportage nog een netto voordeel op dit onderdeel van € 3 mln. Dat het werkelijke
voordeel in deze jaarrekening op dit onderdeel € 2,5 mln is, wordt veroorzaakt door de
septembercirculaire 2017. Over de gevolgen van deze circulaire hebben wij u in onze brief van
16 oktober 2017 (nr.083845) geïnformeerd.
Zoals met uw raad afgesproken zijn de tussentijdse aanpassingen door het Rijk van de integratie
uitkering sociaal domein (3 D's) verwerkt in separate begrotingswijzigingen, waarmee de
relevante budgetten op de programma's 5, 6 en 7 zijn gewijzigd.

0.8 Overige baten en lasten
De voor- en nadelen op de overige baten en lasten zijn divers. Per saldo is er een nadeel van €
8,9 mln. Er zijn ook afwijkingen onder de rapportagegrens van € 0,2 mln. Hieronder gaan we
alleen in op de grotere afwijkingen.
Het grootste nadeel betreft de storting van € 7,8 mln van de opbrengst precariobelasting in de
voorziening precario. We hebben in 2017 aanslagen voor precariobelasting opgelegd. Daarover
loopt een gerechtelijke procedure. Er is een risico dat de aanslagen niet terecht zijn opgelegd.
Hiervoor is een voorziening ingesteld.
Verder is op dit taakveld op begrotingsbasis de onderuitputting van kapitaallasten begroot. In de
realisatie doet het voordeel zich voor op andere taakvelden. Het nadeel op dit taakveld bedraagt
€ 0,8 mln.
Tenslotte noemen we het nadeel op de risico uren van € 1,8 miljoen, die ook op dit taakveld
verantwoord worden. Veel medewerkers worden betaald uit de reguliere exploitatie. Voor een

Apeldoorn 40

deel geldt dit echter niet, deze medewerkers worden betaald uit projecten of externen waarvoor
ze werken. Vanwege een lagere productiviteit, ontstaan door met name ziekte en minder werk
voor projecten, ontstaat er een nadeel van € 0,6 mln.
Daarnaast mag op grond van de per 2017 vernieuwde regelgeving Besluit Begroting en
Verantwoording voor sommige projecten en taken in de Algemene Dienst de overhead niet meer
intern verrekend worden. Deze administratieve wijziging leidt tot een nadeel van € 1,2 mln.
Omdat de budgetten daartoe wel beschikbaar zijn, hebben we van het genoemde tekort € 0,5
miljoen gedekt vanuit reserves (bijvoorbeeld reserves bedrijfsvoering, BROA en Zwitsal). Het
restant bedrag dat vanwege de nieuwe regelgeving BBV niet meer verrekend mag worden,
bedraagt circa € 0,7 miljoen. Dit leidt tot een nadeel op dit taakveld. Hiertegenover staan op alle
programma's kleine budgetvoordelen.
Daarnaast hebben we in 2017, zoals gebruikelijk, een nacalculatie van de begrote loonkosten
uitgevoerd. Hieruit bleek dat het budget loonkosten 2% te laag was. De belangrijkste oorzaken
van dit tekort zijn de nacalculatie 2016, een verhoging van de premies en de invoering van het
Individueel Keuze Budget, waarbij twee verlofdagen zijn omgezet in salaris. Het nadeel van € 1,6
mln hebben we gemeld in de Turap.
In de realisatie zien we nu dat er bij een aantal eenheden vacatures vertraagd of niet zijn vervuld.
In een aantal gevallen is er extra ingehuurd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 1,2 mln.
Het resterende voordeel (€ 0,3 miljoen) betreft diverse kleinere voor- en nadelen. Hierin is
inbegrepen een voordeel van € 0,1 miljoen aan ontvangen detacheringsvergoedingen en gelden
ziektewetuitkering. Het saldo van € 1,5 mln voegen we toe aan de bedrijfsvoeringsreserve.
Daarnaast zien we diverse voordelen. Het eerste voordeel betreft € 0,8 mln op de post
aankoopcompensatie maatschappelijk vastgoed. Dit budget is in 2017 niet besteed. Wel zijn
voorgestelde bijdragen voor Plexat (€ 48.750) en Tuinen van Zuidbroek (€ 415.000) bestuurlijk
bekrachtigd. Gelet op de ontwikkelingen in kader van de wet Markt en Overheid en de te nemen
raadsbesluiten in dit verband zijn de transacties van deze locaties verschoven naar 2018. Via de
Reserve Overlopende Projecten is een bedrag van € 0,4 mln overgeheveld naar 2018.
Tenslotte melden we een voordeel van € 0,8 mln op vooruitontvangen subsidies van de BROA.
Deze zijn nog niet besteed aan BROA-projecten en worden volgens de boekhoudvoorschriften op
de balans opgenomen.

3.4 Economische promotie
Wij melden op taakveld 3.4 Economische promotie een nadeel van € 0,3 miljoen. Dit wordt
veroorzaakt door:
- toeristenbelasting:
€ 197.000 nadeel
- Serious Request:
€ 112.000 nadeel
Toeristenbelasting
De tarieven toeristenbelasting worden, naast een correctie op basis van het prijsindexcijfer (voor
2017 bedraagt dit 0,0%) de komende vier jaren telkens verhoogd met 5%. De extra opbrengsten
als gevolg van deze verhogingen zijn toegekend aan investeringen in de structuurversterking van
de sector en in de professionalisering van de samenwerking van de Apeldoornse toeristische
sector. Een uitzondering hebben wij gemaakt voor de drie- en viersterrenhotels. Hun tarief
toeristenbelasting zal het komend jaar worden bevroren. Pas in 2018 gaan zij meedoen met de
verdere jaarlijkse tariefverhogingen.
Bij de berekening van de opbrengst toeristenbelasting is uitgegaan van de voorlopige aantallen uit
het belastingjaar 2016. In 2017 blijkt nu dat deze achterblijven bij de raming van 2016. De
verwachting is dat die moet worden geëxtrapoleerd naar belastingjaar 2017. De inventarisatie
van de definitieve aantal vindt in het voorjaar 2018 plaats.
Pas daarna kan de definitieve aanslag en opbrengst over 2017 worden bepaald.
Serious Request
Op dit taakveld is een deel van de kosten van Serious Request 2017 verantwoord. In de evaluatie
van Serious Request 2017 hebben wij u geïnformeerd over de gerealiseerde baten en lasten.
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0.10 Mutaties reserves
Op taakveld 0.10 verrekenen we de reserve bijdragen. Per saldo laat dit taakveld een nadeel zien
van € 2,0 mln. De grootste afwijkingen lichten we hieronder toe.
Bij de BROA heeft een extra storting van € 1,0 mln (N) plaatsgevonden. Dit betreft de van de
provincie Gelderland ontvangen subsidiegelden 2016. Deze gelden zijn nu toegevoegd, omdat de
van de provincie ontvangen gelden conform BBV regelgeving pas aan de reserve BROA mogen
worden toegevoegd, als er bestedingen zijn geweest. Daarnaast leiden de gerealiseerde
projectuitgaven Winkelcentrum Kerschoten en Verbeteren kwaliteit parken Zuidwest per saldo tot
een extra onttrekking van € 0,1 mln (V).
Zoals toegelicht op taakveld 0.8 storten we het voordeel op de salariskosten van € 1,5 mln (N)
in de bedrijfsvoeringsreserve. Het eindsaldo per 31-12-2017 van deze reserve bedraagt € 2,7
mln. De maximale omvang van deze reserve is door uw raad vastgesteld op € 2 mln, waardoor er
een bedrag van € 0,7 mln (V) vrijvalt ten gunste van de algemene middelen.
Daarnaast storten we € 0,6 mln in de Reserve Overlopende Projecten. Dit betreft de overheveling
van 2017 naar 2018 van de gereserveerde budgetten aankoopcompensatie maatschappelijk
vastgoed (€ 0,4 mln N) en incidentele ontwikkelkosten Basisregistratie Personen (BRP, € 0,2 mln
N).
Tenslotte is er voor de vastgoedexploitatie Zwitsal op taakveld 0.3 een bedrag van € 0,2 miljoen
extra uit de reserve Zwitsalpark gehaald.

Kadernota's
Clean Tech regio Stedenagenda 2.0 Omgevingsagenda
Beslisdocument_Routekaart_Apeldoorn_Energieneutraal_2020
Structuurvisie 2030 Buitenstad Apeldoorn geeft ruimte 2013
Welkom in Apeldoorn 2014
Programma de_ondernemende_stad__2014
VJN 2017 Doorbraaknota
Zien en gezien worden strategische visie op de Apeldoornse lobby maart 2014
Discussienotitie regionale samenwerking
Citymarketing Apeldoorn strategische koersbepaling
De Levendige Stad Evenementenbeleid
Nota De Levendige Stad
Visie op publieksdienstverlening Apeldoorn
Helder In Ambitie
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Programma 2
Veiligheid

Taakvelden:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves
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Programma 2 Veiligheid
Portefeuillehouder(s): J.C.G.M. Berends

Ambitie van het programma
De centrale doelstelling voor de komende vier jaar is dat Apeldoorn een comfortabele en veilige
woon-, werk- en recreatiegemeente is.

Speerpunten van beleid
In het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2015-2018 worden de volgende speerpunten
onderscheiden:
• sociale kwaliteit: overlast in de woonomgeving;
• objectieve veiligheid: met name huiselijk geweld, woninginbraken, (woning)-overvallen en
straatroof;
• Jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en loverboys;
• georganiseerde criminaliteit; met name hennepteelt, mensenhandel en outlaw motorcycle
gangs (OMG’s);
• veilig toerisme.
Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma
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Doelstelling: 1. Behouden en verbeteren van de objectieve en
subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers,
bedrijven en instellingen
Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers,
bedrijven en instellingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Integraal veiligheidsplan
Apeldoorn 2015-2018.

Gerelateerde taakvelden:
1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat zouden we gaan doen?
We organiseren activiteiten en projecten die worden uitgevoerd om Apeldoorn een comfortabele
en veilige woon-, werk- en recreatiegemeente te laten zijn.
Voor meer informatie verwijzen we naar: Uitvoeringsplan IVA 2015.
Door het team THOR wordt in samenspraak met de politie toezicht en handhaving uitgevoerd
met als doel een schoon, heel en veilig Apeldoorn. Voor meer informatie verwijzen we naar:
Jaarplan THOR 2015, Jaarwerkplan PTH 2016 (Preventie, Toezicht en Handhaving).
Wij verlenen vergunningen voor evenementen, horeca-inrichtingen en op grond van andere
bijzondere wetten, zodanig dat de leefbaarheid, veiligheid en welzijn van bezoekers en
omwonenden zijn gewaarborgd. Voor meer informatie verwijzen we naar: BiBoB-beleid
Apeldoorn, Prostitutiebeleid, Handhavingbeleid Drank- en Horecawet, Raadskader
cameratoezicht, Evenementenbeleid en evenementenvergunningenbeleid 2015.
Wij voeren casusoverleg o.a. in de Veiligheidskamer waardoor straf en zorg op elkaar worden
afgestemd ter voorkoming van overlast en criminaliteit.
Wij verzorgen voorlichting en andere preventieactiviteiten waardoor bewoners bewust zelf
maatregelen treffen ter voorkoming van brand, inbraak en andere onveilige situaties. Voor meer
informatie verwijzen we naar: Preventie en handhavingsplan alcohol 2014.
Wij geven in het kader van explosievenruiming opdracht om jaarlijks binnen het beschikbare
rijksbudget een aantal hectares af te zoeken en te ruimen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Uit de Politiecijfers over 2017 blijkt dat in het algemeen het aantal misdrijven daalt; 2017 ten
opzichte van 2016 is dat -10%. Het ophelderingspercentage is met 2% gestegen tot 29%. Het
aantal woninginbraken of pogingen daartoe is met 13 % gedaald. Het aantal verkeersongevallen
is gedaald met 6%, verkeersongevallen met letsel is gedaald met 12%
In 84% van de meldingen was de politie binnen 15 minuten ter plaatse; Dat geldt voor het
grondgebied van de gehele gemeente. Opvallend is de daling van de overlastcijfers door
verwarde personen. Daar waar landelijk door de politie een stijging wordt waargenomen, is er in
Apeldoorn een daling van -14%.
In het algemeen dalen de overlastcijfers ook (overlast door jeugd daalt 17%, overlast door
zwervers stijgt 16% en overlast door alcohol en drugsgebruik stijgt 14%) in totaal is het aantal
overlastmeldingen gedaald van 2441 naar 2265= - 176 is -7%. Het cijfer voor het
veiligheidsgevoel in de eigen buurt is uitgekomen op 7,5.
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De locatieprofielen zijn in de raad eind 2017 vastgesteld. Ook het Preventie en handhavingsplan
Drank en Horeca is eind 2017 aan de raad aangeboden. De pilot data jeugd is in 2017 besproken
en aan de raad zijn de resultaten gepresenteerd. De werkwijze is getoetst door de gemeentelijke
privacy-officer en de Autoriteit Persoonsgegevens. Over een eventueel vervolg van het project
met andere gegevenssets van ketenpartners is nog geen besluit genomen.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Integraal veiligheidsplan Apeldoorn
Toelichting:

In 2017 zijn de plannen voor 2 uitvoeringsjaren (2017 en 2018) vastgesteld. De
teamplannen van de Politie en THOR zijn daarop afgestemd. Via de
veiligheidsbrieven is 2 keer gerapporteerd over de voortgang op de verschillende
geprioriteerde thema’s.
In het kader van de aanpak van ondermijning zijn diverse
bewustwordingsbijeenkomsten gehouden. Er is ook een intern meldpunt ingericht.
In 2018 worden bijeenkomsten gehouden met het RIEC zodat het RIEC in de
gelegenheid is voor Apeldoorn een zgn. ondermijningsbeeld op te stellen. Dat
wordt medio 2018 verwacht.
In 2017 zijn 15 recreatieterreinen van de ca 65 terreinen bezocht door een
multidisciplinair handhavingsteam. Dit heeft veel waardevolle informatie
opgeleverd. Er zijn ook 4 hercontroles uitgevoerd. Op een 3-tal thema’s worden
nu bestuurlijke vragen uitgewerkt (woonfunctie, huisvesting arbeidsmigranten en
straatnaamgeving en huisnummers op de parken). Samen met de Veiligheidsregio
zijn bijeenkomsten gehouden met de ondernemers dan wel terreinbeheerders om
het veilig recreëren te bevorderen en maatregelen te nemen in het kader van
natuurbrandbestrijding.

2. In 2017 wordt door Jeugdboa’s gewerkt binnen de nieuwe aanpak van jeugdgroepen
In 2017 wordt door Jeugdboa’s gewerkt binnen de nieuwe aanpak van jeugdgroepen. De
capaciteit en snelheid van werken is afgestemd op de ontwikkeling van en binnen jeugdgroepen.
Toelichting: In 2017 is het aantal jeugdboa’s uitgebreid conform de besluitvorming van de
raad. Er is voor 3 groepen een zgn. groepsscan gemaakt volgende Plus/Min/Meemethode. Deze werkwijze zal in 2018 worden geëvalueerd.
3. In 2017 wordt gewerkt volgens het nieuwe gemeentelijke evenementenbeleid en zal een
nieuw Preventie- en handhavingsplan Drank- & Horecawet worden vastgesteld.
In 2017 wordt gewerkt volgens het nieuwe gemeentelijke evenementenbeleid. In 2016 zijn de
locatieprofielen opgesteld als nadere uitwerking van het evenementenbeleid. De toezicht- en
handhavingscapaciteit wordt daarop binnen de mogelijkheden afgestemd.
In 2017 zal een nieuw Preventie- en handhavingsplan Drank- & Horecawet worden vastgesteld.
In 2017 is de informatieverzameling en -deling verbeterd. Gedacht wordt aan het gebruik van
zgn. “Informatiepleinen”. In 2017 moeten de eerste pleinen operationeel worden.
De in 2016 uitgevoerde pilot Big data is geëvalueerd. In 2017 wordt deze wijze van
informatiegestuurd werken op een bruikbare en verantwoorde manier ingezet, zodanig dat
uiteraard de Privacyregels gerespecteerd worden.
Toelichting: Evenementenbeleid: De locatieprofielen zijn benoemd voor jaar 2016. Hierin is
enige vertraging opgelopen. In de PMA is afgesproken dat er een hernieuwde
dialoog wordt opgestart over de locatieprofielen in de binnenstad (vooral horecapleinen). Zie ook collegebesluit en brief Presidium als achtergrond-info. In het
najaar van 2017 is het preventie- en handhavingsplan in de PMA besproken en in
januari 2018 in de Raad vastgesteld.
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4. In 2017 is de persoonsgerichte werkwijze geïntegreerd in het Veiligheidshuis NOG, kamer
Apeldoorn ca.
In 2017 is de persoonsgerichte werkwijze geïntegreerd in het Veiligheidshuis NOG, kamer
Apeldoorn ca. Ook zijn we voorbereid op de invoering van de Wet Zorg en Dwang en de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg.
Toelichting: In 2017 is die werkwijze ingevoerd. De beide genoemde wetten hebben in de
parlementaire behandeling vertraging opgelopen. De behandeling is door ons
gevolgd vanwege de ontwikkelingen op het thema “overlast door personen met
verward gedrag”. De voorbereidingsactiviteiten hebben we doorgeschoven naar
2018.

6. (co)financiering explosievenruiming
In 2017 gaan we met de eigenaren van de betreffende gebieden op zoek naar (co)financiering
voor het ruimen van de explosieven en de resten daarvan in die gebieden, zodanig dat ook dat
werk binnen de raming van 8 jaar na de start van de werkzaamheden is afgerond.
Toelichting:

In 2017 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. In 2018 wordt getracht in
een bestuurlijk overleg de uitvoering van een zgn. veldonderzoek gefinancierd te
krijgen. Een dergelijk onderzoek moet een duidelijk beeld geven van de
uiteindelijke ruimingskosten. De planning is er nog steeds op gericht om in 2020
de opdracht tot ruiming te kunnen geven.

Effectindicatoren
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Trendanalyse
Twee keer per jaar wordt de raad geïnformeerd over de waargenomen trends via de
Veiligheidsbrief. Als het nodig is wordt bijgestuurd of geherprioriteerd. Deze analyse in de
Veiligheidsbrief gaat over recentere cijfers dan die door het CBS landelijk beschikbaar zijn.

Doelstelling: 2. Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in
Apeldoorn veroorzaakt door brand, ramp of crisis
Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Apeldoorn veroorzaakt door brand, ramp of
crisis. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Regionaal Beleidsplan 2012-2015, het
Risicoprofiel Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en het Regionaal crisisplan.

Gerelateerde taakvelden:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat zouden we gaan doen?
Wij nemen deel aan de Veiligheidsregio die voor ons een aantal taken uitvoert op het gebied van
brandweer en rampenbestrijding. Voor meer informatie verwijzen we naar: Programmabegroting
2017 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.
Wij organiseren de bevolkingszorgprocessen bij rampen en crises. Voor meer informatie
verwijzen we naar: Beheers- en organisatieplan crisisbeheersing Apeldoorn, Protocol sociale
calamiteiten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Dit is conform de planning uitgevoerd. In het najaar is tevens door de VNOG een extra
presentatie aan de raad verzorgd over de lokale risico’s voor Apeldoorn.
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Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. In 2017 wordt gewerkt volgens de nieuwe gemeenschappelijke regeling en de nieuwe
organisatiestructuur voor de VNOG en is het risicoprofiel en het bijbehorende beleidsplan
opnieuw vastgesteld.
Toelichting:

Dit is conform de planning uitgevoerd. In het najaar is tevens door de VNOG een
extra presentatie aan de raad verzorgd over de lokale risico’s voor Apeldoorn.

2. Elk jaar organiseren we tenminste 2 bestuurlijke oefeningen.
Toelichting:

Deze bestuurlijke oefeningen zijn gehouden op 19 september 2017 en 24
november 2017. In de eerstgenoemde oefening is het college door de politie
bijgepraat over de zgn. SGBO-structuur. (SGBO=Staf Grootschalig Bijzonder
Optreden). In die bijeenkomst zijn ook bestuurlijke dilemma’s gedeeld en
besproken die relevant waren in het kader van grote evenementen in het
algemeen en Serious Request in het bijzonder. Er is ook een thema avond met de
raad gehouden over het protocol sociale calamiteiten. Ook alle gemeentelijke
processen zijn geactualiseerd en geoefend. Daarmee was de gemeentelijke
organisatie goed geoutilleerd voor onverwachte gebeurtenissen bij Serious
Request. Alle mogelijke scenario’s zijn doorgenomen. Het evenement Serious
Request was in dat verband ook een prachtig evenement om ervaring op te doen
en overlegstructuren te oefenen.

Verbonden partijen
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/GHOR
Bijdrage aan doelstelling:
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voert de regionale taken uit op het terrein van de
brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De
Veiligheidsregio doet dat ook op lokaal niveau zoals dat is aangegeven in de Wet
Veiligheidsregio’s. Daarmee draagt de VNOG bij aan het behouden en verbeteren van de
objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€ 10.798.000

Risico's:
In de paragraaf Weerstandsvermogen staat dat de risico’s van de VNOG beperkt zijn. De VNOG
kan normaal gesproken die risico’s opvangen met haar eigen reserves. Het algemeen bestuur
heeft besloten dat de gemeenten zelf de helft opbouwen van de weerstandscapaciteit van €
275.000 die nodig is. De bijdrage van Apeldoorn is ongeveer 20% van de totale gemeentelijke
bijdragen. Dat betekent dat we ongeveer 20% van € 275.000 als risicobedrag meenemen in de
berekening van het weerstandsvermogen in de gemeentebegroting.
Prestatieafspraken:
Het bestuur van de VNOG heeft de directie drietal opdrachten gegeven, waarmee een
verantwoorde gemeentelijke bijdrage gerealiseerd wordt.
• Werk toe naar een financieel meerjaren perspectief, inclusief de incidentele kosten van de
reorganisatie;
• Onderzoek de structurele ruimte in de begroting van de VNOG;
• Laat de cluster financieel schoon naar de nieuwe organisatie overgaan en vul hiermee de
taakstellingen uit de lopende begroting in.
Per 1-1-2017 werkt de VNOG volgens het vastgestelde rapport VNOG Risicogericht.
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Ontwikkelingen beleid:
• Met ingang van 2017 is het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage aangepast. De
bijdrage wordt gebaseerd op de uitkering die de gemeenten voor openbare orde en
veiligheid ontvangen in het gemeentefonds. In de bijdrage 2017 is rekening gehouden
met een overgangstermijn van het nieuwe model van 4 jaar. Dit betekent dat de
besparing voor Apeldoorn van € 800.000 in 2021 zal zijn gerealiseerd.
• De VNOG was onderverdeeld in 6 clusters. Apeldoorn vormde samen met Epe en Voorst
het cluster EVA. Per 2017 vormt Apeldoorn met de gemeenten Epe en Voorst een zo
genoemde gebiedsgebonden commissie.
• In 2017 heeft de VNOG diverse keren de resultaten van de risicogerichte aanpak
besproken met de gemeenteraad. Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Financieel overzicht
Begroting na wijziging

Taakvelden
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
Saldo van baten en lasten voor
bestemming
0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na
bestemming

L

B

Realisatie

S

L

B

Afwijking

S

L

TURAP

I/S/V

S

B

10.901

310

-10.591

10.393

312

-10.081

-508

2

510

3.145
1.261

771
0

-2.374
-1.261

3.246
2.803

829
1.948

-2.417
-855

101
1.542

58
1.948

-43
406

15.307

1.081

-14.226

16.442

3.089

-13.353

1.135

0

0

0

405

-405

405

15.307

1.081

-14.226

16.847

-13.758

1.540

3.089

2.008

873
-405

2.008

I
I
I

468

480
-1.900
-1.420

I

1.900
480

Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Op dit taakveld hebben wij een voordeel van ongeveer € 510.000. Dit voordeel wordt
voornamelijk veroorzaakt door een voordeel van € 480.000 aan lagere uitgaven op het
Functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de VNOG. In 2018 is dit voordeel verwerkt in de meerjaren
programma begroting. Verder zijn € 30.000 aan kleine verschillen.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Op taakveld grondexploitatie hebben we per saldo een voordeel van ruim € 0,4 miljoen. Dit
voordeel wordt veroorzaakt doordat € 1,5 miljoen meer uitgaven zijn gedaan voor het opruimen
van de explosieven. Daartegenover staat dat wij een vergoeding krijgen van € 1,9 miljoen van
het ministerie van BZK voor het opruimen van de explosieven. Het saldo van afgerond € 0,4
miljoen wordt in de reserve bommenregeling gestort.

0.10 Mutaties reserves
Zie onderbouwing taakveld 8.2.
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Kadernota's
Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn_2015-2018
Uitvoeringsplan IVA totaal 2017-2018
Notitie uitbreiding beleidslijn Bibob-beleid Apeldoorn
Prostitutiebeleid
Uitvoeringsplan_handhaving_drank_en_horeca
BeleidskaderCamerabeveiliging_in_Apeldoorn
Evenementenvergunningenbeleid 2015
Evenementenbeleid Apeldoorn Nota De Levendige Stad
Preventie- en handhavingsplan Alcohol_2014
brief raad Preventie en Handhavingsplan alcohol svz 2016
Jaarplan THOR 2017
werkplan PTH 2017
Jaarplan 2017 VHH NOG incl meerjarenbegroting
Beleidsregels Wet Damocles gemeente Apeldoorn
Samenwerking geborgd VVP Veluwe
regionaal beleidsplan rampenbestijding en crisisbeheersing 2012-2015
Regionaal_Risicoprofiel_2016
Crisisplan_2_0
BOP crisisbeheersing 2017
protocol Sociale calamiteiten Apeldoorn
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Programma 3
Openbare ruimte

Taakvelden:
0.63 Parkeerbelasting
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2 Riolering
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0.10 Mutaties reserves
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Programma 3 Openbare ruimte
Portefeuillehouder(s): M.J.P. Sandmann (groen en water), J.G. Kruithof (verkeer) en D.H.
Cziesso (beheer en onderhoud)

Ambitie van het programma
De openbare ruimte maakt de bereikbaarheid voor bedrijven, bewoners en recreanten mogelijk,
biedt ruimte voor een prettig verblijf, natuur en cultuurhistorie en faciliteert de schone en vuile
waterstromen. De openbare ruimte is toekomstbestendig met een stevig casco als basis en
voldoende flexibiliteit om in te spelen op veranderende behoeften en omstandigheden. De
gebruikers kunnen rekenen op een basiskwaliteit van functioneren, comfort en veiligheid. Een
leefomgeving waar kinderen gezond opgroeien en ouderen zich welkom blijven voelen. Met een
goed functionerend wegenstelsel dat efficiënte en comfortabele verplaatsingen met fiets, auto
en openbaar vervoer mogelijk maakt. Daar hoort een goed en betaalbaar onderhoud bij. Oudere
wijken vragen om een meer integrale revitaliseringsaanpak.Klimaatadaptatie en duurzaamheid
vormen een leidraad bij het beheer en de ontwikkeling. De opgave om ons voor te bereiden op
een veranderend klimaat speelt een belangrijke rol in. Het vraagt om keuzes in het ruimtegebruik,
zodat overvloedige neerslag niet tot overlast van overstromend rioolwater leidt. En op stenige
plekken is vergroening nodig om hoge temperaturen te temperen. Duurzaamheidswinst behalen
we in de wijze waarop het verkeer georganiseerd is. Zoals in het verkeerssysteem, waarbij de
fiets en openbaar vervoer een prominentere plaats krijgen en duurzame innovatie aangemoedigd
wordt. Maar ook in beheerkeuzes die gemaakt worden met energiezuinige en herbruikbare
materialen.Groen, natuur en beken en sprengen zijn bepalend voor de identiteit van Apeldoorn.
Ze zijn een essentieel onderdeel van het “stamkapitaal” in de ideevorming rond “Veluwe op 1”
en vormen een voorwaarde voor de instandhouding van de biodiversiteit. Met de ontwikkeling
en instandhouding van toegankelijke robuuste groene en blauwe structuren in de stad en de
stadsranden worden aantrekkelijke verbindingen met de Veluwe en het landschap van de
IJsselvallei gecreëerd. Deze dragen bij aan een aantrekkelijke en gezonde woon-, werk en
leefomgeving in het kader van Apeldoorn Gezinsstad. De openbare ruimte produceert veel
economische en maatschappelijke baten. Meerwaarde wordt behaald door samenwerking met
andere partijen, functies slim te combineren en de kansen voor integraliteit te benutten. Maar
ook door verbinding met doelen als arbeidsparticipatie, zorg, gezondheid, voedsel en energie.
Waardebehoud en – ontwikkeling, dáár gaat het om ! Dat wij zuinig zijn op die waarden blijkt
ook op de wijze waarop we omgaan met het dierenwelzijn. De gemeenteraad heeft de zorg voor
dierenwelzijn vastgelegd in een initiatiefnota Dierenwelzijn (2016).In samenwerking met
bewoners, bedrijven en andere overheden dagen wij hen uit medeverantwoordelijkheid te nemen.
De openbare ruimte is tenslotte van ons allemaal!

Speerpunten van beleid
•
•
•
•
•
•

Versterken en verduurzamen bereikbaarheid (Steronderwerp 3.1)
Versterken van de groene verbindingen van de stad met de stadsranden
Uitvoering van het bekenprogramma
Wegenherstel en revitalisering openbare ruimte in oudere wijken met name De Maten
(Steronderwerp 3.2)
Participatie van bewoners en partijen
Dierenwelzijn (Steronderwerp 3.3)
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Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma

Toprisico's
Nr

Risico omschrijving

1281 Het bestrijden van onkruid op verhardingen

Kans

Bedrag

80%

€ 500.000

Effect I/S
€ 800.000 S

Risicogebeurtenis: Meer onkruid op en tussen verhardingen. Dit leidt tot verrommeling van
de openbare ruimte en daarmee verlies van kwaliteit in de ogen van de gebruiker. Hierdoor
ontstaat de kans op kapitaalvernietiging.
Beheersmaatregelen
* Gebruik maken van andere, duurdere, methoden zoals bestrijding door van onkruid door

middel van heet water, hete lucht en/of extra inzet menskracht
Totaal

€ 800.000

* Als het risico structureel is, wordt het financieel gevolg verdubbeld (zie toelichting in
hoofdstuk 4.1.2.2)

Toelichting bij gewijzigde toprisico's
geen

Doelstelling: 1. Op slimme, duurzame en innovatieve wijze
bereikbaar zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers
De in de Structuurvisie 2030 (Buitenstad) genoemde ambities zijn in de Verkeersvisie 2016-2030
voor het onderdeel mobiliteit uitgewerkt in vier kernopgaven. Daarnaast is de gemeente
Apeldoorn meerderheidsaandeelhouder van de NV luchthaven Teuge. De luchthaven genereert
werkgelegenheid en draagt bij aan het economisch en toeristisch klimaat. De ontwikkeling is
gericht op een expertisecentrum voor luchtvaartinnovatie en cleantech bedrijvigheid.
De doelstelling heeft vijf subdoelen:
1.1 Fietsstad: meer ruimte voor de fiets.
1.2 Transitie van aanbodgericht naar vraaggericht en efficiënt openbaar vervoer.
1.3 Beter en veilig gebruik van de infrastructuur.
1.4 Duurzame innovatie.
1.5 Ontwikkeling luchthaven Teuge.
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Gerelateerde taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer

Wat zouden we gaan doen?
Behorend bij 1.1:
• het stimuleren van het gebruik van de fiets, ook in voor- en natransport;
• het sneller en directer maken van fietsroutes in de stad, in het buitengebied en naar
omliggende gemeenten;
• het veiliger maken van het fietsgebruik: veilig op de fiets voor iedereen.
Behorend bij 1.2:
• het ontwikkelen van een nieuw OV-netwerk;
• het introduceren van duurzaam en innovatief openbaar vervoer;
• het integreren van het reguliere en vraagafhankelijke openbaar vervoer;
• het versterken van OV knooppunten;
• het benutten van nieuwe kansen: recreatie en evenementenstromen.
Behorend bij 1.3:
• het verbeteren van de doorstroming op de hoofdwegen;
• het bijdragen aan de doorstroming op regionale en landelijke hoofdwegen;
• het verstrekken van (dynamische) informatie over parkeren en weggebruik;
• het beter herkenbaar maken van de hoofdwegen;
• het reduceren van de kans op ongevallen;
• het actualiseren van de parkeernormen;
• het financieel gezond maken van de RBB;
• het gebruiksvriendelijker maken van parkeren.
Behorend bij 1.4:
• het stimuleren van elektrisch rijden;
• het stimuleren van mobiliteitsmanagement;
• het faciliteren van experimenten.
Behorend bij 1.5:
• sturing geven aan ontwikkelingskader.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Wij werken aan een betere fietsstad. Met nieuwe fietspaden en - routes. Zoals de nieuwe noordzuidroute route door de Kanaalzone, die bijna gereed is en de snelfietsroute naar Deventer. De
studie van een snelle verbinding naar Epe is gestart en de voorbereiding van een vrijliggend
fietspad langs de Sluisoordlaan vanaf de Anklaarseweg naar het winkelcentrum Anklaar. Ook
werken wij aan een betere verlichting en een vrijliggend fietspad aan de Elsbosweg.
In het centrumgebied zijn diverse acties uitgevoerd ten behoeve van het parkeren in stallingen en
werken wij aan de uitbreiding van de capaciteit van de stalling aan de Marktstraat en in de
omgeving van het Marktplein en de Hoofdstraat-Hofstraat-Kanaalstraat.
De stallingsruimte aan de zuidkant van het station is fors uitgebreid en ook werken wij aan het
gratis stallen voor de eerste 24 uur in het NS-station.
Het fietsen wordt ook veiliger door betere oversteekvoorzieningen en minder obstakels.
Het fietscomfort in Apeldoorn Zuid is verbeterd door de omvorming van tegels naar asfalt langs
een aantal belangrijke hoofdverbindingen.
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De transitie van aanbodgericht naar vraaggericht en efficiënt openbaar vervoer is in volle gang.
Wij hebben conform de Verkeersvisie de basis gelegd voor de uitwerking van varianten van
mogelijke openbaar vervoer ontwikkelingen voor zowel de lopende concessiejaren 2019 en 2020
als ter voorbereiding op de nieuwe concessie. Ook hebben wij in regionale afstemming
gereageerd op de Nota van Uitgangspunten voor de concessie Openbaar Vervoer provincies
Gelderland, Overijssel en Flevoland.
Wij werken aan een betere bereikbaarheid voor het toerisme. Zo is in de afgelopen de
zomermaanden de Visit Veluwe Express geïntroduceerd voor de bezoekers van de
recreatiebedrijven in Hoenderloo en de Apeldoornse attracties. Ook zijn wij gestart met de
verkenning naar een transferium aan de westzijde van de stad ten behoeve van de
Apenheulbezoekers.
Voor de bereikbaarheid van de wijken Kerschoten en de Naald bereiden wij het vraagafhankelijk
vervoersconcept Mobuur voor.
We bereiden ons voor op elektrisch rijden. Het aantal aanvragen voor laadpunten is het
afgelopen jaar fors toegenomen en we verkennen de mogelijkheid van elektrische deelauto's in
de parkeergarage Koningshaven.
Met de regionale actie Slim Reizen werken wij mee aan een financiële stimulans van werknemers
om te kiezen voor de fiets in plaats van de auto.
Een bijzonder project waar wij aan meewerken is de energiewinning bij remmende treinen die
ingezet kan worden voor de bussen.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
Vergroting capaciteit fietsenstallingen
Aanbrengen verwijszuilen fietsenstallingen
Toelichting:

De verwijszuilen bij de fietsenstallingen Stadhuis, Marktstraat, Oranjerie, De Serre
en Caterplein zijn alle aangebracht.

Weersafhankelijke regelingen verkeerslichten fietsers
Weersafhankelijke regelingen waarbij fietsers eerder groen krijgen bij verkeerslichten
Toelichting:

Wij hebben met deze innovatie ter verbetering van het fietscomfort de landelijke
pers bereikt.

Prioriteit fiets bij kruising fietsdoorstroomassen met centrumring
Toelichting:

In 2017 betreft dit de weersafhankelijke VRI-regeling bij de Molenstraat-Q. van
Uffordlaan.

Aanleg snelfietsroute Apeldoorn-Deventer
Toelichting:

De aanleg van de snelle fietsroute is voor wat betreft het Apeldoornse deel bijna
gereed. Voor 1 juli 2018 is de gehele route gerealiseerd.

Veiligheidsmaatregelen fietsers (verwijderen obstakels)
Toelichting:

Het is een optelsom van veel kleine maatregelen, zoals bijvoorbeeld het
verwijderen en markeren van 60 hinderlijke palen.

Detaillering lijnennet
Toelichting:

Deze actie is onderdeel van de voorbereiding op de nieuwe OV-concessies van de
provincie. Onderdeel daarvan is de vorming van een nieuwe OV-visie in 2018.
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Uitwerking financiële consequenties nieuw lijnennet
Toelichting:

Deze actie maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de nieuwe OV-concessie
van de provincie. Onderdeel daarvan is de vorming van een nieuwe OV-visie in
2018.

Uitwerking rolverdeling openbaar vervoer
Toelichting:

Deze actie maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de nieuwe OV- concessie
van de provincie. Onderdeel daarvan is de vorming van een nieuwe OV-visie in
2018.

Aanpassen verkeerscirculatie binnenstad
Toelichting:

Betreft voorbereiding verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Kalverstraat en
Stationsplein. De wijziging van de voorrangssituatie Hoofdstraat-Kalverstraat is
gerealiseerd. Het vroeg de nodige gewenning van de verschillende
verkeersgebruikers, maar inmiddels lijkt het gewoon te zijn. Hiermee is een
belangrijke stap gezet in een andere voorrangspositie in de binnenstad voor met
name de autogebruikers.

Voorbereiden oplossing voor overweg Laan van Osseveld
Toelichting:

In 2017 voerden wij een intensieve lobby om het rijk mee te krijgen in de
cofinanciering. Dit traject heeft geresulteerd in een toezegging voor cofinanciering door het rijk (I.& W).
Intussen lopen al wel terrein- en ontwerpverkenningen.

Onderzoek doorstroming
Toelichting:

De prestatie is onderdeel van een grotere doelstelling om met gebruikmaking van
data tot optimalisatie van de verkeersstromen en informatie aan de weggebruiker
te komen. In 2017 stond dit in het teken van onderzoek en gerichte
aanpassingen aan de ring, zoals de groene golf in Zevenhuizen. In 2018 en 2019
krijgt dit onderzoek een vervolg in verdere verbeteringen aan
verkeersregelinstallaties en de informatieverstrekking.

Bijdrage aan regionale verkeerscentrale en Intelligente Transportsystemen
Toelichting:

Wij leveren onze bijdrage, maar de regionale totstandkoming is ingewikkeld en
kent nog veel dynamiek. Er zijn meerdere partijen betrokken die nog verschillende
inzichten hebben.

Participeren in planvorming andere overheden
Toelichting:

Voortgang project A1: Dit jaar is het Ontwerp Tracébesluit / MER voor de
verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo en het bijbehorende Esthetisch
Programma van Eisen openbaar geworden. De gemeente heeft hierop, in nauw
overleg met de regio, haar zienswijze en reacties ingediend.
Voor de N786 is in 2017 een MKBA studie uitgezet, waarvan de resultaten in
2018 beschikbaar komen.

Onderzoek naar veiligheid op schoolroutes
Toelichting:

In 2017 is de openbare verlichting van de route Apeldoorn- Klarenbeek verbeterd.
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Parkeren
Toelichting:

Dit betreft alle reguliere parkeerinzet.

Verkeerseducatie
Toelichting:

Er waren 1834 deelnemers aan het verkeersexamen.

Nieuwe parkeernota
Toelichting:

In 2017 is op ambtelijk niveau een geactualiseerde versie van de parkeernota
opgesteld. Tijdens de samenstelling zijn op diverse niveaus nieuwe
aandachtspunten aan de orde gekomen die moeten worden aangepakt voordat
een bestuurlijke behandeling kan plaatsvinden. Zo vergt financiële doorrekening
van verschillende vormen van uitwerking van het auto luwer maken van de
binnenstad meer tijd en inzet, en is een meer juridische slag nodig om de
juridische juiste verwoording van de parkeernormen op te stellen die ook met de
nieuwe kaders van de omgevingswet rekening houdt. Naar verwachting kan in het
eerste kwartaal van 2018 een eerste versie bestuurlijk besproken worden, maar
zal vaststelling vóór de zomer 2018 plaats gaan vinden.

Structurele oplossing parkeerprobleem attracties noordwest Apeldoorn
Toelichting:

Er is voor 5 jaar een parkeeroplossing bij Apenheul/Berg en Bos beschikbaar. Na
de zomer is als uitvloeisel van het besluit van de gemeenteraad op 20 april jl. over
het parkeren Apenheul, gestart met de verkenning naar een transferium aan de
westzijde van de stad. In dit proces zijn externe partijen betrokken. Een eerste
bijeenkomst met deze partijen heeft in oktober plaatsgevonden.

Efficiencyverbeteringen parkeren door digitalisering
Toelichting:

Dit betreft stroomlijning van de procesketen van aanvraag parkeervergunning tot
en met handhaving. Loopt door tot eerste helft 2018.

Structurele oplossing financiële situatie RBB
Toelichting:

RBB is ingebed in reguliere begroting

Proactief omgaan met duurzame verkeersinnovaties
Toelichting:

Voorbeelden zijn een verkenning naar elektrische deelauto's, ideeënontwikkeling
voor duurzaam OV en terugwinning van remenergie van treinen.

Vervangen tegels door asfalt op belangrijke fietsroutes.
Toelichting:

In 2017 zijn met name de fietspaden langs de Aluminiumweg, de Ravenweg, de
Marchantstraat en de Oude Apeldoornseweg aangepakt.

Verder vormgeven integratie regulier en vraagafhankelijk openbaar vervoer.
Toelichting:

De inzet in 2017 richtte zich met name op de verkenning van ontwikkelingen en
de voorbereiding op nieuwe OV-concessies.

Invoering groene golf
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Laadpalen op strategische locaties in de stad
Toelichting:

In 2017 kwam 25 aanvragen binnen.

Businessplan verdere ontwikkeling van Luchthaven Teuge
Vaststelling van een businessplan voor de verdere ontwikkeling van Luchthaven Teuge binnen de
kaders van het luchthavenbesluit dat in 2016 door Provincie Gelderland wordt vastgesteld
Toelichting: In de loop van 2016 en in 2017 is de voorbereiding en besluitvorming over het
luchthavenbesluit vertraagd. Eerst bleek, dat het ministerie in het verleden een
fout had gemaakt bij de toewijzing van de geluidsruimte voor vliegveld Teuge.
Vervolgens werd bekend dat een van de uitvliegroutes van Lelystad Airport over
Teuge gaat lopen en de exploitatie van de luchthaven nadelig kan beïnvloeden,
zoals gemeld in de Turap 2017. Naar verwachting zal de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat begin 2018 een besluit nemen over de opening van
Lelystad Airport en de uitvliegroutes. De Provincie Gelderland verwacht dan begin
2019 het luchthavenbesluit te kunnen vaststellen. Vooruitlopend daarop heeft de
gemeenteraad in juni van 2017 met de motie Vreemd aan de orde van de dag,
beteugelen Teuge het kader voor het luchthavenbesluit aangegeven, namelijk een
maximale geluidsruimte van 56,5 db(A)Lden.
Door de onzekere ontwikkelingen is het voor de directie van Teuge nog niet
mogelijk het businessplan op te stellen. Vaststelling van het businessplan zal in de
loop van 2018 plaatsvinden

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Opheffing RBB en opnemen in exploitatieproduct parkeren (motie 7 Vrij parkeren)
De RBB is opgeheven en de kosten en baten worden in de jaarexploitatie verantwoord.

BROA 15.3 Parkeergarage Anklaar
BROA 15.3 Parkeergarage Anklaar
De provinciale bijdrage voor het BROA-project Zevenhuizen (ISV3 budget) wordt aangewend
voor realisatie van de parkeergarage onder het nieuwe winkelcentrum Anklaar.
In 2002 is met het Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen de eerste stap gezet om van het gebied
Zevenhuizen een prettige en aantrekkelijke woonomgeving te maken. Een belangrijk onderdeel
hiervan is de onder maaiveld en onder het winkelcentrum gelegen parkeergarage Anklaar. De
garage is éénlaags en heeft totaal 535 parkeerplaatsen. In 2010 is een Ontwikkelrealisatie
overeenkomst met MAB aangegaan nadat de Raad in 2010 goedkeuring heeft gegeven op het
Masterplan. Hoewel het gehele gebied wordt ontwikkeld door een ontwikkelaar en wordt
verkocht aan andere partijen, zal de parkeergarage Anklaar na realisatie door ontwikkelaar
turnkey in eigendom wordt overgedragen aan de gemeente. Naar verwachting zal deze
overdracht in 2019 plaatsvinden
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BROA 25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld
De totale kosten voor de tunnel met in totaal 2 rijstroken voor het autoverkeer worden geraamd
op € 18,7 miljoen, waarvan het ministerie van I&W 50% voor haar rekening neemt. In de MPB
2016-2019 is € 600.000 beschikbaar gesteld. In de MBP 2017-2020 is in totaal een bedrag
gereserveerd van 2,4 miljoen. In de MPB 2018-2021 wederom 4 miljoen. Tezamen met de in
2017 toegezegde provinciale bijdrage van maximaal € 3 miljoen, is er in totaal maximaal € 10
miljoen beschikbaar als cofinanciering.
De raming van de meerkosten voor de realisatie van een tunnel met in totaal 4 rijstroken
bedraagt € 4,2 miljoen.

Effectindicatoren
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Trendanalyse
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser
Er zijn na 2015 geen nieuwe gegevens bekend geworden waardoor er geen analyse mogelijk is.
Waardering gemeentelijke bereikbaarheid binnen Apeldoorn door bewoners per auto
In 2017 heeft er een herhalingsonderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid onder inwoners
van Apeldoorn over de bereikbaarheid per auto binnen Apeldoorn. Ten opzichte van het laatste
onderzoek in 2014 blijkt de waardering in 2017 iets hoger te liggen, namelijk een waardering
van 6,3. Door extra maatregelen ter verbetering van de doorstroming de komende jaren is de
verwachting dat de tevredenheid zal toenemen.
Waardering kwaliteit van wegen, straten en pleinen in buurt of dorp
De waardering van de kwaliteit is in 2017 licht toegenomen ten opzichte van 2016. Gezien de
maatregelen die genomen zijn, is dit in lijn der verwachting.
Waardering verkeersveiligheid door bewoners en bedrijven
In 2017 heeft er een herhalingsonderzoek plaatsgevonden naar de teveredenheid onder inwoners
van Apeldoorn over de verkeersveiligheid van Apeldoorn.
Ten opzichte van het laatste onderzoek in 2014 blijkt de waardering in 2017 hetzelfde te zijn
gebleven, namelijk een hoge waardering van 7,6.
Door extra maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid de komende jaren is de
verwachting dat de tevredenheid zal toenemen.
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig
Er zijn na 2015 geen nieuwe gegevens bekend geworden waardoor er geen analyse mogelijk is.
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Doelstelling: 2. Versterkte groene en blauwe waarden van de
Buitenstad
De groene en blauwe structuur is onderdeel van het fundament volgens de structuurvisie
Buitenstad. De groene en blauwe structuur van (binnen) stad en landschap wordt verder
uitgebouwd en versterkt en verbonden met andere opgaven, zoals behoud en versterking van
biodiversiteit, landschap en cultuurhistorie. Behalve deze structuur is ook de beschikbaarheid van
voldoende groen en speelgelegenheid in de woonomgeving van belang.
Om ons voor te bereiden op de klimaatverandering zijn klimaatadaptieve maatregelen nodig. Deze
maatregelen vinden veelal in het 'grijze' domein plaats maar hebben doorwerking in het groene
domein.
Als basis voor deze ambitie dienen het Waterplan, rioleringsplan 2016-2020, de groene mal, het
bekenprogramma en het programma stadsranden.
De doelstelling heeft vier subdoelen:
2.1 Een robuust netwerk van groen en beken met goede verbindingen tussen stad en landschap.
2.2 Versterken groen en blauw in de binnenstad.
2.3 Zorgdragen voor voldoende groen en speelruimte in de directe woonomgeving.
2.4 Klimaatadaptieve maatregelen die ons voorbereiden op de klimaatverandering.

Gerelateerde taakvelden:
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2 Riolering

Wat zouden we gaan doen?
Behorend bij 2.1:
• Herstellen van de beken en sprengen in de stad en in Ugchelen en omgeving, waarbij
ruimte wordt geboden aan afgekoppeld regenwater, overtollig grondwater,
natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. De ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd
en er wordt invulling gegeven aan klimaatadaptatie.
• Realiseren van aantrekkelijkere groene verbindingen voor wandelen en fietsen en het op
Buitenstadskwaliteit brengen van de stadsranden.
Behorend bij 2.2:
• Vanuit de Groene Mal en het Regieplan Binnenstad wordt invulling gegeven aan het
toevoegen van meer groen. Dit ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit, Apeldoornse
identiteit en waar mogelijk klimaatadaptatie. In verband daarmee wordt ook meer ruimte
gezocht voor afkoppelen en afgekoppeld regenwater. Bij herinrichting van de openbare
ruimte wordt vergroening meegenomen. Kleinere ingrepen komen tot stand via
particuliere initiatieven.
Behorend bij 2.3:
• groeninrichting in nieuwe woongebieden;
• een gezonde en uitdagende speel- en beweegomgeving.
Behorend bij 2.4:
• oplossen knelpunten wateroverlast;
• opstellen strategie klimaatadaptatie;
• subsidiëren groene daken;
• verbeteren van de waterkwaliteit;
• Afkoppelen regenwater van verhard oppervlak door meeliften met omvorming
wegverhardering, scholen, gymzalen en gemeentelijk vastgoed;
• onderzoek financiële prikkel afkoppelen particulieren;
• communicatie over vermindering verhard oppervlak;
• uitvoering projecten afkoppelen met wijkraden en/of coöperaties.
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Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In de ontwerpen van de Ugchelsbeken zijn deze doelen verwerkt met veel aandacht voor
verbetering van de kwaliteit van de beken en natuurontwikkeling in de beekzones. Een mooi
voorbeeld is het ontwerp voor het omvormen van de weide naast de Ugchelsebeek ten noorden
van de A1 naar natuur met verschraling, de aanleg van poelen, de aanleg van een wandelpad en
het opknappen van de ijsbaan. Daarnaast is de eerste fase van de verbinding Beekbergsebroek
gereed en zijn fietspaden toegevoegd in het Weteringse broek en bij het Mheenpark.
Het groen, de beken en klimaatbestendigheid zijn belangrijke componenten van de
binnenstadsaanpak. In 2017 is gestart met de voorbereidingen om de laatste schakel van de
Grift te realiseren.
De inrichting van groengebieden is onderdeel van de ontwikkeling van nieuwe woongebieden.
Een uitnodigende speel- en beweegomgeving maakt hier deel van uit. Het wordt standaard
meegenomen in nieuwe wijken en bij herinrichting, zoals bijvoorbeeld bij revitalisering.
Groen en spelen zijn belangrijke componenten in het programma comfortabele gezinsstad. De
voor 2017 geplande handreiking voor spelen en bewegen is opgenomen in dit programma en
schuift door naar 2018.
In 2017 hebben we een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater geïntroduceerd. De
regeling is samengevoegd met de bestaande subsidieregeling voor Groene daken. De
subsidieregeling loopt parallel met de actie Steenbreek. Steenbreek heeft als doel om bewoners
te stimuleren de tuin te vergroenen. De subsidieregeling is een succes. Er wordt veel gebruikt
van gemaakt.
Ook in 2017 zijn er weer knelpunten met wateroverlast aangepakt. Dit gebeurt meestal door
mee te liften met andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij de realisatie van de snelfietsroute door
Osseveld-Woudhuis. Ernstige knelpunten worden nog steeds autonoom aangepakt, bijvoorbeeld
in Loenen. Het doel van 6 ha afkoppelen hebben we gerealiseerd onder andere bij twee scholen
van het Veluws College. In 2017 zijn 4 flats van de Lekstraat opgeleverd. Deze complexen zijn
helemaal verduurzaamd en samen met Ons Huis zijn de gebouwen en de omgeving afgekoppeld.
Met het afkoppelen is ook een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de waterkwaliteit van
vijvers en watergangen. Er stort minder rioolwater over. Er is in 2017 een ecoscan uitgevoerd
om bestaande knelpunten rond watergangen te inventariseren. Noodzakelijke maatregelen
worden samen opgepakt met het waterschap.
In 2018 is het nieuwe programmateam Klimaatadaptatie en natuur van start gegaan. Dit moment
is afgewacht om de strategie en het programma voor klimaatadaptatie vorm te geven. Dit
gebeurt nu in de 1e helft van 2018.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
Realisatie van groene zone en wandelroute tussen De Maten en Beekbergerwoud.
Toelichting:

Dit is de laatste van de serie stadsrand projecten. Het project is inmiddels
afgerond.

Afronding lopende stadsrandprojecten.
Toelichting:

Het 3 jaar lopende stadsrandenprogramma is eind 2017, binnen de beschikbaar
gestelde middelen, afgerond.

Afronding kansenverkenning met partners naar kansen voor nieuwe natuur in het gebied
Beekbergerwoud oostelijk van A50.
Toelichting:

De verkenning is afgerond. De informatie wordt meegenomen in het
groenprogramma.
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Van toekomstplan naar uitvoeringsplan voor het landgoed Woudhuis.
Toelichting:

Het uitvoeringsplan is ambtelijk gereed en krijgt vervolg in 2018.

Handreiking voor een gezonde speel- en beweegomgeving voor kinderen
Toelichting:

De handreiking is niet in 2017 gereedgekomen. Er wordt een koppeling gemaakt
met het programma comfortabele gezinsstad en dat geeft een verbreding ten
opzichte van de oorspronkelijke opdracht door verbinding te maken met jeugd
zorg en welzijn.

Deelname operatie Steenbreek
Toelichting:

Apeldoorn is in mei gestart met operatie Steenbreek, die als doel heeft om tuinen
te ontstenen. Er is vooral ingezet op het enthousiasmeren van bewoners om met
de eigen tuin aan de slag te gaan. De facebookpagina heeft inmiddels een grote
groep volgers. https://nl-nl.facebook.com/pg/steenbreekapeldoorn

1 - 2 afkoppelprojecten met bewoners uitvoeren
Toelichting:

de subsidieregeling afkoppelen regenwater is in mei gestart

Aansluiten 10 - 20 ongerioleerde panden in buitengebied
Toelichting:

De aansluiting van 10-20 panden in het buitengebied loopt enkele maanden achter
op de planning.

Genomen
Het project zal in 2018 verder opgepakt worden.
maatregelen
Uitvoeren praktijkproef met 50 - 100 voedselrestenvermalers
Toelichting:

Het is niet gelukt om in 2017 nieuwe sanitatie of een praktijkproef met
voedselrestenvermalers te realiseren. Er is een aantal pogingen ondernomen om
ontwikkelaars en een VVE hiervoor te interesseren. Dit heeft niet geleid tot een
resultaat.

In dit dossier wordt samen opgetrokken met dossier afval. Het gemeentelijk
afvalplan is in 2017 vastgesteld. In samenspraak wordt gekeken waar in 2018
nieuwe kansen liggen.
Onderzoek subsidie afkoppelen en gedifferentieerde rioolheffing

Genomen
maatregelen

Toelichting:

Het onderzoek naar subsidie afkoppelen en gedifferentieerde heffing is uitgevoerd
en afgerond. Dit heeft geresulteerd in een subsidieregeling voor afkoppelen van
regenwater.

Uitvoering van het bekenprogramma
Toelichting:

De voorbereiding van de Ugchelsbeek Nooord en Beek in Kerschoten Oost is
afgerond en het werk is aanbesteed. De voorbereiding van de andere
beektrajecten verloopt goed. Voor de Grift Binnenstad is met een provinciale
bijdrage de dekking rond en verwachten we binnenkort het
bestemmingsplantraject te kunnen starten.

Versterken groen en blauw in de binnenstad.
Realisatie van de Markthof.
Toelichting:

De Markthof is gerealiseerd met behoud van bomen en met de aanleg van een
border met vaste planten en ruimte voor afgekoppeld regenwater en recreatief
verblijf. Groen en blauw worden meegenomen in Binnenstad fase 3.
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Inrichting nieuwe woongebieden Zuidbroek
Toelichting:

Dit betreft met name de aanleg van openbare ruimte na realisatie van de
bebouwing. De realisatie loopt gelijk op met de projectontwikkeling.

6 ha verhard oppervlak afkoppelen
Toelichting:

De geplande 6 ha afkoppelen ligt op schema. Om een klimaatbestendige
gemeente te blijven koppelt de gemeente jaarlijks 6 ha verhard oppervlak (daken,
wegen en parkeerterreinen) van de riolering. Dit water wordt ter plaatse
geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar oppervlaktewater. In 2017 zijn o.a.
delen van de Zanderijweg en Kayersdijk, de Vliststraat, de Lijsterlaan, Markthof
en een aantal wegen in Uddel afgekoppeld. Ook twee scholen van het Veluws
College lozen het schone regenwater sinds dit jaar niet meer op de riolering. In
juni is gestart met een subsidieregeling voor particulieren. Inmiddels hebben ca 50
woningen al gebruik gemaakt van de regeling. Bij de omvorming van de wegen in
de Parken wordt circulair aanbesteed. Zo worden alle wegen ook afgekoppeld van
de riolering. In 2017 is de uitvoering gestart om het Wilhelminapark af te
koppelen.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
BROA 3.14 Herinrichting stadsranden
De projecten zijn gereed. Met de stadsrandgelden is het recreatieve fiets- en wandelnetwerk in
het oostelijke buitengebied fors verbeterd.
Voor het landgoed Woudhuis is een ontwikkelstrategie opgesteld met een visie als basis en
kaders voor het beheer, het vastgoed en de sturing op verdere ontwikkeling. Het doel is tot een
recreatief, natuurlijk en maatschappelijk aantrekkelijker en exploitabel landgoed te komen.
BROA 3.15 Beekbergsebroek
De stad-randverbinding van het Matenpark tot het Beekbergse Broek is gereed. In het
Beekbergse Broek is een groene wandelzone ingericht die onderdeel uitmaakt van de gebiedsvisie
voor het Beekbergse Broek. Het Beekberger Woud is op die manier ook voor wandelaars
bereikbaar vanuit De Maten.
BROA 3.16 Betere aansluiting Apeldoorn West en Binnenstad op Berg en Bos
De sprengenvallei is gereed en leidt tot een aantrekkelijkere verbinding naar het park Berg en
Bos. De nieuwe route wordt veel gebruikt en goed gewaardeerd.
Voor de westrand is in samenspraak met externe partijen een ontwikkelstrategie opgesteld die
als basis dient voor verdere initiatieven.
BROA 3.17 Landschapsbeheer
In uitvoering, afronding en eindrapportage in 2018. Er zijn afgelopen jaar circa 100 projecten
uitgevoerd: aanleg van nieuwe Klompenpaden en landschapselementen zoals houtwallen,
hoogstamboomgaarden en poelen.
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Effectindicatoren

Trendanalyse
Tevredenheid over aanwezigheid groen in de directe leefomgeving
De aanwezigheid van groen in de directe woonomgeving is in een jaar tijd niet significant
veranderd. Dat de tevredenheid 3% lager scoort is óf statistische toeval óf mensen zijn het
belangrijker gaan vinden dat er voldoende groen is. Aan dat laatste zal het groenplan dat in 2018
verschijnt tegemoet komen.
Tevredenheid over de uitstraling groen in de directe woonomgeving
Er is in 2017 het nodige gedaan om meer kleur en fleur in de stad te krijgen. Ook is het gelukt
om bijna overal een B-score te halen. Dat is het afgesproken streefniveau. Dat lijkt zich te
vertalen in een hoger waarderingscijfer (5% meer dan in 2016) ten opzichte van voorgaande
jaren.
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Doelstelling: 3. Een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de
openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit.
Deze doelstelling kent 3 doelen:
3.1 In stand houden van de basiskwaliteit van de openbare ruimte m.b.t. functionaliteit,
veiligheid, uitstraling en kosten.
3.2 Zorgdragen voor een functioneel, duurzaam en klimaatbestendig riool- en watersysteem.
3.3 Zorgdragen voor kostendekkende begraafplaatsen met een gedifferentieerd aanbod.
Behorend bij 3.1:
In deze doelstelling gaat het om het onderhouden, in standhouden van de kapitaalgoederen en
goed laten verlopen van alle processen en diensten die in de bestaande openbare ruimte
plaatshebben. Het inhalen van achterstanden krijgt daarin prioriteit. Voor het in standhouden van
de kapitaalgoederen wordt verwezen naar paragraaf 4.2 onderhoud kapitaalgoederen. Het
betrekken van bewoners en participatie van bijzondere doelgroepen speelt een belangrijke rol. De
inzet van bestaande middelen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het duurzaam en
toekomstbestendig maken van de openbare ruimte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
monitoringsinformatie over toestand en functioneren. Oudere woon- en werkgebieden waarin
meerdere opgaven naast elkaar lopen vragen om een meer integrale revitaliseringsaanpak.
Behorend bij 3.2:
Het water- en rioleringsstelsel zorgt ervoor dat dagelijks het afvalwater en overtollig regenwater
efficiënt en op een zo duurzaam mogelijke wijze worden afgevoerd. De kosten voor het
instandhouden van dit stelsel lopen via de rioolheffing. Het beheer van het stelsel heeft een
nauwe relatie met de in doelstelling 2.4 genoemde klimaatmaatregelen.
Voor het riolerings- en watersysteem zijn in het Rioleringsplan 2016-2020 5 kernopgaven
benoemd die gericht zijn op klimaatbestendig maken, verduurzamen en professionaliseren van
het water- en rioolbeheer.
Behorend bij 3.3:
Dit betreft de gemeentelijke begraafplaatsexploitatie op basis van het plan van aanpak 2014.

Gerelateerde taakvelden:
2.1
2.2
2.5
5.7
7.2
7.5

Verkeer en vervoer
Parkeren
Openbaar vervoer
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Riolering
Begraafplaatsen en crematoria

Wat zouden we gaan doen?
Behorend bij 3.1:
• dagelijks beheer en onderhoud en grotere reparaties en vervangingen;
• op peil brengen en houden van kapitaalgoederenvoorraad (grip op kapitaal) door het
aanpakken van onderhoudsachterstanden. Naast wegen krijgt ook groen hierin meer
aandacht;
• in woongebieden asfaltverharding omvormen naar klinkerbestrating;
• aanpak voor revitalisering van de openbare ruimte in oudere woonwijken.
Behorend bij 3.2:
• professionaliseren rioleringsbeheer in bedrijfsvoering en prestaties;
• uitbouwen meetnet riolering;
• Verduurzamen afvalwaterketen;
• terugdringen rioolvreemd water;
• praktijkproef met voedselrestenvermalers;
• implementatie nieuwe sanitatie bij nieuwe ontwikkelingen.
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Behorend bij 3.3:
• kostendekkende exploitatie;
• vergroten mogelijkheden voor natuurbegraven.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Het lukt ons met de beschikbare middelen de openbare ruimte grotendeels op het vastgestelde
CROW kwaliteitsniveau houden. Zorgpunt bestaat bij de onkruidbestrijding op verharding. Sinds
het wettelijke verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (vanaf maart 2016)
moet de openbare ruimte op andere manieren onkruidvrij worden gehouden. Na twee seizoenen
leert de ervaring dat het met de huidige financiële middelen niet mogelijk is om dit te doen op het
gewenste kwaliteitsniveau. De (mogelijke) hogere kosten die nodig zijn om het gewenste
kwaliteitsniveau van de verhardingen te handhaven, zijn meegenomen als risico.
Voor een beschrijving van de resultaten t.a.v. de kapitaalgoederen verwijzen wij naar de
desbetreffende paragrafen.
In de Parken is het groot onderhoud van de wegen gestart waarbij circulariteit en duurzaamheid
het uitgangspunt is bij de aanpak en uitvoering. Dit uit zich o.a. in hergebruik van vrijkomende
materialen en grondstoffen en het afkoppelen van regenwater. Onderdeel van de aanpak is de
omzetting van asfaltwegen in de duurzamere en fraaiere kleigebakken klinkers.
In 2017 is de notitie met uitgangspunten vastgesteld voor revitalisering van verouderde wijken in
Apeldoorn, waarin o.a. een keuze is gemaakt voor drie uit te voeren pilots in 2018/2019: De
Dreven en Schoutenveld (beide in De Maten) en Staatsliedenbuurt (Zuid).
Met het extra beschikbare budget voor meer kleur in de stad hebben wij diverse verbeteringen in
het groenonderhoud gerealiseerd, zoals de vervanging en vernieuwing van bomen en
heestervakken verspreid door geheel Apeldoorn (waarbij kleurrijke en onderhoudsvriendelijke
sierheesters toegepast zijn) Ook zijn heel veel kleurrijke heesters, vaste planten en bloembollen
op ‘zichtlocaties’ aangebracht.
In 2017 zijn weer belangrijke stappen gezet in het verbeteren en standaardiseren van het
gegevensbeheer voor riolering en het in beeld brengen van risico's. Er is een meerjarenbestek
opgesteld voor relinen (rioolbuizen van binnenuit repareren).
We hebben in 2017 volgens meerjarenplanning rioolleidingen vervangen en gerenoveerd (o.a.
Loolaan, G.P. Duringlaan, Aluminiumweg, Spoorstraat, Sportfondsenbad en Baron Sloetkade), Er
is gewerkt aan het opheffen van wateroverlast aan de Patrijsweg, het herstel van kolken aan de
Zwolseweg, renoveren van putten in Beekbergen/Oosterhuizen en aanleggen van
verzamelleidingen aan de Kayersdijk).
Eens in de 5 a 10 jaar wordt onderzoek gedaan naar de Instroom van grondwater in het
rioolsysteem. Onderzoek in het afgelopen jaar laat zien dat het aandeel van (grond-) water dat
niet in het riool thuis hoort een dalende trend vertoont.
De uitbouw van het meetnet riolering is naar 2018 opgeschoven in de planning als gevolg van
prioriteitsstelling in relatie tot de personele bezetting
De exploitatie van de begraafplaatsen loopt grotendeels naar verwachting.
Rond natuurbegraven bij Heidehof in GNN gebied is nog onduidelijk of wij hierover
overeenstemming met de provincie kunnen bereiken. Begin 2018 krijgt dit een vervolg. Dan
ontstaat duidelijkheid of het voorgestelde plan haalbaar is, dan wel naar een alternatief gezocht
moet worden.
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Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
Uitvoering MJOP wegen 2017
Toelichting:

De geplande acties zijn gerealiseerd. Het college van B en W heeft in oktober het
uitvoeringsplan onderhoud wegen 2018 vastgesteld. Daarin is de laatste stand
van zaken over de onderhoudssituatie opgenomen naar aanleiding van de
resultaten van de voorjaarsinspectie. De gemeenteraad is hierover eind oktober
geïnformeerd. De belangrijkste conclusies zijn:
- de problematiek met risicowegen is bijna weggewerkt;
- de onderhoudstoestand van de asfaltwegen is stabiel gebleven;
- de toename van de onderhoudsachterstanden bij elementenverhardingen is
minder groot dan verwacht. Het voordeel bij elementenverharding is dat er geen
sprake is van kapitaalvernietiging door het uitstellen van onderhoud;
- over het geheel zijn er voldoende middelen om de veiligheid te waarborgen.

Revitaliseringsaanpak en pilot De Maten
Toelichting:

Notitie "vitale openbare ruimte in toekomstbestendige wijken" is vastgesteld. Zie
verdere toelichting onder nieuw beleid.

Onderhoud gericht op kwaliteitsniveau B (CROW)
Toelichting:

Het onderhoudsniveau is waargemaakt. Wel is er een zorgpunt met betrekking tot
de onkruidbestrijding op verharding sinds het gebruik van glyfosaat is beëindigd.

1,5 km reparatie, rioolvervanging en renovatie.
Toelichting:

De geplande activiteiten liggen op schema. Voor het waarborgen van de functies
van de riolering en de wegen vervangen of renoveren wij riolen. Door gebruik te
maken van zogenaamde reliningstechnieken, waarbij de riolering van binnenuit
van nieuwe bekleding wordt voorzien, is het minder vaak nodig de weg op te
breken. In 2017 hebben we ons gericht op het renoveren van 10 sterk aangetaste
rioolputten. Daarnaast is 1550 meter aan riolen en huisaansluitleidingen
vervangen in oa de volgende straten: Aluminiumweg, Loolaan, Van Huutstraat,
deel van de Zwolseweg, G.P. Duringlaan en de Patrijsweg. Bij een aantal
onderhoudsprojecten van wegen, maar ook autonoom zijn bestaande knelpunten
aangepakt of verbeteringen doorgevoerd.

Start uitbreidingsruimte voor natuurbegraven.
Toelichting:

Het proces om tot een natuurbegraafplaats te komen naast begraafplaats
Heidehof zit nog vast bij de provinciale uitleg van de regelgeving voor
natuurbegraven in het Gelders Natuur Netwerk. De zorg hierover is geuit in de
zienswijze op de aanpassing van de provinciale omgevingsvisie. Gesprekken om
dit mogelijk te maken lopen en geven naar verwachting begin 2018 de gewenste
duidelijkheid. Als dit spoor vastloopt is een alternatief scenario nodig. Vooralsnog
wordt vastgehouden aan de ingeslagen weg.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Start maken met revitalisering openbare ruimte in wijken ouder dan 40 jaar
De notitie "vitale openbare ruimte in toekomstbestendige wijken' als uitgangspunt voor de
aanpak van de revitalisering is gereed. Op 2/11 heeft een technische raadspresentatie
plaatsgehad. Het College van B en W legt de inspraaknotitie begin 2018 aan de gemeenteraad
voor. Het besluit om te starten met drie pilotgebieden is genomen bij vaststelling van de MPB
2018-2021.
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Toekomstplan (groene) openbare ruimte (motie 7 Groene Blaadjes)
Presentatie van het groenplan in de gemeenteraad is op verzoek van de griffie verschoven naar
januari 2018. De middelen voor de extra groenimpuls zijn ingezet voor de genoemde initiatieven.
De effecten van meer kleur in de stad zijn inmiddels op verschillende plaatsen zichtbaar.

Doelstelling: 4. Verbeteren aandacht en zorg voor dierenwelzijn
In 2016 is het initiatiefvoorstel Notitie Dierenwelzijn vastgesteld. Hierin geeft Apeldoorn richting
aan de ambitie om met meer zorg en aandacht om te gaan met gehouden dieren en dieren in het
wild. In de notitie zijn een negental verbetervoorstellen uitgewerkt.

Gerelateerde taakvelden:
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat zouden we gaan doen?
Uitvoering van de bij de vaststelling van de notitie Dierenwelzijn genoemde voorstellen.
Samengevat gaat het om breder communiceren, toezicht en handhaving rond Dierenwelzijn
versterken (inclusief bestrijden stroperij), het invoeren van een verbod op het voeren van wilde
zwijnen, het aanpakken van overlast door wilde katten-populaties, het vergroten van het aanbod
biologische catering in het stadhuis en het opstellen van een ecologische visie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Doelstelling is grotendeels bereikt, een aantal acties loopt door in 2018, waaronder de
ecologische visie. In november 2017 is aan de raad de voortgang van de uitvoering Dierennota
gepresenteerd (IGMR).
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
Onderzoek naar stroperijdelicten en plan van aanpak voor de bestrijding hiervan
Toelichting:

In samenwerking met de regionale terreinbeheerders is een plan van aanpak
opgesteld. Uitvoering hiervan is gestart in gezamenlijke afstemming.

Aanpassen van de APV mbt verbod op voeren van wilde zwijnen. Het verscherpen van
toezicht en handhaving hierop, met het accent op preventie
Toelichting:

Vanwege de nieuwe Wet natuurbescherming waarin dit verbod is opgenomen,
hoeft de APV niet te worden aangepast. Team THOR verzorgt de preventie,
toezicht en handhaving hierop in samenwerking met o.a. de Politie.

Onderzoeken overlast door wilde katten-populaties en het opstellen van een plan van aanpak
voor de overlastbestrijding
Toelichting:

In uitvoering in samenwerking met de Dierenbescherming en dierenasiel
Kuipershoek.

Het vergroten van het aanbod biologische catering in het stadhuis
Toelichting:

Dit is vast onderdeel van het raamcontract met de cateraar.

Het beschermen en vergroten van de ecologische waarden in Apeldoorn door het opstellen
van een ecologische visie
Toelichting:

In uitvoering in samenwerking met lokale natuurorganisaties. Dit proces loopt door
tot in 2018, zoals voorzien. In voorjaar 2018 vindt de raadsconsultatie m.b.t. de
reikwijdte van de ambitie plaats.
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Het vergroten van de capaciteit van team THOR met extra formatie voor dierenwelzijn, met
daarbij het accent op preventie.
Toelichting:

Capaciteit is uitgebreid in combinatie met een herverdeling van taken: integralere
aanpak.

Vergroten bewustzijn en de zorg voor dierenwelzijn door middel van een bredere
communicatie via internet (inclusief gemeentelijke website)
Toelichting:

De samenwerking tussen gemeente en Dierenbescherming is geïntensiveerd. De
communicatie verloopt goed.

Financieel overzicht
Begroting na wijziging
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Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
2.1 Verkeer en vervoer
Lasten
Voor de Verkeersvisie zijn niet alle budgetten die de raad in de MPB beschikbaar heeft gesteld
besteed. In totaal is € 250.000 minder besteed.
Dit komt omdat van een aantal reeds gestarte projecten de werkzaamheden doorlopen in 2018 of
het verkeerstechnisch ontwerp nog moet worden afgerond. Het onderzoek voor de openbaar
vervoervisie voor stad en regio is uitgesteld omdat dit parallel loopt met de voorbereiding van de
concessie voor het openbaar vervoer van de provincie Gelderland. In samenhang hiermee wordt
ook het onderzoek naar vraagafhankelijk openbaar vervoer uitgevoerd. Verder worden de proeven
in het Openbaar Vervoer in zijn geheel in 2018 uitgevoerd in het MOBUUR-project. Ook de
voorbereiding voor experimenten elektrische energie vindt plaats in 2018. Het grootste deel van
het niet bestede budget wordt door middel van de reserve overlopende projecten overgeheveld
naar 2018 en is daar nader toegelicht. De verantwoording hiervan vindt niet plaats op dit
taakveld, maar op 0.10 mutaties reserve.
Voor het budget voor Beter benutten, waarmee wij het fietsgebruik willen bevorderen en de
verkeersdruk willen verminderen, geven we op dit taakveld bijna € 300.000 minder uit dan
begroot. Een deel van het budget is niet op dit taakveld besteed, maar de uitgaven zijn gedaan
ten laste van het krediet voor verharding. Daarnaast waren de lasten iets lager dan begroot.
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In 2017 zijn de uren die besteed worden aan investeringen met een maatschappelijk nut
geactiveerd. Deze BBV wijziging leidt tot een voordeel van € 560.000 en is in de tussentijdse
rapportage gemeld.
Het bestrijden van gladheid is door de 'kwakkelwinter' erg intensief geweest. Ook hiervan is in
de tussentijdse rapportage melding gemaakt. De overschrijding bedraagt € 350.000.
De schade door vernielingen aan elementen in de openbare ruimte bedraagt € 160.000.
Tegenover dit nadeel staat een voordeel aan de baten kant door uitkering van verzekeraars.
Een eenmalig voordeel op de energielasten en het klein onderhoud van de openbare verlichting,
vanwege voorbereidingen op een nieuwe aanbesteding van onderhoud, bedraagt € 140.000.
De reserve schildersonderhoud openbare verlichting is eind 2017 opgeheven. Het voordeel van
€ 160.000 is ten gunste van het taakveld 2.1 gekomen. De verantwoording vindt plaats op 0.10
mutaties reserve.
Daarnaast is op dit taakveld sprake van een aantal kleinere voordelen van in totaal € 70.000.

2.2 Parkeren
Lasten
We hebben ruim € 300.000 minder uitgegeven dan begroot.Vooral de exploitatie van
parkeergarages viel voordeliger uit. Circa € 200.000 komt doordat er minder uitgaven aan
onderhoud zijn gedaan door diverse evenementen en de voorbereidingen voor huis van de stad.
Daarnaast is van dit voordeel € 100.000 nog niet besteed aan het gereed maken van de
oefenterreinen voor AGOVV. Dit budget is door middel van de reserve overlopende projecten
overgeheveld naar 2018. De verantwoording hiervan vindt niet plaats op dit taakveld, maar op
0.10 mutaties reserve.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het voordeel aan baten van € 277.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een
bijdrage in "compensatiegronden - Groene Kluis". Die bijdrage is gereserveerd voor
compensatiegronden / reserve bomenbestand in de toekomst. Het overige voordeel betreft baten
voor bijdragen in natuurontwikkeling.
De bijdrage in de reserve is niet op dit taakveld verantwoord, maar op 0.10 mutaties reserve.

7.2 Riolering
Lasten
In 2017 is er € 300.000 extra budget beschikbaar gesteld voor reparatie riolering.
De aanbesteding hiervoor heeft in de loop van 2017 plaatsgevonden. Met uitzondering van wat
voorbereidingskosten zijn hiervoor nog geen uitgaven gedaan. De uitvoering start in 2018.
Op de overige budgetten m.b.t. dagelijks onderhoud hebben zich mee- en tegenvallers
voorgedaan. Totaal een voordeel van afgerond € 75.000. Per saldo waren de lasten circa
€ 376.000 lager dan begroot.
Baten
We hebben in 2017 € 170.000 minder baten ontvangen dan begroot. Dit komt vooral doordat
we minder rioolrechten (€ 230.000) hebben ontvangen. Anderzijds bleken de overige bijdragen
hoger uit te vallen dan begroot.
Daarnaast was er een lagere bijdrage uit de Spaar- en egalisatievoorziening riolen nodig. In de
begroting was een bijdrage uit die voorziening geraamd van bijna € 440.000 om de baten uit
rioolrechten en lasten in de gemeentelijke exploitatie met elkaar in evenwicht te brengen. Nu
blijkt uiteindelijk een onttrekking uit de voorziening van € 235.000 voldoende, € 205.000 minder
dan begroot.
Overigens kunnen lasten en baten afwijken omdat in een jaar meer of minder werkzaamheden
hoeven te worden uitgevoerd of omdat de rioolrechten afwijken van de raming. De spaar- en
egalisatievoorziening dient dan als buffer om dergelijke voor- en nadelen op te vangen. Uiteraard
vindt ieder jaar weer een afweging plaats of de rechten voor riolering moeten worden aangepast
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aan de hand van de verwachte meerjarenontwikkelingen. In totaal ontvingen wij circa € 367.000
minder baten.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
We hebben de reserve omgevormd tot een voorziening. Aan de lastenkant leidt dit tot een nadeel
van € 1,6 miljoen en aan de batenkant tot een voordeel van € 1,5 miljoen.

0.10 Mutaties reserves
Lasten
Voor de werkzaamheden voor de Verkeersvisie die niet in 2017 zijn uitgevoerd, hevelen wij de
budgetten door middel van de reserve overlopende projecten over naar 2018. Ook voor de
Groene Mal, de fietspadkruising Aardhuisweg, openstaande actiepunten dierenwelzijn en de
tijdelijke voorziening parkeergelegenheid AGOVV en coaten van vloeren van de Brinklaangarage
worden middelen overgeheveld. Bij de reserve overlopende projecten treft u een nadere
toelichting aan. Het gaat om in totaal € 540.000 hogere lasten.
De bijdrage van € 170.000 in compensatiegronden - Groene Kluis / reserve bomen wordt
gereserveerd voor compensatiegronden in de toekomst en is daarom gestort in de reserve
bomenbestand.
Met de begrotingswijziging 2017-09 is er € 3.035.497 uit de reserve wegenonderhoud
vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. De vrijval heeft betrekking op een BBV wijziging
waardoor vervangingen in de openbare ruimte geactiveerd moeten worden. Deze verrekening had
€ 2.785.497 moeten zijn. Het verschil van € 250.000 betreft uitgaven die in de begroting waren
opgenomen.
In totaal is sprake van € 960.000 hogere lasten.
Voor de bijdrage aan de BROA is sprake van € 540.000 lagere lasten. De voeding van de BROA
uit de bijdrage van Rijkswaterstaat voor het project Beekbergsebroek komt niet in 2017 maar in
2018 binnen. Daarnaast is een deel van de bijdrage voor Beter Benutten direct ten gunste van
het investeringskrediet gesloten verharding gebracht. Ook is een deel van die bijdrage niet door
tussenkomst van de gemeente gelopen, maar direct via de regio Stedendriehoek voor regionale
projecten besteed. Een paar kleine verschillen die leiden tot € 40.000 lagere lasten. In totaal is
sprake van € 580.000 lagere lasten.
U heeft bij de besluitvorming van de MPB 2017 – 2020 op grond van de uitwerking van “motie 7
Vrij Parkeren”, besloten om de Reserve Bereikbaarheid Binnenstad op te heffen. Hiervoor is
afgerond 760.000 in de Algemene Reserve gestort en een zelfde bedrag aan de Reserve
Bereikbaarheid Binnenstad onttrokken.
We hebben de reserve Grafrechten omgevormd tot een voorziening. Dit heeft geleidt tot een
voordeel van € 1,6 miljoen (zie ook batenkant).
Per saldo zijn de lasten circa € 0,8 miljoen lager dan geraamd.
Baten
Er is € 600.000 minder onttrokken uit de reserve BROA dan geraamd. Voor een deel zijn de
lasten voor Beter Benutten direct ten gunste van het investeringskrediet gebracht en is een deel
direct via de regio Stedendriehoek besteed (zie opmerking bij baten). De kosten voor een aantal
projecten voor de Stadsranden zoals Beekbergsebroek en aansluiting Berg en Bos waren lager
dan begroot. Ook vielen de kosten voor landschapsbeheer lager uit, derden hebben minder
subsidie aangevraagd.
Daarnaast is er ten onrechte een bedrag van € 399.000 uit de reserve voor compensatie van de
btw voor rioleringen begroot.
Verder is nog sprake van kleine verschillen die leiden tot een lagere onttrekking uit reserves van
€ 60.000.
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Zoals u bij de toelichting op de lasten kunt lezen, heeft u bij de MPB 2017 – 2020 besloten om
de Reserve Bereikbaarheid Binnenstad op te heffen. Hiervoor is afgerond 760.000 aan de
Reserve Bereikbaarheid Binnenstad onttrokken.
We hebben de reserve Grafrechten omgevormd tot een voorziening. Dit heeft geleidt tot een
nadeel van € 1,5 miljoen (zie ook lastenkant).
Per saldo zijn de baten circa € 1.9 miljoen lager dan geraamd.

Kadernota's
Structuurvisie_Apeldoorn_biedt_ruimte_2030
Verkeersvisie
Actualisatie_Parkeernota_2004
Werken aan Water. Waterplan_Apeldoorn_2005-2015
De Groene_mal_van Apeldoorn 2002
Regieplan_Binnenstad Structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn_2010
Tussenstand 10 jr Beekherstel in Apeldoorn Pijler van het Apeldoorns Waterplan
Apeldoorn Buitenstad Programma Groene Mal en Stadsranden 2015
collegebesluit 2014-509600 Programma Stadsranden
Wijzigingsnotitie Visie Zwaanspreng Kayersbeek
kadernotitie beheer openbare ruimte 2009
Herstelplan_wegen_september 2013
Raadsnotitie-dierenwelzijn
Notitie_begraafplaatsen_2002
Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 Apeldoorn Waterproof
Beleidsplan_gladheidsbestrijding_2013-2017
Uitwerking_plan_van_aanpak_begraafplaatsen_2014
Brief college consequenties Notitie Dierenwelzijn
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Taakvelden:
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7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves
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Programma 4 Milieu
Portefeuillehouder(s): M.J.P. Sandmann

Ambitie van het programma
Programma 4 draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving. De onderdelen afval,
milieubeheer en duurzaamheid (energie) zijn in dit programma de onderwerpen die dit mede
mogelijk maken. Een gezonde en veilige leefomgeving kan alleen als er voldoende
rechtszekerheid is bij de gebruikers hiervan. Regulering via milieutoezicht, -handhaving,
vergunningen en bijbehorende milieuadvisering dragen hieraan bij. Taken die in opdracht door de
Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ) worden uitgevoerd. Een gezonde leefomgeving maar ook
een duurzame leefomgeving. Duurzaam is een breed begrip en in programma 4 gaat het dan met
name over afval/grondstoffen en energie. Apeldoorners scheiden al 65% hun afval en dit stijgt
nog steeds. Recycling is heel gewoon geworden en het weer in omloop brengen van
grondstoffen heel vanzelfsprekend. Een pad wat eerder is ingeslagen en nog zeker niet volledig is
afgelopen. Zo ook bij energie. Een gezonde, duurzame toekomst is er ook een gericht op
energiebesparing en een energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Minder verspilling
en minder fossiele brandstoffen. Ontwikkelingen die vanuit programma 4 worden gestimuleerd.
Alleen en in samenwerking. De Cleantechregio is hier met name bij een goed platform voor. De
gemeente Apeldoorn is onderdeel van de Cleantech Regio Stedendriehoek. Op verschillende
manieren dragen wij als gemeente bij aan de ambities voor duurzaamheid binnen deze
samenwerking. De agenda DUURZAAM055 wordt hiervoor opgesteld met thema’s gericht op
klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.

Speerpunten van beleid
Dit programma kent de volgende speerpunten:
1. In overleg tot nieuwe afspraken komen met de OVIJ die passen bij de wensen van de
gemeente Apeldoorn
2. Het verder faciliteren van de mogelijkheden om de hoeveelheid restafval te verminderen
en de hoeveelheid grondstoffen te laten stijgen.
3. De energietransitie te versnellen aan de hand van de Apeldoornse Energie Agenda
(Betreft steronderwerp 4.1).
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Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma

Doelstelling: 1. Een schone leefomgeving creëren door zo min
mogelijk restafval te produceren, zo maximaal mogelijk
grondstoffen te scheiden en deze zo lang mogelijk
circulair te houden.
Recycling en gescheiden inzameling is in Apeldoorn al heel gewoon. Van 241 kilo per persoon
per jaar in 2002, via 205 kilo in 2004 naar nog maar 134 kilo restafval in 2015. Het is duidelijk
dat de inwoners van Apeldoorn de weg naar de juiste voorzieningen steeds beter vinden. Het is
de weg naar minder restafval die met het ‘afvalplan 2008-2012’ al was ingeslagen. In dit plan
was de doelstelling om in 2012 nog maar 150 kilo restafval per persoon jaar te hebben, een
doelstelling die gehaald werd. Deze lijn naar minder restafval zal worden doorgezet en is
verwoord in het nieuwe afvalplan of beter recycleplan.

Gerelateerde taakvelden:
7.3 Afval

Wat zouden we gaan doen?
1. Zorgdragen dat er voldoende en goed functionerende voorzieningen zijn om zo maximaal
mogelijk afval te scheiden.
2. Uitvoering geven aan het nieuwe recycleplan ‘recycleservice2020’.
3. Zorgdragen dat de inwoners in Apeldoorn voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden
van betere afvalscheiding.
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Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In 2017 heeft uw raad het nieuwe recycleplan vastgesteld.
Wederom laten Apeldoorners zien goede bronscheiders te zijn. Meer grondstoffen en vooral
minder restafval. Een trend die onverminderd wordt doorgezet en, met het nieuwe recycleplan,
verder geïntensiveerd zal worden.
De hoeveelheid restafval is in 2017 126 kilo per inwoner. In 2016 was dit 133 kilo.
In 2017 hebben we, bij raadsbesluit, het eigendom van de containers overgedragen aan CirculusBerkel. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over de status (technisch en schoonheid) van het
containerpark. Dat betekent dat er nog een groot aantal containers zullen worden vervangen,
wat deels reeds in 2017 is gebeurd, om op het afgesproken niveau te komen. Het restant zal in
de loop van 2018 gebeuren. Op meerdere plekken zijn bovengrondse containers vervangen door
ondergrondse voorzieningen en er zijn oude locaties vernieuwd.
In 2017 hebben we al een aantal acties uit het nieuwe afval/recycleplan in gang gezet. Zoals het
weghalen van de haken voor het inzamelen van plastic bij de hoogbouw en de proef met de
inzameling van luiers. Ook de verhoging van de limiet voor het gratis storten van grofvuil naar
400 kilo en de zaterdagmiddag openstelling van de milieustraat horen daarbij. In de loop van
2018 zal (voor de zomer) gestart worden met de invoering van het omgekeerd inzamelen.
Eind 2017 zijn we een campagne gestart om mensen te wijzen op de inzameling van plastic
(verpakkingsafval) samen met drankpakken en blikjes. Dit was met name gericht op het juist
scheiden. Via de reguliere kanalen (ook Twitter) wordt regelmatig aandacht gegeven aan afval en
het scheiden hiervan. Met de verdere uitvoering van het recycleplan zal zeer uitvoerig aandacht
gegeven worden aan communicatie. Deze zal veelvormig, deels projectmatig maar ook
incidenteel en actueel zijn.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Op basis van nieuwe beleidsplan ‘recycleservice 2025’ zullen vervolgstappen worden
gezet naar minder restafval per persoon per jaar in 2025.
Minder restafval is haalbaar door het voldoende aanbieden van de juiste voorzieningen voor het
inzamelen. Service op grondstoffen aan huis is altijd een belangrijk begrip geweest. Ook voor de
komende jaren zal dat de inzet zijn.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Amendement 15: motie 17 Voorjaarsnota 'Goed gedrag wordt beloon'
We hebben de motie verwerkt in de tariefstelling huisvuilrechten 2017. De trendmatige
verhoging hebben we toegepast op het variabele tarief. Dit heeft een structureel effect.
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Effectindicatoren

Trendanalyse
Omvang huishoudelijk restafval
We hebben de gegevens tot met 2016 verwerkt. Huishoudelijk restafval in Apeldoorn is per
inwoner veel lager dan het landelijk gemiddelde.

Doelstelling: 2. Een goede fysieke leefomgeving creëren door
regulering op basis van milieutoezicht, -handhaving,
vergunningverlening en milieuadvisering.
Het geformuleerde doel, vallend onder de noemer ‘Milieubeheer,’ richt zich op het behouden en
zo mogelijk versterken van de fysieke leefomgeving door uitvoering van vergunningverlening,
toezicht, handhaving en planadvisering. Het betreft de uitvoering van wettelijke taken, wet
milieubeheer, die zijn ondergebracht in de OVIJ, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Het zijn
beheersmatige taken die consistent en consequent uitgevoerd worden. Onder dit product vallen
onder meer: vergunningen, handhaving en toezicht en milieuadvisering in projecten. Doordat de
taakuitvoering van vergunningverlening, toezicht- en handhaving is ondergebracht bij de OVIJ
voldoet dit aan de landelijke kwaliteitscriteria 2.1.Inzet is om de taken zo effectief en efficiënt
mogelijk uit te voeren.
Vanuit de inzet om het zo effectief en efficiënt mogelijk te doen is er een voortdurend
spanningsveld tussen kosten en prestaties. In de relatie tussen opdrachtgever, bestuurder (in de
GR) en uitvoerder is dit een permanent punt van aandacht en vindt ook bijstelling plaats. Ook in
2017 zal hier inhoudelijk maar vooral ook financieel aandacht voor zijn. Ook zal een andere wijze
van financiering worden ontwikkeld waarbij output leidend moet worden.

Gerelateerde taakvelden:
7.4 Milieubeheer
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Wat zouden we gaan doen?
1. Uitvoeren van het handhavingsprogramma
2. Een actueel vergunningenbestand beheren.
3. Kwalitatief goede advisering leveren op het gebied van bodem- en ondergronds, geluid, lucht,
energie en milieuplanologie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Het handhavingsprogramma is als gevolg van een aantal langdurige ziektegevallen niet volledig
uitgevoerd (90% is uitgevoerd). Het restant (10%-50 controles) wordt begin 2018
ingehaald/uitgevoerd.
Het vergunningenbestand is actueel. Hiervoor wordt jaarlijks het actualisatieprogramma
vergunningen uitgevoerd.
Op het gebied van bodem, ondergrond, geluid, lucht, energie en milieuplanologie is er op een
kwalitatief goede en professionele manier geadviseerd.
Het Warmtebedrijf Parelhoender heeft in 2017 wederom diverse problemen gekend. Hierover zijn
gesprekken gevoerd met de gebruikers en is besloten het Warmtebedrijf Parelhoender op termijn
(1-2 jaar) te beëindigen. In overleg met de gebruikers wordt momenteel onderzoek gedaan naar
een duurzaam alternatief.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Uitvoeren van het convenant Bodem- en Ondergrond 2016-2020
Toelichting:

Met behulp van provinciale subsidie is het Gebiedsgericht
grondwaterbeheerssysteem Apeldoorn (GgbA) ingericht en operationeel gemaakt.

2. Uitvoeren actieplan Omgevingslawaai 2013-2018.
Toelichting:

Vanuit het actieplan Omgevingslawaai zijn straten vastgesteld waarin de
geluidsbelasting aan de gevel van woningen te hoog is. Vervolgens is bepaald
welke (geluids) aanpassingen noodzakelijk zijn om de geluidsbelasting te
reduceren. In 2017 zijn projecten uitgevoerd of gestart in Loenen (Eerbeekseweg,
Beekbergerweg) en Apeldoorn (Deventerstraat, Zupthensestraat, Wilhemina
Druckerstraat, Arnhemseweg). Tevens zijn nieuwe geluidskaarten gemaakt en
vastgesteld, welke de basis vormen voor het nieuwe Actieplan 2019-2024 dat in
de eerste helft van 2018 vastgesteld moet worden.

3. Uitvoeren van het Handhavingsprogramma.
Toelichting:

Het handhavingsprogramma is als gevolg van een aantal langdurige ziektegevallen
bij de OVIJ niet volledig uitgevoerd (90% is uitgevoerd). Het restant (10%-50
controles) wordt begin 2018 ingehaald/uitgevoerd.

Genomen
Er wordt extra personeel ingezet bij de OVIJ.
maatregelen
4. Uitvoeren actualisatieprogramma vergunningen.
Toelichting:

Het vergunningenbestand is actueel. Hiervoor wordt jaarlijks het
actualisatieprogramma vergunningen uitgevoerd.
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5. Kwalitatief goede advisering op gebied van bodem- en ondergrond, geluid, lucht energie
en milieuplanologie.
Toelichting:

Op het gebied van bodem, ondergrond, geluid, lucht, energie en milieuplanologie
is er op een kwalitatief goede en professionele manier geadviseerd. Ook zijn er de
nodige inspanningen verricht ter voorbereiding op de komst van de
Omgevingswet.
We hebben met name geadviseerd bij principeverzoeken voor
woningbouwinitiatieven en advisering in kleinere en grote
bestemmingsplanprocedures, zoals bijvoorbeeld de plannen voor Paleis het Loo,
Buitengebied Beekbergen Loenen en Beemte Noord.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Weeffouten OVIJ
De taakstellingen en weeffouten m.b.t. de OVIJ hebben wij middels een begrotingswijziging
2017 verwerkt na uw akkoord.
De OVIJ heeft de weeffouten opgelost.
BROA 27.1 Bodemmodule
Met behulp van provinciale subsidie is het Gebiedsgericht grondwaterbeheerssysteem Apeldoorn
(GgbA) ingericht en operationeel gemaakt. Binnen het GgbA worden ernstige gevallen van
bodem- en grondwaterverontreinigingen verwijderd of beheersbaar gemaakt. Het systeem is
succesvol blijkens een aantal concrete afkoopsituaties met een waarde van ongeveer “1,5
miljoen euro” die onlangs door het college zijn geaccordeerd (voormalige Sparta locatie,
Arnhemseweg 66, 1e Wormenseweg 38, Staalweg en Methusalemlaan ). Het GgbA werkt,
waardoor met extern geld ernstige gevallen van bodem- en grondwaterverontreinigingen binnen
Apeldoorn verwijderd of beheersbaar worden gemaakt. Daarnaast zijn er door derden concrete
saneringen uitgevoerd op oa. de Bosatex lokatie Asselsestraat, is de afdeklaag van de stortplaats
gelegen aan de Zuster Meijboomlaan hersteld en is er opdracht gegeven voor de
grondwatersanering aan de Methusalemlaan die in 2018 en verder uitgevoerd wordt.

Doelstelling: 3. Een versnelde transitie naar meer energiebesparing
en meer duurzame energieopwekking
Energie leeft. Meer en meer wordt de noodzaak gevoeld om ‘iets’ met energie te doen. Bedrijven,
overheden maar vooral burgers zoeken naar mogelijkheden om ook concrete stappen te zetten.
Overheden omarmen dit en willen dit graag faciliteren. Of wellicht meer.
De innovaties volgen elkaar op, van waterstofauto’s, energieneutraal bouwen, elektriciteit
opwekkende ramen, planten die lampen laten branden tot het leasen van licht. Waarom fossiele
brandstoffen gebruiken als er ook duurzame grondstoffen beschikbaar zijn? Waarom überhaupt
energie gebruiken, als we het zoveel kunnen verminderen?
De energietransitie is een van de grootste opgaven waar we voor staan. De ambitie, Versnelling
Plus, en Uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020 zijn gericht op het inrichten van een
energieloket en de inzet van energieregisseurs als verbinding met buurten en wijken. In
aansluiting op het energieloket wordt een taskforce zonne-energie gevormd. Deze krijgt de
opdracht om de ambities t.a.v. zonne-energie in de gemeente Apeldoorn zowel op particuliere als
bedrijfsdaken te realiseren. Ook wordt ingezet op afspraken met grote eigenaren, verhuurders en
huurdersorganisaties. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor ca. een kwart van het totale
energieverbruik. Hier liggen grote kansen om versneld stappen richting energieneutraliteit te
zetten. Door middel van stimuleren met de MKB Energy Check Up worden bedrijven
meegenomen in de energietransitie. Middelgrote tot grote energiegebruikers worden geadviseerd
over hun vastgoed in het project Energieke Regio's. Mobiliteit is goed voor 40% van het
energieverbruik in Apeldoorn. Naast het ontwikkelen van doorstroomassen, oversteekbaarheid
(centrum)ring, transferia als fietsalternatief, stallingen in het centrum en bij bushaltes zullen we
enkele innovatieve projecten starten die symbolisch van aard zijn.
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Gerelateerde taakvelden:
7.4 Milieubeheer

Wat zouden we gaan doen?
1. We informeren, stimuleren en adviseren in het transitieproces.
2. We informeren over financieringsmogelijkheden bij derden of stellen zelf (financiële)
arrangementen beschikbaar.
3. We ondersteunen en adviseren (lokale) energie initiatieven.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Wij hebben het energieloket, Energiek Wonen, ingericht. Het energieloket "Energiek Wonen"
informeert inwoners over financieringsmogelijkheden.
Er zijn twaalf energiecoaches (vrijwilligers) opgeleid en aan de aan de slag in gegan in onze
Gemeente. Tevens is de Europese aanbesteding voor vier "energieregisseurs in de wijk"
opgestart.
De Taskforce Zonne-energie is opgericht. Deze is veelvuldig in de media geweest. Er zijn zestien
concrete initiatieven en contacten met vijf ondernemersverenigingen.
In 2017 is 2,1 MWp zonne-energie op daken van bedrijven en gemeentelijk vastgoed
gerealiseerd. De doelstelling van 1.5 MWP in 2017 is hiermee ruimschoots gehaald.
Het Europese Interreg NWE project betreffende community-based virtual power plants (CVPP) is
door Europa goedgekeurd. Wij werken in dit project nauw samen met partners uit Loenen.
Het project Renovatiespong/ Connect055 is gestart. In dit project worden woningeigenaren
ondersteund bij het vervullen van hun woonwensen m.b.t. comfort, uitbreidingen, binnenklimaat
en zorgvoorzieningen. Dit koploperproject maakt deel uit van de City Deal Cleantech Regio
‘Samen naar een schone toekomst’. In 2017 zijn 350 (van de 5125) koop-rijtjeswoningen in de
wijk De Maten benaderd.
Het plan van aanpak "Wijk van de Toekomst" gericht op een duurzame warmtekeuze is
goedgekeurd. Ook nemen wij samen met Loenen, deel aan de community of practice van het
Gelders Energieakkoord “Wijk van de Toekomst”. Wij bereiden ons hiermee voor op een
aardgasloze toekomst. Hierbij wordt samengewerkt met de lokale energiecooperatie deA (in de
Parken), de energieregisseurs en wijkraden.
De wijk Kerschoten is op het gebied van de energietransitie zeer actief. Hierbij zijn in 2017 zon,
elektrisch vervoer (op pantoffelafstand) en onderzoek naar uitbreiding van het warmtenet
gestart. Verder is er op meerdere manieren gewerkt aan bewustwording door middel van
nieuwsbrieven en voorlichtingsavonden.
De gemeente Apeldoorn heeft een lening van € 3.6 miljoen verstrekt aan VVE De Lindenhove
voor de grootschalige energetische renovatie.
Begin juni 2017 hebben wij met acht Apeldoornse zorginstellingen ons aangesloten bij de
landelijke Green Deal “Nederland op weg naar Duurzame Zorg".
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Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Op basis van een fundament van gerichte lobby, een uitgekiend palet van financiële
regelingen en een effectieve communicatieaanpak richten we ons in 2017 op de uitvoering
van de Apeldoornse Energie Agenda.
Deze bevat prestaties op de thema’s:
1. Informeer en adviseer
2. Besparing en opwekking in en op woningen en gebouwen
3. Industrie, MKB en landbouw
4. Schone mobiliteit
5. Grootschalige duurzame energie.
We gaan de energietransitie versnellen en beogen daarbij substantieel sneller te gaan dan de
landelijke trend (Versnelling Plus). De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
• We stimuleren onze (maatschappelijke) partners en externe partijen om initiatieven en
projecten te ontplooien en ontplooien deze ook zelf.
• We zetten (financiële) middelen in om zaken in gang te zetten of aan te jagen.
• Gemeente initieert, participeert of ondersteunt initiatieven die:
1. in potentie een bijdrage leveren aan de energietransitie;
2. goede opschalingspotentie en een goede slagingskans hebben;
3. op termijn de energietransitie kunnen versnellen en/of maatschappelijke kosten kunnen
verlagen en creëert daarmee een innovatieve (leer)omgeving die ook bijdraagt aan de
concurrentiekracht van het (lokale) bedrijfsleven en de werkgelegenheid.
• We gaan hierbij gebiedsgericht en programmatisch aan de slag.
De aanpak is lokaal gericht waarbij we als het nuttig en nodig is aansluiten bij regionale,
landelijke of EU ontwikkelingen.
Toelichting: 5.Ten aanzien van thema 5 ‘Grootschalige duurzame energie’ hebben we ingezet
op verkenning naar de ruimtelijke mogelijkheden voor zonne-energie en
windenergie. Onze prioriteit heeft in 2017 gelegen bij de ambtelijke ondersteuning
aan de raadswerkgroep Wind. Als gevolg hiervan hebben verschillende
werkzaamheden vertraging ondervonden. Het gaat om vertraging bij de
aanbesteding voor het inzetten van de energieregisseur en de start van
subsidieregeling “premie op actie” (een subsidie voor lokale initiatieven van €
2.500 per aanvraag met 50% cofinanciering) en de start van de “Wijk van de
Toekomst” dat gericht is een duurzame warmtevoorziening in de wijk.
Ten aanzien van grootschalige opwekking door zon, heeft de verkenning naar
ruimtelijke mogelijkheden voor zonneparken enigszins vertraging opgeleverd. Wel
zijn we eind 2017 gestart met de intensieve begeleiding van een flink aantal pilots
hiervoor. Zon op Dak daarentegen heeft in 2017 een flinke impuls gekregen. De
Taskforce Zonne-energie, ondergebracht bij OVIJ, heeft daarin een belangrijke rol.
Zon gaat pijlsnel. De verwachting is dat we in 2020 reeds de doelstelling van
2025 bereiken voor Zon op Dak.
Genomen
maatregelen

Naar aanleiding van de uitkomsten van de raadswerkgroep Wind heeft de raad
het college een opdracht meegegeven. Voor zover nodig kan gebruik van buiten
Apeldoorn opgewekte duurzame (wind)energie een aanvullend instrument zijn ter
verwezenlijking van de ambities van de energietransitie. Aan deze opdracht wordt
gewerkt. De verkenning naar grootschalige opwekking door zon is in
voorbereiding (aan de hand van pilots en een kader).
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Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Ambitie A i.c.m. moties 13 ‘Duurzaamheid loont’ en 14 ‘duurzaamheid, het proces en de
spelers’
De uitvoeringsagenda Energietransitie is vastgesteld en de uitvoering is ter hand genomen.
Vanuit het programma Apeldoorn Energieneutraal wordt ook een bijdrage geleverd aan het
regionale vliegwielproject Cleantech Icoon A1.

Effectindicatoren

* Label A inclusief A+ en A++; Label A++ is de meest
energiezuinige categorie.
N.B.: het aantal geregistreerde labels in 2016 is ca. 28.000
woningen. Dit is iets meer dan 1/3 van de woningvoorraad en het
betreft voornamelijk huurwoningen.

Trendanalyse
Geregistreerde energielabels
Begin 2015 zijn er 'voorlopige' energie labels toegekend gebaseerd op vaak onjuiste aannames.
Inwoners hebben bijvoorbeeld al iets gedaan aan woningisolatie. Het overzicht laat een duidelijke
stijging van het aantal geregistreerde labels zien. Dit is een positieve ontwikkeling die bijdraagt
aan de nauwkeurigheid van de warmtekansenkaarten op wijkniveau.
Hernieuwbare electriciteit
In bovenstaande figuur is het percentage hernieuwbare elektriciteit opgewekt uit wind,
waterkracht, zon of biomassa opgenomen. De cijfers t/m 2015 zijn inclusief hernieuwbare
elektriciteit uit zon. Zon maakt nog geen deel uit van de cijfers uit 2016, omdat deze cijfers pas
in maart 2018 landelijk beschikbaar zijn. De stijging van hernieuwbare elektriciteit elders in
Nederland verklaart zich voornamelijk door de plaatsing van windturbines. Het is zeker dat het
percentage hernieuwbare elektriciteit in Apeldoorn in 2016 hoger zal zijn dan de 1,7% die nu in
de figuur is opgenomen. Overigens is het percentage hernieuwbare elektriciteit een andere
parameter dan het percentage energieneutraliteit.
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Verbonden partijen
Circulus-Berkel BV
Bijdrage aan doelstelling:
Circulus-Berkel is de overheids-bv van 8 gemeenten die specifiek is aangewezen voor de
inzameling van het afval. Afvalbeheer en advisering over vermindering van restafval hoort ook
tot haar taken.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€ 10.560.000

Risico's:
Wij krijgen dividend van Circulus-Berkel op basis van de winst van CIREC BV. Dat is het
overslagbedrijf van Circulus-Berkel. In onze begroting gaan we uit van een dividend van €
500.000 per jaar. We zien dat de winst van CIREC terugloopt door afname van de hoeveelheid
restafval. Daarnaast is door de vennootschapsbelasting het dividend verlaagd, dit hebben wij
vanaf 2018 in de begroting verwerkt.
Prestatieafspraken:
Apeldoorn is aandeelhouder en opdrachtgever. De opdrachtgever heeft met Circulus-berkel een
dienstverleningsovereenkomst (resultatenovereenkomst) gesloten. Deze bestaat uit drie delen
waarbij deel B en C jaarlijks worden bekeken. Het betreffen dan de afgesproken werkzaamheden
en de daarbij behorende kosten. drie-jaarlijks vindt een herijking van de tarieven plaats.
Ontwikkelingen beleid:
In 2017 werd een nieuw afvalplan aan de raad voorgelegd, dat tevens het kader zal zijn voor de
dienstverleningsafspraken met Circulus Berkel komende jaren. Dit plan is aangenomen en wordt
in 2018 vertaald in de daadwerkelijke dienstverlening.
In 2017 hebben we de inzamelmiddelen overgedragen aan Circulus Berkel.
Circulus Berkel heeft in 2017 de strategische visie besproken met de aandeelhouders. Circulus
Berkel wil een duurzaam dienstenbedrijf zijn. De visie is gebaseerd op vier pijlers: milieu,
activering, participatie en excellente dienstverlening.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)
Bijdrage aan doelstelling:
Programma 4 doelstelling2: Een goede fysieke leefomgeving creeren door regulering op basis van
vergunningverlening, milieutoezicht, handhaving en milieuadvisering.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€ 3.738.000

Risico's:
In de begroting en jaarrekening van de OVIJ staan interne risico's. Die kan OVIJ zelf opvangen
binnen haar eigen begroting.
Prestatieafspraken:
- Uitvoeren van de milieutaken zoals vastgelegd in de in het najaar van 2016 op te stellen
samenwerkingsovereenkomst.
- Invoering van een outputbegroting met een daarbij passende financiele verdeelsystematiek van
de gemeentelijke- en provinciale bijdrage.
- Update van de Gemeenschappelijke Regeling.
Ontwikkelingen beleid:
De nieuwe Omgevingswet (invoering vooralsnog 2019) zal het nieuwe wettelijke kader worden
voor de taakuitvoering van de OVIJ.
In 2017 heeft OVIJ de plannen voor overgang naar outputbekostiging uitgewerkt. De plannen
zullen in 2018 worden doorgevoerd.
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Financieel overzicht
Begroting na wijziging

Taakvelden
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
Saldo van baten en lasten voor
bestemming
0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na
bestemming
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Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
7.3 Afval
Lasten
We hebben ten laste van huishoudelijk afval € 2.412.000 meer uitgegeven. Deze extra uitgaven
zijn als volgt te verklaren door diverse afrekeningen met Circulus:
• We hebben € 1.060.000 extra uitgegeven voor sorteer- en recyclingkosten en het op de
markt wegzetten van met name kunststoffen. Daar staat overigens een nagenoeg gelijke
bijdrage van het Afvalfonds tegenover.
• De inzamelmiddelen (containers) zijn per 1-1-2018 overgedragen aan Circulus. De
boekwaarde van deze inzamelmiddelen bedroeg per 31-12-2017 € 1.359.000. Deze
boekwaarde is in 2017 in één keer afgeschreven.
• In 2017 is € 707.000 uitgegeven ten behoeve van vervanging en nieuwe aanschaf van
containers. Deze uitgave was nodig omdat met name veel ondergrondse containers technisch
aan het eind van hun levensduur stonden.
• We hebben € 180.000 minder uitgegeven aan dienstverleningskosten, want Circulus rekent
in de nieuwe Dienstverlenings Overeenkomst lagere tarieven.
• In 2017 zijn de verwerkingskosten van rest-, gft- en overige afvalstromen van 2016
afgerekend. Dit leverde een voordeel op van € 247.000.
• In 2017 heeft een voorlopige afrekening van rest- en gft-afval van 2017 plaatsgevonden. Dit
leidde tot een voordeel van € 188.000. De reden van dit voordeel is dat er minder afval is
aangeboden dan was geraamd.
• In 2017 hebben we eveneens een voorlopige afrekening ontvangen de overige afvalstromen.
Dit betreft kleine deelstromen zoals hout, metalen, bouw- en sloopafval, glas, autobanden,
chemisch afval etc. Deze afrekening levert een voordeel van € 171.000 op.
Baten
We hebben voor € 3.438.000 meer baten ontvangen. Deze zijn ook te verklaren uit de volgende
verschillende afrekeningen met Circulus:
• Van het Afvalfonds is € 1.072.000 extra aan vergoeding ontvangen. Deze toename is
ondermeer het gevolg van een hogere bijdrage per ton omdat de gemeente zelf de
kunststofstromen op de markt moet wegzetten. Het goede scheidingsgedrag van de burgers
van Apeldoorn werkt ook mee aan deze toename.
• Van Circulus is een vergoeding van € 2.283.000 ontvangen i.v.m. de overdracht van
inzamelmiddelen.
• Oud papier levert € 294.000 aan hogere opbrengst op.
• De afvalstoffenheffing levert € 234.000 minder op. Dit wordt veroorzaakt door een lager
aantal aanbiedingen.
Voorziening huisvuilrechten
Omdat we de reserve huisvuilrechten hebben omgevormd naar een voorziening, verrekenen we
naast de bovengenoemde verschillen per saldo € 1,4 miljoen met de voorziening huisvuilrechten.
De reserve is omgevormd naar een voorziening in verband met het egaliserende karakter van het
tarief.
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Verschil met de Turap
In de Turap is u een voordeel van per saldo € 500.000 gemeld. Dit is nu 1 miljoen geworden
door diverse verrekeningen in het laatste kwartaal 2017, zoals hierboven genoemd.

7.4 Milieubeheer
Lasten
OVIJ
Een voordeel van ruim € 110.000 wordt veroorzaakt door lagere bijdrage aan de OVIJ voor
frictiekosten personeel en de teruggave van het rekeningresultaat 2016.
Energietransitie
Er is een voordeel van ruim € 320.000 voor Energie transitie. In de prestaties is te lezen dat het
grootste deel van deze gelden in 2018 en later worden uitgegeven. De budgetten worden via een
Reserve Overlopende Projecten meegenomen naar 2018.

0.10 Mutaties reserves
Lasten
We hebben de reserve huisvuilrechten omgevormd tot een voorziening. Dit leidt tot een nadeel
van € 18 miljoen. De egalisatie huisvuilrechten loopt met ingang van 01-01-2017 via een
voorziening huisvuilrechten.

Baten
We hebben de reserve huisvuilrechten omgevormd tot een voorziening. Dit leidt tot een voordeel
van € 17,6 miljoen. De egalisatie huisvuilrechten loopt met ingang van 01-01-2017 via een
voorziening huisvuilrechten.

Kadernota's
Afvalplan 2017 Recycleservice 2025
Apeldoorn - Circulus Berkel DVO deel B 2012
DVO OVIJ Apeldoorn 2017
collegevoorstel SVO Ovij 2017
vergunningenuitvoeringsprogramma OVIJ 2017
Handhaving uitvoeringsprogramma OVIJ 2017
Convenant_bodem_en_ondergrond_2016-2020
Actieplan_Omgevingslawaai gemeente Apeldoorn_definitief_2013-2018
Beslisdocument_Routekaart_Apeldoorn_Energieneutraal_2020
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Programma 5
Jeugd en onderwijs

Taakvelden:
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves
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Programma 5 Jeugd en onderwijs
Portefeuillehouder(s): J.G. Kruithof en B.G. Bloem

Ambitie van het programma
Binnen Jeugd en Onderwijs willen we dat iedereen in veiligheid en geborgenheid kan opgroeien
en de kans krijgt om maximaal mee te doen in de samenleving. Dit doen we door de kansen voor
een goede start in het onderwijs te optimaliseren (via ons onderwijsachterstandenbeleid) en het
onderwijs te faciliteren via goede huisvesting en waar nodig vervoer van- en naar de school.
Waar jongeren verzuimen of uit dreigen te vallen pakken onze leerplichtambtenaren of RMC’ers
de jongeren op, met als doel dat de jongeren een startkwalificatie en een passend
toekomstperspectief krijgen. Wanneer jongeren meer zorg nodig hebben dan hun gezin,
omgeving en een school kunnen bieden, dan hebben we algemene voorzieningen of jeugdhulp
beschikbaar om hen te ondersteunen. Dit doen we vanuit het uitgangspunt dat we hen in staat
stellen zelf weer regie te nemen en met de inzet van het hele systeem rondom de jongere. Het
CJG vormt een spil in de uitvoering van ons beleid, maar werkt uiteraard in samenwerking met
andere partijen zoals het SWT, het Wmo-loket en Veilig Thuis.Om de beweging naar eerdere
signalering en lichtere zorg en ondersteuning te kunnen blijven volhouden, willen we meer
investeren in preventie. Dit geven we weer in de “speerpunten van beleid”. We financieren dit
goeddeels uit de “zorg in natura” middelen binnen het programma Jeugd en Onderwijs en voor
een kleiner deel uit de reserve sociaal domein. Investeringen uit de reserve sociaal domein dienen
echter uiterlijk in 2019 ook te renderen, zodat ze daarna uit de eigen programma middelen
gefinancierd kunnen worden.Na de bezuinigingen op de jeugdhulp (5% in 2015 en 10% in 2016)
zijn de taakstellingen binnen dit programma in 2017 beperkter. Wel is het rijk voornemens ons te
korten op de budgetten voor kinderen met een voogdijmaatregel als gevolg van de invoering van
het objectieve verdeelmodel. Dit is een risico dat kan oplopen tot circa € 2 mln. waarvan we nu
nog niet exact weten of het zich volledig voor zal doen. Daarnaast effectueren we de laatste
tranche van de bezuiniging op het leerlingenvervoer.In 2017 stuurt de raad via de
Transformatieagenda Jeugd (Steronderwerp 5.1). Hierin gaan we onder meer in op de inkoop
van hulp per 1-1-2018 en het verbreden van de algemene voorzieningen voor jeugd (in
combinatie met de Wmo). Daarnaast leggen we in 2017 onze prioriteiten vanuit onze
Meerjarenagenda Educatie aan de raad voor.
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Speerpunten van beleid
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Een verschuiving van individuele (maatwerk) voorzieningen naar lichtere vormen van
hulp. In 2017 willen we dit onder meer doen door het omzetten van CJG4kracht
(ambulante hulp) naar een algemene voorziening en door te investeren in Inhuis
(steungezinnen, pleegzorg en gezinshuizen).
Het zacht laten landen van de jeugdgezondheidszorg in de CJG’s om daarmee de
dienstverlening op peil te houden en de verbinding met het lokale zorgveld te
verstevigen.
Het verstevigen van de relatie tussen het CJG en de huisartsen. Dit doen we onder meer
door medewerkers van het CJG in de huisartsenpraktijken te laten werken.
Het naadloos op elkaar aansluiten van onze verantwoordelijkheid in de jeugdhulp op de
voorzieningen die schoolbesturen bieden binnen het passend onderwijs door te investeren
in deskundigheid en de aanwezigheid zorgprofessionals op en bij scholen.
Het goed laten functioneren van Veilig Thuis als nieuwe stichting voor Noord- en Oost
Gelderland.
Het opnieuw inkopen van de diverse vormen van jeugdhulp. Dit in nauwe relatie tot de
Wmo, participatie en (passend) onderwijs.
Het versterken van de regierol op zorg, vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan en met
inachtneming van privacywetten en –richtlijnen.
We realiseren een sluitende aanpak voor jongeren richting de arbeidsmarkt. Dit doen we
onder meer door de inzet van RMC te vergroten.
Het renoveren/vernieuwen van verouderde schoolgebouwen, in overleg met Leerplein055
het PCBO, AVOO en de Veluwse Onderwijsgroep. We betrekken hierbij onder meer de
ontwikkeling van integrale kindcentra en de gevolgen van de krimp.
Het bieden van goede faciliteiten voor onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg aan
statushouders en asielzoekers
Het voorkomen en tegengaan van taalachterstanden. Hiertoe willen we de middelen
vanuit het WB, onderwijsachterstandenbeleid en het bestuursakkoord statushouders
benutten.

Naast de speerpunten van beleid ligt er een nadruk op de uitvoering. Onder meer via jaarlijks
2.000 interventies vanuit leerplicht, 1.200 interventies vanuit RMC, 550 kinderen/jongeren in
vervoer en circa 3.500 kinderen/jongeren in jeugdhulp.
Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma
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Toprisico's
Nr

Risico omschrijving

Kans

Bedrag

561

Onderwijshuisvesting

25%

€ 500.000

Effect I/S
€ 250.000 S

Risicogebeurtenis: Als gevolg van de afname van het aantal leerlingen zal een aantal van
de huidige schoolgebouwen niet meer voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden
(schoolbesturen kunnen de exploitatie van een locatie niet rond krijgen als het aantal
leerlingen afneemt).
Beheersmaatregelen
* Binnen het totaal van toekomstige ontwikkelingen onderwijshuisvesting houden we,

voor zover mogelijk, rekening met hergebruik van leegstaande onderwijsgebouwen.
Bovendien wordt gekeken naar mogelijke herontwikkeling van huidige onderwijslocaties
naar woningbouwlocaties waardoor de marktwaarde verhoogd word (en dus de extra
afschrijving beperkt kan worden).We gaan in 2018 ambtelijk en bestuurlijk afstemmen
over aanscherpen/toepassen van aanvullende beheersmaatregelen vanuit de reserve
onderwijshuisvesting waardoor het risicoprofiel verder naar beneden kan worden
bijgesteld.
641

Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp

50%

€ 4.000.000

€ 4.000.000 S

Risicogebeurtenis: Als gevolg van dat onze kosten voor jeugdhulp ( clienten met een PGB
of zorg vanuit jeugdhulpinstlellingen) niet aansluit op de rijksvergoedingen voor jeugdzorg
( nieuwe verdeelmodel en verlaagde rijksvergoedingen) kunnen er structurele tekorten
ontstaan.
Beheersmaatregelen
* Nader onderzoeken en voorbereiden van mogelijke bezuinigingsscenario’s voor het
*

*

*

*

sociaal domein. Onder regie van de stuurgroep Zorg is dit in 2015 opgepakt.
Actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby gericht op een toereikende rijksvergoeding voor
het jeugdhulpdomein. Lobby via VNG en G32 richting het rijk. Actieve samenwerking
met andere gemeenten.
Effectieve en efficiënte (samenwerkings)afspraken maken met regio gemeenten op het
vlak van inkoop, informatievoorziening, monitoring en verantwoording. Hier versterken
wij onze rol als opdrachtgever en kunnen wij zorgaanbieders een zo goed mogelijke
prijs-kwaliteit-verhouding voor de aan onze inwoners geleverde zorg afdwingen.
Effectief en constructief accountmanagement richting jeugdzorginstellingen, strakke
monitoring verstrekkingen en kosten en veel aandacht voor juistheid en tijdigheid
informatievoorziening.
Ontwikkelen en implementeren van een effectief en efficiënt transformatiebeleid voor
het sociaal domein, waardoor de kosten afnemen. Voor de financiering van de hieraan
gekoppelde investeringen wordt ook gebruik gemaakt van het de bestemmingsreserve
sociaal domein.

Totaal

€ 4.250.000

* Als het risico structureel is, wordt het financieel gevolg verdubbeld (zie toelichting in
hoofdstuk 4.1.2.2)

Toelichting bij gewijzigde toprisico's
561 Onderwijshuisvesting
We hebben in 2017 het risicoprofiel op het onderdeel onderwijshuisvesting geanalyseerd en
zullen in 2018 ambtelijk en bestuurlijk met voorstellen komen om het financiële risicoprofiel
verder te beperken.
641 Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp
We hebben het risicobedrag van 2,5 miljoen nu (bij de verantwoording van de jaarrekening 2017)
verhoogd naar 4 miljoen euro omdat we in de loop van 2017 geconfronteerd zijn met een forse
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toename van de kosten jeugdhulp (ruim 10%). Het feitelijke toekomstige risico is afhankelijk van
ontwikkeling van de baten (Rijksbijdrage) en de lasten (ontwikkeling van kosten jeugdhulp
aanbieders). Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt waarschijnlijk per 1/1/2019
aangepast met forse verschuiving van baten en lasten tussen gemeenten (er is nu geen enkel
zicht op of dit financieel gunstig of ongunstig of budgettair neutraal zal zijn voor Apeldoorn). Per
1/1/2019 is een nieuwe raamovereenkomst voor de inkoop van de jeugdhulp waarbij op een
andere manier (meer transformatie) hulp wordt verantwoord en gefinancierd (geeft financieel
kansen en risico's)

Doelstelling: 1. Veilig opvoeden
Kinderen en jongeren krijgen de hulp die nodig is om veilig en gezond op te groeien en naar
vermogen te participeren in de samenleving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
transformatieagenda jeugd.

Gerelateerde taakvelden:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

Wat zouden we gaan doen?
We bieden een breed scala aan algemene voorzieningen en jeugdgezondheidszorg voor jongeren.
Wanneer nodig wordt via het CJG toegang geboden voor individuele jeugdzorg (zorg in natura of
PGB’s). We werken systeemgericht, waarbij we kijken naar het gezin, maar ook naar informele
zorg en het onderwijs.
We hebben een deskundige toegang die zorg toewijst waar dit nodig is in afstemming met onder
meer (huis)artsen
We borgen de jeugdgezondheidszorg en verstevigen de relatie met de zorg en het onderwijs
We vergroten de veiligheid rondom jongeren en verminderen risicovol gedrag en overlast door
jongeren
We verstevigen de inbreng van jongeren op ons beleid en de wijze waarop we ons beleid
uitvoeren

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Alle kinderen en jongeren hebben de hulp gekregen die nodig was waarbij het beschikbare
budget niet leidend is geweest. Zo licht als mogelijk, maar ook zwaar als dat de juiste oplossing
was. Via de regionale raamovereenkomst hebben zich meer dan 350 verschillende aanbieders
voor jeugdhulp ingeschreven. Ongeveer 200 aanbieders zijn actief voor onze kinderen en
jongeren. Vanaf 1 januari 2017 maakte de jeugdgezondheidszorg onderdeel uit van het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Hiermee is het CJG een complete voorziening voor ouders en kinderen voor
alle vragen over en problemen met opvoeden en opgroeien. Ook aan kinderen van statushouders
en aan alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV’ers) heeft het CJG ondersteuning geboden.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Een goed functionerende jeugdgezondheidszorg
2. Voldoende aanbod aan algemene voorzieningen
3. Voldoende aanbod aan jeugdhulp
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4. Binnen de budgettaire kaders
Toelichting:

Zie de financiële toelichting. Door het Rijk zijn bij de decentralisaties in het sociaal
domein kortingen doorgevoerd in de overtuiging dat gemeenten de taken beter en
goedkoper zouden kunnen uitvoeren. Wij versterken de toegang en de preventie,
verstevigen de algemene voorzieningen en investeren in een andere manier van
werken. Via de verschillende transformatieagenda's en het
investeringsprogramma sociaal domein bent u daar nauw bij betrokken.

Genomen
maatregelen

Actieve monitoring van de uitgaven wordt gecontinueerd.

Effectindicatoren
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Trendanalyse
Clienttevredenheid geboden resultaat/advies en geboden hulp CJG
De clienttevredenheid over de adviezen en hulp door het CJG in 2017 is op het moment van
schrijven van de jaarrekening nog niet bekend. Het streven blijft om een 7,5 te scoren.
Jongeren met een delict voor de rechter
Het aantal jongeren dat voor de rechter moet verschijnen is zowel landelijk gezien als in
Apeldoorn afgenomen. In onze gemeente zetten we samen met politie, Jeugd-Boa's en
jongerenwerk in op preventie waarbij jeugdcriminaliteit voorkomen kan worden.
Jongeren met jeugdbescherming
Het aantal Apeldoornse jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel is afgenomen volgens
deze cijfers. Dit komt mede door de inzet van vrijwillige jeugdbescherming, waarmee een
ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing door de rechter voorkomen kan worden. In 2017 zijn de
landelijke en regionale cijfers door alle betrokken partijen geanalyseerd. Het gaat niet alleen om
de aantallen, maar ook om de duur van deze maatregelen. Op basis van de analyse worden
maatregelen getroffen om de dalende trend verder door te zetten.
Jongeren met jeugdhulp
De landelijke CBS cijfers laten in 2016 een stijgende lijn zien in het aantal jongeren met
jeugdhulp in onze gemeente, maar we weten niet zeker of deze cijfers compleet zijn. We krijgen
vanuit onze eigen administratie steeds beter zicht op de jongeren met jeugdhulp. De Monitor
Sociaal zal een meer volledig beeld laten zien van de trend.
Jongeren met jeugdreclassering
Deze cijfers laten zien dat het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel vrij stabiel
blijft in Nederland. Het aantal in Apeldoorn neemt iets af. Wellicht door onze preventieve inzet en
samenwerking tussen politie, Jeugd-Boa's en het jongerenwerk.
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Doelstelling: 2. Kansen in het onderwijs
Kinderen en jongeren krijgen de kansen om maximaal te presteren in het onderwijs. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de meerjarenagenda educatie.

Gerelateerde taakvelden:
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat zouden we gaan doen?
We bieden (kwalitatief) voldoende scholen en gymzalen
We ondersteunen kinderen die vanuit een achterstand starten
We geven kinderen met een achterstand in bijvoorbeeld taal of rekenen ondersteuning via het
onderwijsachterstandenbeleid
We verzorgen vervoer van en naar school voor diegene die daar recht op hebben
We stimuleren de schoolgang (leerplicht) en behalen van een startkwalificatie (RMC)
We stimuleren een goede aansluiting tussen het onderwijs aanbod en datgene wat de
arbeidsmarkt vraagt
We stimuleren en faciliteren de komst van hoger onderwijs
We faciliteren het schoolzwemmen binnen het speciaal onderwijs
We faciliteren beweging via combinatiefunctionarissen, JOGG en sportstimulering

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Ons streven is dat alle kinderen en jongeren onderwijs volgen, zodat ze goed voorbereid zijn op
vervolgopleidingen of de arbeidsmarkt. Onze leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers werken
samen met leerlingen en hun ouders aan preventieve en curatieve maatregelen om leerlingen die
dreigen uit te vallen te ondersteunen. Samen met onze onderwijspartners zorgen wij voor
kwalitatief goede onderwijshuisvesting en gymzalen. De kinderen die daarvoor in aanmerking
kwamen kregen schoolzwemmen. Kinderen met een achterstand in hun (taal)ontwikkelingen
kregen de ondersteuning in de voorschoolse periode waardoor ze beter voorbereid aan de
basisschool begonnen. Kinderen van statushouders en AMV’ers kregen taalonderwijs via de
Internationale Schakelklas van Onze Wereld en als het nodig was een intensief
inburgeringsprogramma. De betreffende leerlingen hebben hiermee hun kansen in het vervolg
onderwijs en op de arbeidsmarkt vergroot.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Voldoende scholen en gymzalen
2. Stimuleren schoolgang (leerplicht) en behalen startkwalificatie (RMC)
3. Stimuleren komst van meer hoger onderwijs
4. Ondersteuning via onder meer onderwijsachterstandenbeleid en aansluiting op
arbeidsmarkt
5. Leerlingenvervoer en schoolzwemmen voor diegenen die daar recht op hebben
Toelichting:

Leerlingen van het SO/VSO konden via het schoolzwemmen hun
zwemvaardigheid verbeteren. Met het leerlingenvervoer faciliteren wij het vervoer
naar en van school voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. De
uitvoering ligt bij de regionale vervoerscentrale PlusOV. Door organisatorische
problemen bij PlusOV was het vervoer na de zomervakantie niet goed geregeld.
Via het CJG en de gemeente is voor verschillende leerlingen vervangend vervoer
ingezet en bekostigd.

6. Meer bewegen via JOGG, sportstimulering en combinatiefunctionarissen
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Effectindicatoren
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Trendanalyse
Absoluut verzuim
Deze cijfers geven aan dat het aantal leerplichtigen in Apeldoorn dat niet staat ingeschreven op
een school veel hoger is dan het gemiddelde in Nederland. Dit komt door de manier van
registreren. In 2017 is ingezet op de kwaliteit van registreren, zodat het alleen gaat om
leerplichtigen die niet staan ingeschreven, maar ook niet naar school gaan. Het aantal Absoluut
verzuimers wordt daarmee lager.
Achterstandsleerlingen
De actuele cijfers ontbreken op dit moment. In de Monitor Sociaal gaan we verder in op de
trends die we zien bij onze leerlingen met een achterstand.
Relatief verzuim
We zien een afname van het aantal leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is. Scholen hebben hun
verzuimregistratie steeds beter op orde waardoor samen met de leerplichtambtenaar sneller de
juiste actie kan worden ingezet.
Succesvol herplaatste schoolverlaters
De VSV-cijfers lijken nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Steeds
vaker zien we binnen deze groep leerlingen met een beperking of ziekte, de voormalig
Wajongers, leerlingen uit de Internationale Schakelklassen en leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte, omdat de stap naar het MBO te groot is. Het veranderen van de
doelgroep vraagt om een andere aanpak, om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen herplaatsen.
Het afgelopen schooljaar is gezocht naar nieuwe manieren en oplossingen.
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
Ook hier zien we dat de cijfers nagenoeg gelijk zijn gebleven. Het veranderen van de doelgroep,
vraagt om een andere manier van werken door onderwijs, zorg, gemeente en werkgevers.

Financieel overzicht
Begroting na wijziging

Taakvelden
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en
leerlingzaken
6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
Saldo van baten en lasten voor
bestemming
0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na
bestemming

L

B

Realisatie

S

L

B

Afwijking

S

L

TURAP

I/S/V

S

B

17.287

860

-16.427

16.915

713

-16.202

-372

-147

225

8.746

4.589

-4.157

8.822

4.560

-4.262

76

-29

-105

I
I

6.100

802

-5.298

6.144

892

-5.252

44

90

46

I

2.240

132

-2.108

2.346

223

-2.123

106

91

-15

34.503
897

0
0

-34.503
-897

38.175
971

74

-38.101
-971

3.672
74

74

-3.598
-74

3.466

-200

-3.666

3.466

200

200

I
I
I
I

73.239

6.183

-67.056

76.839

6.462

-70.377

3.600

3.429

4.522

1.093

3.321

4.190

869

-108

-332

-224

76.668

10.705

-65.963

80.160

10.652

-69.508

3.492

-53

-3.545

-3.466

279

-3.321

-250
-1.500

-1.750

I
-1.750
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Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
4.2 Onderwijshuisvesting
In 2017 hebben we, op een totaalraming van € 16.427.000 , per saldo € 225.000 minder
kosten verantwoord. Dit voordeel is voornamelijk een gevolg van lagere kapitaallasten omdat de
oorspronkelijk geplande investeringskosten kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 minder in
2017 en meer in 2018 en 2019 worden verantwoord. Het saldo op het taakveld 4.2
onderwijshuisvesting wordt in de jaarrekening gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Binnen het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken wordt onder anderen het leerlingenvervoer
verantwoord. Per saldo blijft dit taakveld binnen de rapportagegrens van 2 ton. Op het onderdeel
leerlingenvervoer binnen het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken hebben we op een
totaalbudget van leerlingenvervoer van € 1.904.000 een overschrijding van € 150.000. Deze
overschrijding is het gevolg van aanvullend gemaakte kosten om de forse
bedrijfsvoeringsproblemen bij Plus OV zo goed mogelijk op te lossen (we hebben extra taxikosten
moeten verantwoorden).

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Op dit taakveld zijn in 2017 geen grote financiële afwijkingen te melden.

6.2 Wijkteams
Op dit taakveld zijn geen grote afwijkingen te melden. In de tussentijdse rapportage hadden we
nog gerekend op een nadeel van € 250.000 als gevolg van extra ingehuurde capaciteit op de
cliënten administratie. Achteraf bleek dat de extra toegerekende kosten aan het eind van het jaar
beperkt zijn gebleven.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Op het taakveld individuele maatwerk voorzieningen Jeugd hebben we in 2017 een
overschrijding van € 3.598.000 op een totaalbudget van € 34.593.000 (we overschrijden het
budget met ruim 10%). Bij de tussentijdse rapportage 2017 (stand van zaken rond de zomer
2017) hadden we € 1.500.000 overschrijding in beeld. In het najaar 2017 is dit nadeel op basis
van productiecijfers van de grootste jeugdhulp aanbieders bijgesteld.
Individuele maatwerk voorzieningen Jeugd bestaan uit toegekende PGB's (persoonsgebonden
budget) die we via de SVB (Sociale verzekeringsbank) verantwoorden en toegekende zorg in
natura (ZIN) voor onze jongeren bij jeugdhulp aanbieders. Hieronder een nadere toelichting op de
onderwerpen PGB en zorg in natura.
Toelichting PGB:
We zien in 2017 dat het aantal jongeren in Apeldoorn met een PGB steeds kleiner wordt. In 2017
zijn we van 124 cliënten (stand december 2016) gedaald naar 99 cliënten (stand december
2017). De kosten PGB in 2017 (€ 900.000 ) zijn ook gedaald ten opzichte van 2016 (
€1.200.000). Omdat we een groot aantal zorgaanbieders vanuit ZIN (zorg in natura) hebben
gecontracteerd is overstappen van PGB naar Zin voor cliënten een logische stap (besparing van
tijd op het voeren van een eigen PGB administratie).
Toelichting ZIN:
We zien in 2017 een overschrijding van de kosten ZIN met € 3,9 miljoen. Het aantal jongeren
met een indicatie schommelt gedurende het hele jaar rond de 3.000 (is stabiel). De toename van
de kosten bij zorgaanbieders is een gevolg van dat cliënten in 2017 ten opzichte van 2016
gemiddeld langer in zorg zijn en dat de zorg gemiddeld zwaarder is geweest. Het beleid is dat
toegekende jeugdhulp licht is als het kan, maar zwaar als nodig.
Als we onze cliënten en bijbehorende kosten verdelen in een categorie licht midden en zwaar,
zien dat 51% van de cliënten met lichte zorgvormen 24% vertegenwoordigd. We zien dat de
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zware zorgvormen met 3,2% van het aantal cliënten stijgt naar 3,6% en dat deze jongeren in
43% van het totaal aan kosten vanuit de jeugdhulpaanbieders vertegenwoordigd.
Het is onzeker of de trend uit 2017 (forse toename kosten individuele voorzieningen) zich in
2018 zal doorzetten.
Lastenkant: We monitoren hoe de toekenningen vanuit de wettelijke toegang naar jeugdhulp
(onze stichting CJG (centrum Jeugd en Gezin)/ Huisartsen / Specialisten / GI (Gecertificeerde
aanbieders)) zich ontwikkeld.
Batenkant: We constateren dat de rijksbijdrage voor jeugdhulp Apeldoorn in 2018 niet (nog niet)
naar boven is bijgesteld om de oplopende tekorten op Jeugdhulp financieel te dekken.
Gemeenten zijn met de rijksoverheid in gesprek (o.a. via de VNG) om de oplopende tekorten op
de jeugdhulp financieel vanuit het Rijk gecompenseerd te krijgen (veel gemeenten in Nederland
zien in 2017 fors oplopende tekorten op jeugdhulp ontstaan). Wij participeren en lobbyen in
ambtelijke en bestuurlijke overleggen hierover.

7.1 Volksgezondheid
Op het taakveld Jeugdgezondheidszorg hebben we in 2017 de geraamde taakstelling van
€200.000 gerealiseerd. In de tussentijdse rapportage 2017 hielden we rekening met eenmalige
aanloopkosten. De aanloopkosten zijn binnen de subsidie van het CJG opgevangen.
Toelichting over de taakstelling: We hebben de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg per
2017 gecentraliseerd bij het CJG. Tot en met 2016 is de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door
Verian en de GGD. We hebben in de jaarrekening 2016 frictiekosten verantwoord en met ingang
van 2017, zoals met uw raad afgesproken, een taakstelling van structureel € 200.000 in de
begroting opgenomen omdat we verwachten dat het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg bij
het CJG efficiënter is dan bij twee afzonderlijke organisaties.

0.10 Mutaties reserves
In 2017 hebben we, op een totaalraming van € 16.427.000, per saldo € 225.000 minder kosten
verantwoord. Dit voordeel is voornamelijk een gevolg van lagere kapitaallasten omdat de
oorspronkelijk geplande investeringskosten kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 minder in
2017 en meer in 2018 en 2019 worden verantwoord. Het saldo op het taakveld 4.2
onderwijshuisvesting wordt in de jaarrekening gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

Kadernota's
Transformatieagenda Jeugd 2016 Gemeente Apeldoorn
Jeugd_onze_Zorg, Nota Jeugd Apeldoorn
Doorontwikkeling CJG Apeldoorn passende zorg voor ieder kind en gezin
Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn_2015-2018
Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016-2019
Uitvoeringsagenda 2016- 2019 -MJUA_Educatie
kadernota OHV 2016-2019
getekend collegevoorstel kadernota 2016-2019
getekend raadsvoorstel kadernota 2016-2019
raadsbrief_stand_van_zaken_reserve_onderwijshuisvesting
Jaarkrant 2015-2016 leerplicht en RMC in de Stedendriehoek
rmcrapportage
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Programma 6
Apeldoorn activeert

Taakvelden:
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0.10 Mutaties reserves
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Programma 6 Apeldoorn activeert
Portefeuillehouder(s): J.G. Kruithof

Ambitie van het programma
Met dit programma willen we bereiken dat inwoners financieel onafhankelijk zijn en naar
vermogen participeren in de samenleving.

Speerpunten van beleid
1) Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief
Wij helpen inwoners die geen werk hebben bij het zoeken naar een geschikte plek waar zij naar
vermogen een bijdrage leveren aan het arbeidsproces. Daarnaast zullen we verkennen of de
huidige regelgeving en werkwijze aangepast kunnen worden zodat deze niet belemmerend
werken voor mensen om hun re-integratie zelf vorm te geven. Uitstroom uit de bijstand
bevorderen we via het (door)ontwikkelen van het beproefde programma Direct Actief. In
samenwerking met diverse partners waaronder werkgevers, UWV en Felua-groep vergroten we
de kansen voor mensen op de arbeidsmarkt. Ook binnen de gemeente zoeken we
(leer)werkplekken zoals bij het gemeentelijke leerwerkbedrijf.
Steronderwerp 6.1 Transformatie participatie
Op het snijvlak tussen de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(programma’s 6 en 7) investeren wij in de transformatie van participatie. Dat doen we door de
kansen om mee te doen ook op wijkniveau te vergroten, meedoen in betaalde arbeid, maar ook
meedoen in vrijwilligerswerk, dagbesteding en mantelzorg. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat
we blijven investeren in ontmoetingsplekken en participatieplaatsen (Talent). Daarnaast zetten
we in op het toeleiden naar werk en participatie vanuit de Centra voor Maatschappelijke
Ondersteuning, in het bijzonder voor kwetsbare burgers die ondersteuning krijgen van de Sociale
Wijkteams. De resultaten komen tot uitdrukking in uitstroom naar (parttime) werk en
participatieplekken. De transformatie komt tot uitdrukking in vormen van activeren die aansluiten
bij de directe leefomgeving van burgers in wijken.
2) Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam
Een sobere en rechtvaardige uitvoering van de bijstand staat ook de komende periode centraal.
Inwoners hebben daarbij rechten maar zijn ook verantwoordelijk voor het nakomen van de
verplichtingen. Inwoners die te maken hebben met schuldenproblematiek staan we tijdig bij.
Inwoners die met hoge kosten te maken krijgen die zijzelf niet kunnen betalen kunnen
ondersteuning krijgen vanuit het sociaal vangnet (Steronderwerp 6.2). Daarnaast zorgt het
vangnet dat inwoners kunnen blijven participeren ondanks hun inkomensniveau.
3) Kansen op de (regionale) arbeidsmarkt nemen toe voor inwoners
Via het programma de Ondernemende Stad werken wij, mét ondernemers, aan het versterken
van de (regionale) arbeidsmarkt. We realiseren via FactorWerk de in het Sociaal Akkoord
afgesproken aantal baanafspraken. Daarnaast heeft Apeldoorn als centrumgemeente van de
arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe een rol in het aantrekken en verdelen van
externe financiering door hoge overheden.
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Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma

Toprisico's
Toelichting bij gewijzigde toprisico's
642 Structureel onvoldoende budget bijstand
Binnen het programma 6 “Apeldoorn Activeert” wordt ingezet op bestandsreductie en daarmee
tekortreductie, door het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Indien er
sprake is van een tekort kan er voor een deel van het tekort een beroep worden gedaan op de
vangnetregeling BUIG. Deze regeling kent een ondergrens van 5% van het ontvangen budget
waarvoor geldt dat het eigen risico 100% is. Wanneer het tekort tussen 5 en 12,5% ligt, dan
wordt de helft van dit tekort vanuit de vangnetregeling gecompenseerd. Het deel dat boven
12,5% ligt, komt volledig vanuit de vangnetregeling vergoed.
Het tekort op de bijstandsuitgaven van de gemeente Apeldoorn in 2017 ligt onder 12,5%. Een
afname van het aantal bijstandsgerechtigden leidt tot een lager bedrag aan eigen risico. In de
MPB 2018-2021 heeft u besloten het extra Buig-tekort in 2018 ten laste van de reserve sociaal
domein te brengen en de jaren daarna het tekort op te nemen in de algemene dienst. Met dit
besluit, de kennis van nu over het beschikbare macrobudget BUIG 2018-2022 en de huidige
volume ontwikkeling achten wij het niet meer nodig het risico van structureel onvoldoende
budget bijstand aan te merken als toprisico.

Doelstelling: 1. Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk
actief.
Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief. Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de kadernota Participatiewet.

Gerelateerde taakvelden:
3.3
4.3
6.4
6.5

Bedrijfsloket en – regelingen
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Begeleide Participatie
Arbeidsparticipatie
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Wat zouden we gaan doen?

•

We beperken instroom en verhogen volledige en gedeeltelijke uitstroom door focus op
werk.
Wsw'ers zijn via Felua-groep zoveel mogelijk actief bij reguliere werkgevers.

•

We bevorderen de start en het behoud van zelfstandig ondernemerschap (Bbz).

•

Wie niet kan werken, stimuleren we om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

•

We leveren een extra inspanning om laaggeletterdheid onder inwoners te verkleinen.
Voor meer informatie verwijzen we naar het Regionaal Educatieplan.

•

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
2017 heeft in het teken gestaan van doorontwkkeling binnen programma 6 waarvan al in 2017
de resultaten zichtbaar zijn geworden en waar zeker ook voor de toekomst een stevige basis is
gelegd. Zo hebben wij in 2017, zoals in het Bestuursakkoord Door! is afgesproken, het
Werkbedrijf Lucrato vorm gegeven waarmee er meer focus is aangebracht in de dienstverlening
aan werkzoekenden. Lucrato heeft ook de Direct Actief werkwijze doorontwikkeld waardoor
deze meer mogelijkheden kent om maatwerk te bieden. Onder ander hierdoor hebben wij, met
Lucrato, meer mensen naar (parttime-) werk of scholing geholpen dan we van te voren hadden
afgesproken. Ook is de dienstverlening aan klanten vanuit het Werkplein Activerium onder de
loep genomen en verbeterd vanuit een Lab-methodiek. Dit jaar zijn we ook gestart met het
experiment Regelluw verstrekken van een uitkering. Hiermee willen we, begeleid door de
Universiteit van Tilburg, in de praktijk zien welke vorm van dienstverlening het beste aansluit bij
de behoeften die mensen hebben om weer maatschappelijk actief te worden of weer werk te
vinden.
Dankzij een extra investering hebben we met behulp van participatiecoaches, mensen die al een
tijd niet deelnemen aan de samenleving in beeld gekregen. In 2017 hebben we voortvarend
uitvoering gegeven aan het programma "Statushouders Opnieuw Thuis" waardoor een grote
groep statushouders aan het werk is gegaan of een opleiding is gaan volgen. We hebben samen
met maatschappelijke partners en jongeren, invullung gegeven aan de extra armoedegelden die
we van het Rijk hebben gekregen voor de bestrijding van armoede onder kinderen. We zijn trots
op deze resultaten.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de Monitor Sociaal en Jaarverslag 2017 van Feluagroep/Lucrato die later dit jaar verschijnen.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1.1. We bemiddelen 750 mensen naar werk (zowel parttime als fulltime).
Toelichting:

In 2017 zijn in totaal 835 mensen (parttime) gaan werken, waarvan 118
statushouders. In totaal zijn 505 mensen vanuit een Participatiewet uitkering aan
het werk gegaan. Daarnaast zijn er 330 mensen aan parttime werk geholpen. In
het kader van preventie zijn 35 mensen aan werk geholpen waardoor zij geen
beroep op een uitkering hebben gedaan.
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1.2. We bieden jaarlijks 15 nieuwe plekken beschut werk voor inwoners die niet zelfstandig
het minimumloon kunnen verdienen.
Toelichting:

In 2017 hebben 23 mensen een positieve indicatie ontvangen van het UWV
waarvan 8 mensen geplaatst zijn op een Beschut Werken plek. In totaal werkten
er 17 mensen in een Beschutte Werkomgeving. De taakstelling van het Rijk was
27. Deze is niet gehaald, wat overigens voor de meeste gemeenten in Nederland
geldt.

Samen met Lucrato hebben wij het contact met de VSO/Pro-scholen
geïntensiveerd. Daarnaast hebben wij onze medewerkers getraind om hun
deskundigheid te vergroten.
2.1. We helpen uitkeringsgerechtigden bij de start van hun onderneming.

Genomen
maatregelen

Toelichting:

In 2017 zijn 27 mensen vanuit de uitkering via het Bbz een eigen onderneming
gestart, waarvan 14 statushouders.

2.2. Ondernemers die in financiële problemen geraken, worden financieel ondersteund.
Ondernemers die in financiële problemen geraken, worden financieel ondersteund.
Toelichting:

In 2017 hebben we 14 bestaande ondernemers ondersteund waardoor zij
ondernemer kunnen blijven.

3. Het aantal mensen dat actief participeert in vrijwilligerswerk, een sociaal
activeringstraject, dagbesteding en/of binnen een participatieplaats is 1.000.
Toelichting:

In 2017 deden 1045 mensen actief in de samenleving mee, via een Participatie/Talentplek, activeringstraject of vrijwilligerswerk, hetgeen bijna een verdubbeling
is ten opzichte van 2016.

4. De prestaties die van Felua-groep worden verwacht, worden ieder jaar tussen de
gemeente en Felua-groep in afspraken vastgelegd.
Toelichting:

Afgesproken was dat Felua-groep (Lucrato) voor de 3 gemeenten die deelnemen
in de GR, 102 mensen vanuit de Wsw aan een Begeleid Werken baan zou helpen,
dat zijn er 103 geworden. 203 mensen zouden in een individuele detachering bij
reguliere werkgevers worden geplaatst, dat zijn er 182 geworden. 598 mensen
zijn via een groepsdetachering geplaatst, dat zijn er 13 meer dan afgesproken
(585).

5. Laaggeletterde Inwoners worden o.a. via de Wet Educatie Beroepsopleidingen (WEB) in
staat gesteld om een opleiding gericht op taal en/of rekenen te volgen.
Toelichting:

De WEB is een regionale taak, waarbij Apeldoorn de centrumgemeente is. De
cijfers voor Apeldoorn:
- Aventus en TopTaal hebben 156 inwoners (2016: 115) een formele taal- en
rekenopleiding gegeven in het kader van de WEB dat wordt afgesloten met een
officieel erkend diploma.
- Naast het formele onderwijs kent de WEB ook non-formeel onderwijs. Bij nonformeel onderwijs krijgen de deelnemers geen diploma. Het Taalhuis heeft 160
inwoners (2016:40), die grote moeite hebben met lezen en schrijven, een nonformele taalcursus gegeven. In 2017 hebben zij 72 vrijwilligers getraind, die
vervolgens zelf Nederlandse taalles geven.
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Effectindicatoren
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Trendanalyse
Uitstroom bijstandsontvangers naar werk en participatie
Het Rijk houdt in de septembercirculaire rekening met een toename van het aantal
bijstandsuitkeringen. Dit is ook in de MPB 2018-2021 en in de eerder getoonde grafiek
"uitstroom bijstandsontvangers naar werk en participatie" opgenomen.
Hoewel het bestand in de tweede helft van 2017 is gedaald wat ook landelijk de trend is, is het
op dit moment de vraag of de daling daadwerkelijk zal doorzetten of dat de aannames in de MPB
gelden.
Overige effectindicatoren
Omdat de realisatiecijfers van de overige effectindicatoren van 2015 of eerder zijn, laten wij een
trendanalyse van deze indicatoren achterwege.

Doelstelling: 2. Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn
financieel zelfredzaam.
Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam.

Gerelateerde taakvelden:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.71 Maatwerk Dienstverlening 18+

Wat zouden we gaan doen?
•
•

•
•

We verstrekken een uitkering aan inwoners die er recht op hebben. Voor meer informatie
verwijzen we naar de kadernota Participatiewet.
We ondersteunen inwoners via het Sociaal Vangnet zodat ze kunnen blijven participeren
in de samenleving. Voor meer informatie verwijzen we naar de kadernota Sociaal
Vangnet.
Wij bieden dienstverlening bij (dreigende) financiële problematiek. Voor meer informatie
verwijzen we naar de kadernota Integrale schuldhulpverlening.
Wij verstrekken een toeslag voor de kosten van kinderopvang als er een sociaal medische
indicatie is, of als deze past bij het re-integratietraject.

Apeldoorn 114

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Voor meer informatie verwijzen wij naar de Monitor Sociaal die later dit jaar verschijnt en de
documenten behorende bij de Vangnetregeling BUIG 2017.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Efficiënt en effectief uitvoering geven aan de Wet BUIG
Zodanig efficiënt en effectief uitvoering geven aan de Wet bundeling van uitkeringen
inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) dat inwoners die daar recht op hebben een uitkering
ontvangen.
Toelichting: In 2017 hebben we 1.483 aanvragen voor een uitkering in behandeling genomen.
Daarvan hebben we 63% binnen 2 dagen duidelijkheid kunnen verschaffen over
het recht op een uitkering (in 2016 was dit 53%). Hiermee geven we invulling
aan het Dag1-principe en het werken op basis van vertrouwen.
Eind 2017 kregen 3949 huishoudens een bijstandsuitkering (BUIG). Dat is een
toename ten opzichte van eind 2016 (+ 2.5%). De bestandstoename heeft zich
vooral in de eerste helft van 2017 voorgedaan; in het tweede deel daalde het
aantal uitkeringen. Opvallend is dat het aantal redenen van uitstroom die niet door
de gemeente te zijn beïnvloeden (verhuizingen, aangaan huwelijk, etc.) zijn
gedaald.
De uitstroom naar werk, welke wel in zekere mate is te beïnvloeden, is in 2017
op een vergelijkbaar niveau als in 2016 uitgekomen. In 2017 zijn we gestart om
meer focus aan te brengen in de uitstroom naar werk. Deze taak is bij Werkbedrijf
Lucrato belegd. De nieuwe eenheid Activering en Inkomen is verantwoordelijk
voor de doorstroom naar Lucrato. Het aantal jongeren (< 27 jaar) met een
bijstandsuitkering is toegenomen. Dit is te verklaren door de toename van het
aantal jonge statushouders en de instroom van jongeren die vóór 2015 voor de
Wajong in aanmerking kwamen.
De gemeente Apeldoorn heeft als grote gemeente nog steeds weinig huishoudens
met een bijstandsuitkering. Gemeenten met een vergelijkbare grootte hadden in
2017 een percentage van 6,5% en Apeldoorn 5,2%. De dalende trend in de
tweede helft van 2017 die in Apeldoorn zichtbaar was, deed zich ook landelijk
voor. Echter, bij de referentiegemeenten was de daling eerder ingezet. De
referentiegemeenten (incl. G4) zijn met 1,6% gedaald. De lijn van
fraudebestrijding hebben we in 2017 voortgezet met als resultaat dat we hebben
voorkomen dat we ongeveer € 2 miljoen aan (toekomstige) bijstandsuitkering
zouden hebben moeten uitkeren.
Genomen
maatregelen

In 2017 is de dienstverlening aan jongeren uitgebreid. Daarom hebben we een
Jongerenloket geopend en hebben we samen met Lucrato in de zomermaanden
een jongerenoffensief gestart. Hierdoor zijn 13 jongeren naar school of werk
begeleid. In 2017 hebben we een externe partij, Berenschot, gevraagd om
onderzoek te doen naar de redenen van de bestandsontwikkeling in Apeldoorn.
Hieruit is een aantal aanbevelingen gekomen dat wij hebben overgenomen zoals
(tijdelijke) extra investeringen in Activeringscoaches in de wijk om de
mogelijkheden te bezien van mensen die al een tijd een uitkering hebben.
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2. Het gemeentelijke minimabeleid vormgeven.
Het gemeentelijke minimabeleid is zodanig vorm gegeven, dat inwoners ongeacht het inkomen al
dan niet in combinatie met ziekte, handicap of psychosociale problemen in staat zijn om zo lang
mogelijk een zelfstandig leven te leiden en maatschappelijk te participeren.
Toelichting: In 2017 hebben ruim 8.250 huishoudens gebruikgemaakt van één of meer
voorzieningen uit het Sociaal Vangnet. We hebben een strippenkaart gegeven aan
12.860 inwoners, onder wie ruim 3.000 kinderen. Deze kinderen kregen in
november ook de Kidskaart. Inwoners hebben daarnaast ook een beroep gedaan
op andere regelingen uit het Sociaal Vangnet, zoals:
Bijzondere Bijstand
We hebben in 2017 aan 173 jongeren tot 21 jaar een toeslag voor
levensonderhoud verstrekt. Dat zijn er 58 meer dan in 2016, wat vooral het
gevolg is van de toename van het aantal jonge statushouders. Ook neemt het
aantal mensen nog steeds toe dat een vergoeding voor de kosten van
beschermingsbewind krijgt.
Individuele Inkomenstoeslag
We hebben ruim 1.800 huishoudens een Individuele Inkomenstoeslag gegeven.
Collectieve Aanvullende Zorgverzekering
Deze regeling voorziet in een behoefte, wat blijkt uit de toename van het aantal
mensen dat hieraan meedeed: ruim 5600 in 2017 (2016: 5.065).
In 2017 hebben we extra geld van het Rijk gekregen voor de bestrijding van
armoede onder kinderen (€0,68 miljoen). Hiervan hebben we een extra
schoolkidskaart aan ruim 3.000 kinderen in juni uitgedeeld. Daarnaast hebben
359 kinderen die in een instelling wonen ook een kidskaart in december
ontvangen. Ook hebben we 22 jongeren geholpen om hun schulden af te lossen.
3. Inwoners zijn zodanig financieel zelfredzaam dat ze binnen 4 jaar na een positieve
beëindiging van een minnelijke schuldregeling niet wederom een schuldregeling aanvragen.
Inwoners zijn zodanig financieel zelfredzaam dat ze binnen 4 jaar na een positieve beëindiging
van een minnelijke schuldregeling niet wederom een schuldregeling aanvragen.
Toelichting: Bij schuldhulpverlening werken we er aan dat mensen zichzelf kunnen redden en
blijvend financieel stabiel zijn.
Dit heeft er voor gezorgd dat er in 2017 meer dan 98,5% (2016: 96%) van de
mensen niet binnen 4 jaar weer in de problemen is gekomen en weer een
aanvraag voor schuldhulpverlening heeft ingediend.
Het aantal schuldbemiddelingen en saneringskredieten steeg van 449 (2016) naar
529 in 2017.
Indien nodig ondersteunen wij onze klanten in zelfredzaamheid door de
instrumenten budgetbeheer, budgetbeheer plus of beschermingsbewind in te
zetten. Wij voeren deze regelingen ook uit voor regiogemeenten. In 2017 zien wij
een toename in budgetbeheer in Apeldoorn van ruim 600 naar ruim 640 mensen.
Het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van beschermingsbewind is
toegenomen van 243 in 2016 naar 262 mensen in 2017.
4. De gemeente verstrekt een toeslag zoals vastgesteld in de regeling tegemoetkoming
kosten kinderopvang 2013.
Toelichting:

In 2017 zijn 167 aanvragen toegekend. Er zijn 6 aanvragen afgewezen.
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Effectindicatoren
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Trendanalyse
Aantal huishoudens dat gebruik maakt van één of meer regelingen uit het Sociaal Vangnet (alleen
aantal |Regelrecht)
We verwachten dat het aantal aanvragen voor het Sociaal Vangnet licht blijft stijgen. Een van de
redenen daarvoor is dat de armoede in Nederland een hardknekkig probleem is. Vooral de
langdurige armoede is moeilijk op te lossen. Daarnaast verwachten wij dat vanwege
gezinshereniging het aantal kinderen dat gebruik maakt van deze regeling zal toenemen.
Als het aantal uitkeringen daalt, wordt het aantal verstrekkingen vanuit het Sociaal Vangnet niet
automatisch minder, omdat de mensen veelal niet meteen een inkomen verdienen boven de
inkomensgrenzen van het sociaal minimum. Zij kunnen daardoor nog steeds een beroep doen op
het Sociaal Vangnet en daarmee wordt de armoedeval beperkt.
Lokaal bijstandsvolume t.o.v. referentiegemeenten
Eind 2017 was het aantal bijstandsuitkeringen hoger dan eind 2016. Bij veel
referentiegemeenten daalde het aantal uitkeringen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij
naar een eerdere opmerking onder doelstelling 2 prestatie 1.
Overige effectindicatoren
Omdat de realisatiecijfers van de overige effectindicatoren van 2015 of eerder zijn, laten wij een
trendanalyse van deze indicatoren achterwege.
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Doelstelling: 3. Kansen op de (regionale) arbeidsmarkt nemen toe
voor inwoners
Kansen op de (regionale) arbeidsmarkt nemen toe voor inwoners

Gerelateerde taakvelden:
6.4 Begeleide Participatie

Wat zouden we gaan doen?
•

•
•

We vullen onze rol als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio actief in. Voor meer
informatie verwijzen we naar het Regionaal Arbeidsmarktbewerkingsplan en het
Beslisdocument Regionaal Werkbedrijf.
We benutten de infrastructuur optimaal in de arbeidsmarktregio.
We genereren extra middelen via externe financiers, waarmee we meer inwoners kunnen
activeren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Voor meer informatie wordt verwezen naar de evaluatie van het Regionaal Actieplan
Werkgeversdienstverlening.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het Regionale Actieplan Werkgeversdienstverlening
2017.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. We participeren actief bestuurlijk en ambtelijk in FactorWerk en de Strategische Board
Stedendriehoek.
Toelichting:

Wij vervullen de centrumgemeentetrol in de arbeidsmarktregio. Het Rijk heeft voor
de jaren 2015, 2016 en 2017 middelen beschikbaar gesteld om de regionale
werkbedrijven te organiseren. Eind 2017 zijn deze incidentele middelen nagenoeg
besteed. Daarmee staat de continuering van het regionale werkbedrijf (Factor
Werk) onder druk.

Genomen
In de MPB 2018 – 2021 is hierop geanticipeerd door het opnemen van een PMmaatregelen raming die in de volgende MPB nader ingevuld zal worden.
2. We plaatsen bij werkgevers via FactorWerk inwoners op een baanafspraakbaan.
Toelichting:

Binnen de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe is de
rijkstaakstelling van 1.357 extra baanafspraken ruimschoots gehaald. Deze
baanafspraken zijn in samenwerking gerealiseerd met partners in de regio (UWV,
SW-bedrijven, gemeenten en werkgevers).

3. De beschikbare financiële middelen worden ingezet om inwoners naar school en/of werk
te activeren.
De beschikbare financiële middelen worden ingezet om inwoners naar school en/of werk te
activeren.
Toelichting: In 2017 is voor de arbeidsmarktregio ongeveer € 0,2 miljoen aan extra middelen
via externe financiers beschikbaar gekomen waarmee mensen naar werk of
scholing zijn begeleid.
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Effectindicatoren

Trendanalyse
Banen
Apeldoorn heeft veel arbeidsplaatsen in verhouding tot vergelijkbare gemeenten en het
Nederlandse gemiddelde. In de jaren tot en met 2016 is de werkgelegenheid sterker afgenomen
dan landelijk en heeft Apeldoorn de afgelopen jaren ook minder geprofiteerd van de economische
opleving. De verwachting is dat het aantal banen in de Stedendriehoek en Noord-Veluwe de
komende jaren weer zal toenemen.

Verbonden partijen
Werkbedrijf Lucrato
Bijdrage aan doelstelling:
Lucrato heeft twee taken. Ten eerste is zij werkgever voor mensen met een indicatie Wsw. In dit
kader begeleidt Lucrato mensen naar een werkplek, zo veel mogelijk bij een reguliere werkgever.
De tweede taak die Lucrato heeft is dat zij mensen vanuit de Participatiewet, die naar
verwachting binnen een jaar aan het werk kunnen gaan, begeleiden.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€ 22.328.600

Risico's:
Het risico bestaat dat Werkbedrijf Lucrato lopende verplichtingen niet uit haar eigen vermogen
kan betalen. Zij kan dan volgens de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Lucrato de 3
gemeenten (Apeldoorn, Epe en Heerde) om extra geld vragen. Het komende jaar is hier geen
aanleiding toe, maar de ontwikkelingen met betrekking tot de Rijksfinanciering van de Wsw
maken dat wij via de VNG een lobby zijn gestart om de financiële randvoorwaarden te
beïnvloeden.
Prestatieafspraken:
Onderdeel van de prestatieafspraken zijn onder andere de financiering en de doorstroom naar
werkplekken bij reguliere werkgevers.
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Ontwikkelingen beleid:
In 2017 is gestart, vanuit het project Door naar Werk, met het samenvoegen van de
werkprocessen met betrekking tot re-integratie van het Werkplein Activerium en Felua-groep. Dit
heeft geleid tot de oprichting van de GR Werkbedrijf Lucrato per 1 januari 2018, waarin een deel
van de re-integratie van klanten uit Apeldoorn, Epe en Heerde wordt uitgevoerd. Daarnaast is
werkbedrijf Lucrato ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw.

Financieel overzicht
Begroting na wijziging

Taakvelden
3.3 Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en
leerlingzaken
6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Saldo van baten en lasten voor
bestemming
0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na
bestemming

L

B

Realisatie

S

L

B

Afwijking

S

L

TURAP

I/S/V

S

B

850

263

-587

929

383

-546

79

120

41

I

1.570

1.570

0

1.232

1.314

82

-338

-256

82

I

126

5

-121

148

10

-138

22

5

-17

I

68.945

51.514

-17.431

70.143

53.435

-16.708

1.198

1.921

723

22.699

0

-22.699

22.681

-22.681

-18

7.682

157

-7.525

7.073

786

-6.287

-609

629

1.238

2.243

371

-1.872

2.241

333

-1.908

-2

-38

-36

I
I
I
I

104.115

53.880

-50.235

104.447

56.261

-48.186

332

18

2.381

2.049

60

2.492

2.432

1.176

1.576

400

1.116

-916

-2.032

104.175

56.372

-47.803

105.623

57.837

-47.786

1.448

1.465

17

-1.627

-1.627

I
-1.627

Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
Op het taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen komen we nagenoeg uit met het budget.
Lasten
Doordat we in 2017 meer krediet hebben verstrekt aan ondernemers dan waar we in de
begroting vanuit zijn gegaan, is er ongeveer € 0,29 miljoen meer uitgeleend aan bestaande of
startende ondernemers.
Baten
Bij de baten hebben we een voordeel. We kregen van het Rijk ongeveer € 0,27 miljoen meer
vergoed, omdat we meer krediet aan bestaande en startende ondernemers hebben gegeven.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Binnen de gemeente Apeldoorn worden op dit taakveld meer werkzaamheden uitgevoerd, vooral
in programma 5. Verantwoording over deze werkzaamheden wordt binnen elk programma
afzonderlijk gedaan. Binnen programma 6 verantwoorden we op dit taakveld de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB).
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web)
Apeldoorn voert de Web uit voor de regio en ontvangt daarvoor geld vanuit het Rijk. Het budget
2017 is volledig besteed. Van de resterende middelen uit 2016 is €0,1 miljoen besteed, per saldo
resteert er op het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ongeveer € 0,08 miljoen. Dit
komt door een voordeel op de lasten van ongeveer € 0,34 miljoen en een nadeel van ongeveer €
0,26 miljoen op de baten.
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Lasten
Bij de lasten hebben we een voordeel van ongeveer € 0,34 miljoen. Dit komt omdat we minder
kosten hebben gemaakt dan eerder geraamd.
Baten
Doordat er minder kosten zijn gemaakt, moet er ongeveer € 0,26 miljoen aan het Rijk worden
terugbetaald.

6.3 Inkomensregelingen
We hebben ten opzichte van de begroting een voordeel op het totale taakveld 6.3
Inkomensregelingen van ongeveer € 0,7 miljoen. Dit komt doordat zowel de lasten
(€ 1,2 miljoen), als de baten (€ 1,9 miljoen) hoger zijn dan begroot. Dit is het resultaat voor
verrekening met de reserve overlopende posten, waarmee we delen van het restantbudget
doorschuiven naar 2018.
Het saldo van dit taakveld, na verrekening met de Reserve overlopende posten, wordt onttrokken
aan de Reserve Sociaal Domein.
BUIG
Binnen dit taakveld is de BUIG een belangrijk onderdeel. Om inzichtelijk te maken wat het
resultaat is op dit onderdeel vatten we het hier samen. Dit is ook van belang met het oog op de
vangnetregeling BUIG.
We hebben een tekort van ongeveer € 4,5 miljoen op het Rijksbudget voor de bekostiging van
uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, BBZ 2004 en het instrument
loonkostensubsidie. Hiervan kan € 1,0 miljoen worden terugontvangen via de Vangnetregeling
BUIG 2017. In de MPB 2017-2020 hielden we er rekening mee dat we ruim € 3 miljoen meer aan
bijstand zouden uitgeven. Per saldo komen we ten opzichte van de begroting ongeveer € 0,5
miljoen tekort.
Lasten
BUIG
Bij de lasten hebben we ten opzichte van de begroting een nadeel van ongeveer € 1,5 miljoen.
Daar is een aantal oorzaken voor:
• In de begroting gingen we uit van gemiddeld 3.905 inwoners met een bijstandsuitkering, het
werden er 3.986.
• De gemiddelde uitkering was hoger dan we hadden begroot, maar deze is nog wel lager dan
het landelijke gemiddelde.
• We gaven minder uit voor beschut werk en loonkostensubsidies.
Regio
Bij de lasten hebben we ongeveer € 0,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat
wij niet alle middelen die beschikbaar zijn voor regiowerkzaamheden hebben ingezet. In 2017
heeft de gemeente Brummen een deel van de uitvoeringsovereenkomst opgezegd. De kosten die
hiermee gepaard gingen hebben we hiermee eenmalig opgevangen.
Sociaal Vangnet
We hebben per saldo ongeveer € 0,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Er is een aantal
oorzaken voor het overschot:
• We hebben gedurende 2017 in het kader van de extra middelen voor kinderarmoede diverse
nieuwe regelingen ontwikkeld. Doordat we niet precies wisten wat het beroep op de
regelingen zou zijn, is het budget dat daardoor beschikbaar was niet volledig uitgegeven;
• Er wordt minder gebruik gemaakt van de regeling Individuele studietoeslag dan begroot;
• Door de grote instroom van jong meerderjarige statushouders zien we een hoger beroep op
de regeling toeslag levensonderhoud jongeren < 21 jaar. Hierdoor hebben we meer lasten
dan begroot;
• Het beroep op de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind is groter dan begroot.
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Baten
BUIG
Bij de baten hebben we een voordeel van ongeveer € 1,0 miljoen. Daar is een aantal oorzaken
voor:
• Het definitieve Rijksbudget 2017 is € 0,6 miljoen hoger.
• We kregen per saldo ongeveer € 0,1 miljoen minder van debiteuren.
• We verwachten ongeveer € 0,5 miljoen meer Rijksbijdrage uit het financieel vangnet 2017 te
ontvangen.
Regio
Bij de baten hebben we een nadeel van ongeveer € 0,3 miljoen vanwege de opzegging, ingaande
1 januari 2017, van onderdelen uit de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Brummen en
Apeldoorn. Ondanks dat de gemeente Brummen tevreden is over de samenwerking en
dienstverlening van Apeldoorn, willen zij zelf weer de dienstverlening gaan uit voeren op de
onderdelen klantmanagement, werkgeversdienstverlening en administratieve ondersteuning.
Sociaal Vangnet
In 2017 hebben meer klanten hun lening leenbijstand afgelost dan begroot. Daarnaast hebben we
een wijziging doorgevoerd in de manier waarop een voorziening wordt opgenomen voor
verwachte afschrijvingen op uitstaande leningen. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 0,3
miljoen.
Kwijtscheldingen
Jaarlijks schelden we circa € 0,9 miljoen kwijt aan huisvuilrechten. Deze worden niet meer
verrekend met de reserve, maar er komt een opbrengst uit de voorziening op dit taakveld van €
0,9 miljoen.

6.5 Arbeidsparticipatie
We hebben een voordeel op het taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie van € 1,23 miljoen. Dit komt
door een voordeel op de lasten van € 0,60 miljoen en een voordeel van € 0,63 miljoen op de
baten. Dit is het resultaat voor verrekening met de reserve overlopende posten, waarmee we
delen van het budget doorschuiven naar 2018. Het saldo van dit taakveld, na verrekening met de
Reserve overlopende posten, wordt gestort in de Reserve Sociaal Domein.
Factor Werk
Het Rijk heeft geld gegeven voor de oprichting en inrichting van FactorWerk. Dat geld gaat niet
naar Apeldoorn als coördinerende gemeente, maar naar de arbeidsmarktpartijen die samenwerken
in het regionaal werkbedrijf. Die gebruiken het extra geld om hun samenwerking binnen de regio
te versterken en te zorgen dat die goed blijft. Ze hebben het budget in 2017 niet helemaal
gebruikt. Het bedrag dat nog over is, moet beschikbaar blijven voor 2018. Daarvoor nemen we
dit bedrag a € 0,2 miljoen via de Reserve Overlopende Posten mee naar 2018.
Investeringsagenda
Op 23 maart 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om in totaal € 1.173.000
uit de reserve sociaal domein beschikbaar te stellen voor een 7-tal projecten die de transformatie
in het sociaal domein stimuleren. De projecten "regelluw verstrekken van uitkeringen" en
"iedereen doet mee" zijn in de loop van 2017 gestart. Aan het project "regelluw" nemen
meerdere partijen en gemeenten deel en het tot overeenstemming komen nam de nodige tijd in
beslag. De activeringscoaches zijn later dan gepland gestart binnen het project "iedereen doet
mee". Beide projecten lopen door in 2018 en we nemen het restant budget van € 0,2 miljoen via
een ROP mee naar 2018.
Wet Inburgering
In de Wet Inburgering is sinds 2017 geregeld dat asielmigranten een participatieverklaringstraject
moeten afleggen. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring; de
zogenoemde participatieverklaring. Wij hebben de begeleiding van dit traject uitbesteed. We
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hebben in 2017 een hogere Rijksbijdrage (€ 0,5 miljoen) ontvangen dan begroot. De uitgaven
waren € 0,36 miljoen hoger dan begroot. Dit betekent per saldo een voordeel van € 0,14 miljoen.
Statushouders opnieuw thuis
We hebben een voordeel van bijna € 0,7 miljoen op het onderdeel statushouders binnen
taakveld 6.5.
Voor de jaren 2016 en 2017 hebben we een plan gemaakt voor participatie/re-integratie van de
statushouders, op basis van de nota 'Statushouders Opnieuw Thuis'. We hebben van het Rijk
middelen gekregen tot en met 2017. Van dit budget resteert nog € 0,7 miljoen waarvoor we al
gedeeltelijk verplichtingen zijn aangegaan. We nemen dit restant via een ROP mee naar 2018.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Geen noemenswaardige afwijking op dit taakveld.

0.10 Mutaties reserves
De mutaties op de reserves binnen programma 6 betreffen alleen de mutaties in verband met de
Reserve Overlopende Posten.

Kadernota's
Kadernota_Participatiewet Onderweg naar Werk
Regionaal Educatieplan Arbeidsmarktregio Stedendriehoe & Noord Veluwe
statushouders_opnieuw_thuis
Voor elkaar Kadernota_Sociaal_Vangnet
Kadernotitie Schuldhulpverlening 2016-2019
Marktbewerkingsplan Regionaal Werkgeversdienstverlening 2017
Reg Werkbedrijf beslisdocument
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Programma 7
Maatschappelijke ondersteuning

Taakvelden:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves
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Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning
Portefeuillehouder(s): B.G. Bloem

Ambitie van het programma
De ambitie van het programma is dat alle burgers zo lang mogelijk zelfstandig, volwaardig en
met aanvaardbare kwaliteit van leven kunnen meedoen aan onze maatschappij. We doen hierbij
een beroep op de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van onze burgers. We
ondersteunen waar nodig, gericht op het versterken van de zelfredzaamheid. Aandacht voor
herstel, ondersteuning en werken vanuit perspectief en behoefte van inwoners. We gaan door op
de ingezette weg zoals vastgelegd in de Strategische Visie 2020, het Wmo beleidsplan 20152018 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn 2015. De
doorontwikkeling richt zich op het verder investeren in preventie om doorstroming naar lichtere
vormen van ondersteuning waar dit past. We gaan verder met bevorderen van de verbinding van
de sociale domeinen daarbij, onder meer door het implementeren van leidende
kwaliteitsprincipes.Dit alles kan de gemeente niet alleen. We optimaliseren de samenwerking met
andere gemeenten in de regio, met zorgaanbieders en met zorgverzekeraars.

Speerpunten van beleid
Uitgangspunt is dat Apeldoorners eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij
hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Van burgers verwachten wij
dat zij elkaar daarbij naar vermogen bijstaan.
Tegenover deze inzet die wij van onze burgers verwachten, creëert onze gemeente een net van
maatregelen. Dit wordt ingezet als onze burgers het zelf niet meer geregeld krijgen.
Als burgers verdere ondersteuning nodig hebben, richt deze zich eerst op de versterking van de
zelfredzaamheid en participatie. Dit doen wij door te investeren in preventie, informele zorg en
algemene voorzieningen, al dan niet in combinatie met het inzetten van maatwerkvoorzieningen,
binnen de beschikbare budgetten. We ondersteunen en stimuleren mantelzorg en
vrijwilligerswerk.
Burgers krijgen voldoende keuzevrijheid tussen aanbieders van zorg in natura en het
persoonsgebonden budget.
Op deze manier van continu zoeken naar de juiste balans tussen eigen verantwoordelijkheid,
preventief beleid, ruime beschikbaarheid van algemene voorzieningen met als sluitstuk individueel
maatwerk, zorgt onze gemeente er voor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.
De dynamiek in het sociaal domein is groot. We spreken dan ook over een transformatie die nog
wel enige jaren tijd in beslag zal nemen (Steronderwerp 7.1 Transformatie Wmo). Het gevolg is
dat de komende jaren regelmatig beleid zal worden bijgesteld. Dit doen we op basis van nieuwe
inzichten, kennis en ervaring van onze medewerkers, (vertegenwoordigers van) cliënten en
aanbieders, nieuwe organisatievormen en rechterlijke uitspraken. Voor een deel zullen we slim
gebruik maken van kennis en ervaring van anderen, voor een ander deel zullen door middel van
beschikbare innovatiemiddelen hier zelf in investeren.
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Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma
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Toprisico's
Nr

Risico omschrijving

Kans

Bedrag

761

Structureel onvoldoende budget Wmo

40%

€ 3.500.000

Effect I/S
€ 2.800.000 S

Risicogebeurtenis: Als gevolg van nieuwe verdeelmodellen, verlaagde rijksvergoedingen en
gerechtelijke uitspraken over zelfredzaamheid bestaat de kans dat de budgetten die onze
gemeente voor maatschappelijke ondersteuning ontvangt ontoereikend zijn voor de kosten
die wij maken. Hierdoor kunnen er structurele tekorten ontstaan voor Apeldoorn.
In de transformatieagenda Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen worden de
volgende risico's benoemd:
- ambulantisering GGZ Zorgverzekeringswet
- toegang WLZ
- algemene maatregel van bestuur tariefstelling in de Wmo
- nieuw verdeelmodel (niet eerder dan per 2021)
- landelijke toegang
Beheersmaatregelen
* Actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby gericht op een toereikende rijksvergoeding voor

*

*

*

*

*

Totaal

het zorgdomein. Lobby via VNG en G32 richting het rijk. Actieve samenwerking met
andere gemeenten en zowel de lokale als regionale belangen zo duidelijk mogelijk naar
voren brengen.
Door het uitvoeren van een transformatie agenda werken we toe naar een inclusieve
samenleving met voldoende aandacht voor herstel, ontwikkeling, participatie, financiën
en eigen invloed van de cliënt.
Effectieve en efficiënte (samenwerkings)afspraken maken met regio gemeenten op het
vlak van inkoop, informatievoorziening, monitoring en verantwoording. Hier versterken
wij onze rol als opdrachtgever en kunnen wij met zorgaanbieders een zo goed mogelijke
prijs-kwaliteit-verhouding overeenkomen.
Ontwikkelen en implementeren van een effectief en efficiënt transformatiebeleid voor
het sociaal domein, waardoor de kosten afnemen. Een daadwerkelijke verandering vergt
een lange adem.
Effectief en constructief accountmanagement richting zorginstellingen, strakke
monitoring verstrekkingen en kosten en veel aandacht voor juistheid en tijdigheid
informatievoorziening.
Door het instellen van de reserve sociaal domein kunnen risico's die zich daadwerkelijk
voordoen tijdelijk worden opgevangen.
€ 2.800.000

* Als het risico structureel is, wordt het financieel gevolg verdubbeld (zie toelichting in
hoofdstuk 4.1.2.2)

Toelichting bij gewijzigde toprisico's
761 Structureel onvoldoende budget maatschappelijke ondersteuning
Wij werken hard aan een succesvolle transformatie van het sociaal domein. Desondanks zijn er
nog steeds risico's met mogelijk grote financiële gevolgen. Wij hebben het risico tekort waar wij
rekening mee houden verlaagd van € 6 miljoen naar € 3,5 miljoen op de WMO. De kwaliteit van
de gegevens neemt toe en zijn daardoor steeds beter in staat om de risico's in te schatten.
De risico's van een toenemend aantal aanvragen Wmo voor voorzieningen huishoudelijke hulp en
woningaanpassingen doen zich daadwerkelijk voor. Het risico op een tekort op het budget voor
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is in de huidige context niet actueel. Een reëel
risico ontstaat door een nieuw verdeelmodel, dat niet eerder dan 2021 van kracht wordt.
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Doelstelling: 1. Alle burgers doen zo lang mogelijk zelfstandig,
volwaardig met een aanvaardbare kwaliteit mee aan de
samenleving en worden ondersteund waar nodig.
Wij zetten in op een samenleving waar plaats is voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid of
afkomst. We stimuleren dit door in te zetten op vrijwilligerswerk, welzijnswerk, preventie,
mantelzorgondersteuning en toegankelijkheid van voorzieningen in de brede zin van het woord.
Er is al een breed netwerk van algemene voorzieningen dat vrij toegankelijk is voor inwoners met
ondersteuningsbehoeften, zoals ontmoeten, dagbesteding en cliëntondersteuning.
Waar nodig zetten we maatwerk ondersteuning in, gericht op het versterken van de zelfregie van
de cliënt en het verstevigen van het eigen sociale netwerk.
De maatschappelijke opvang en het beschermd wonen worden verder doorontwikkeld
(Transformatieagenda Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen), evenals het beleid rond
huiselijk geweld en kindermishandeling (Transformatieagenda Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling);
Er is een beleidsaanpassing op grond van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep met
betrekking tot de inrichting van de ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp.

Gerelateerde taakvelden:
6.1
6.2
6.4
6.6
6.7
6.81

Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Begeleide participatie
Maatwerkvoorzieningen (wmo)
Maatwerkdienstverlening 18+
Geëscaleerde zorg 18+

Wat zouden we gaan doen?
•
•

•
•

We investeren in preventie, informele zorg, een breed scala aan algemene voorzieningen,
vrijwilligerswerk en mantelzorg.
We bieden ondersteuning aan kwetsbare inwoners gericht op het versterken van de
zelfredzaamheid en een eigen sociaal netwerk. Zo snel en licht mogelijk, zo lang als
nodig, aansluitend bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner.
We bieden maatschappelijke opvang en beschermd wonen als het niet lukt of veilig is om
zelfstandig te wonen, waarbij de begeleiding gericht is op herstel en participatie.
We werken binnen de financiële kaders.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
De investering in preventie is verder vorm en inhoud gegeven door het inrichten van de algemene
voorzieningen (ontmoetingsplekken, (arbeidsmatige) dagbesteding, maatschappelijke opvang,
vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning en inwonersondersteuning). De toegang en de
professionals in het veld weten de algemene voorzieningen ook steeds beter te vinden, waardoor
nieuwe verbindingen worden gemaakt.
Het verstrekken van hulpmiddelen draagt bij aan het zelfstandig mogelijk wonen en meedoen aan
de maatschappij van onze inwoners, evenals begeleiding en dagbesteding. In de CMO’s wordt de
samenwerking van professionals verstevigd en wordt gewerkt aan integrale ondersteuning.
Alle burgers met een hulpvraag gericht op meedoen worden binnen de Wmo ondersteund. Hetzij
door gebruik te maken van de algemene voorzieningen of van een maatwerkindicatie.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Algemene voorzieningen fungeren als voorliggende voorziening op maatwerk.
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2. Cliënten ervaren dat de ondersteuning die zij ontvangen bijdraagt aan zelfredzaamheid en
participatie.
Cliënten ervaren dat de ondersteuning die zij ontvangen bijdraagt aan zelfredzaamheid en
participatie.
3. Voor inwoners die beschermd wonen nodig hebben wordt ingezet op het realiseren van
zoveel mogelijk zelfstandige woonvormen.
4. Via de inrichting van een Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (C.M.O.)
verstevigen wij de samenwerking met professionals in de wijk.
Via de inrichting van een Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (C.M.O.) verstevigen
wij de samenwerking met professionals in de wijk, waardoor we sneller passende ondersteuning
in kunnen zetten.
5. We verankeren de kwaliteitseisen sociaal domein in het handelen van consulenten in het
C.M.O.
6. De doorlooptijd van melding van ondersteuningsvraag tot besluit voldoet aan wettelijke
vereisten.
Toelichting:

Het contactteam handelt ongeveer 60% van alle hulpvragen direct of binnen 2
weken af. De overige hulpvragen worden doorgezet naar de wijkteams en daar is
de wachttijd gemiddeld 4 tot 6 weken. Het gaat in de meerderheid van deze
vragen om verlenging van de huidige indicatie. Uiteraard worden hulpvragen
waarbij sprake is van crisis met voorrang opgepakt.

Genomen
We zetten in op het terugdringen van de administratieve lasten voor consulenten
maatregelen en verbeteren van de ict ondersteuning.
7. Facturen worden binnen twee weken betaald.
Toelichting:

Per abuis staat nog in de prestatieafspraken dat facturen binnen twee weken
worden betaald. Sinds 2016 hanteren wij al de wettelijke termijn van 30 dagen
die ook in onze raamovereenkomst met de aanbieders staat. Bij goed ingediende
facturen worden nagenoeg altijd de goedgekeurde regels binnen 30 dagen
betaald. Als er veel uitvalt omdat er veel fouten in een factuur zitten gaan wij in
overleg met de aanbieder en stemmen we af.

Genomen
maatregelen

Op een enkele uitzondering na houden wij ons aan deze wettelijke betaaltermijn.
Er kan bijvoorbeeld in uitzonderlijke gevallen sprake zijn van een landelijke
storing van het berichtenverkeer waardoor een enkele factuur niet tijdig wordt
betaald. Mocht dat zo zijn dan gaan wij in overleg met de betreffende aanbieders
en bieden waar nodig een voorschot aan.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Hantering normtarief bij berekening eigen bijdrage (motie 18 Voorjaarsnota)
Zoals met u afgesproken in de MPB hebben wij in 2017 de eigen bijdrage voor de Wmo
voorzieningen op het niveau van 2015 en 2016 gehandhaafd.
Wervingscampagne vrijwilligersorganisatie (motie 20a ‘Vrijwilligers’)
De motie is uitgevoerd. Wij hebben het Knooppunt Verenigingen opdracht gegeven een
vrijwilligersmanifestatie te organiseren. De realisatie wordt over 3 jaar verspreid – zodat er
meerdere malen een manifestatie gehouden kan worden. De manifestatie is bedoeld voor
werving en matching van vrijwilligers.
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Effectindicatoren

Doelstelling: 2. Burgers leven zo veel mogelijk in veiligheid en
gezondheid
De GGD Noord Oost Gelderland (GGD NOG) voert de taken van de Wet publieke
gezondheidszorg zodanig uit dat iedereen een gelijke kans heeft op een optimale gezondheid.
Bovenop deze wettelijke taak voorziet de GGD in projecten om alcoholgebruik te verminderen,
zodanig dat blijvend hersenletsel bij met name jeugdigen wordt voorkomen.

Gerelateerde taakvelden:
7.1 volksgezondheid
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Wat zouden we gaan doen?
•

Beschermen, bewaken en bevorderen van de volksgezondheid.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Op het gebied van overgewicht heeft de GGD ondersteund bij activiteiten in het kader van het
project Jongeren op Gezond Gewicht. In het kader van alcoholpreventie is de Nix18-campagne
gefaciliteerd en hebben wij het het Preventie- en handhavingsplan Alcohol uitgevoerd. Verder
hebben wij het project Pro Muscles uitgevoerd op het gebied van bewegen en gezond ouder
worden. Via de gemeenschappelijke regeling maken we afspraken met de GGD Noord Oost
Gelderland over de uitvoering van de Wet publieke gezondheidszorg. De afgesproken prestaties
zijn geleverd.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Speerpunten zijn het bestrijden van overgewicht, alcoholpreventie, meer bewegen en
gezond ouder worden.
2. Via de gemeenschappelijke regeling maken we afspraken met de GGD NOG over de
uitvoering van de Wet publieke gezondheidszorg.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Uitstapprogramma prostitutie (motie 22 ‘Switch’)
Het Uitstapprogramma is geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat het programma in een
behoefte voorziet en wordt gewaardeerd. Verdere besluitvorming omtrent continuering met
middelen uit de begroting wordt voorbereid.

Verbonden partijen
Accres Apeldoorn BV
Bijdrage aan doelstelling:
Accres beheert en exploiteert voor de gemeente maatschappelijk vastgoed en verleent diensten
op het gebied van natuur, onderwijs, welzijn, educatie, recreatie en sport. Daarmee draagt zij bij
aan doelstellingen van de programma's 3 (openbare ruimte), 5 (jeugd en onderwijs), 7
(maatschappelijke ondersteuning en 8 (cultuur, erfgoed evenementen en sport).
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€ 11.393.000

Risico's:
Het financiële risico van de gemeente als eigenaar van Accres is in principe beperkt tot de
waarde van het aandelenbezit. Maar Accres draagt als opdrachtnemer ook bij aan verschillende
begrotingsprogramma's. Als Accres de afgesproken prestaties niet of niet goed genoeg levert,
kan dat gevolgen hebben voor de gebruikers van de accommodaties van Accres. Die zouden de
gemeente als opdrachtgever hierop kunnen aanspreken.Als een dochteronderneming van Accres
verlies lijdt kan dit voorApeldoorn als 100% eigenaar van het moederbedrijf tot imagoschade
leiden. We hebben hier invloed op door als aandeelhouder periodiek met de directie van Accres,
de ontwikkeling van het bedrijf te bespreken. Daarnaast beschikt Accres over een
governancestructuur, die inzicht biedt in toezicht en verantwoordelijkheden. Als Accres zich
meer als ondernemer gaat opstellen, kan dat betekenen dat zij activiteiten start die ook door
private partijen uitgevoerd kunnen worden. Een marktpartij kan dit als concurrentieverstorend
zien. We kunnen dat risico op twee manieren beperken. Ten eerste hebben wij met Accres
afgesproken om de opdrachten die wij haar geven, juridisch en financieel duidelijk te scheiden
van andere opdrachten. En Accres brengt die andere opdrachten onder in aparte
vennootschappen. Ten tweede toetsen we de afspraken die we met Accres maken aan Europese
en nationale wetgeving, onder andere de regels over ongeoorloofde staatssteun en de Wet Markt
en Overheid. Accres zal in het voorjaar van 2018 aan de aandeelhouder een voorstel doen om de
huidige vennootschapsstructuur te wijzigen. Wij zullen u hierover informeren.
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Prestatieafspraken:
Accres en de gemeente Apeldoorn hebben in juni 2017 een dienstverleningsovereenkomst met
nieuwe prestatie afspraken voor de periode 2017-2020 afgesloten met een optie voor verlenging
met nogmaals 4 jaar. De dvo wijkt op een aantal onderdelen af van de afspraken en werkwijze
die vanaf 1999 is gehanteerd. Dat geldt onder meer voor:
- juridische verankering in een dienstverleningsovereenkomst (dvo) in plaats van een subsidie
overeenkomst;
- transparante prijs-produktverhouding per opdracht;
- versterking regie eigenarenonderhoud;
- naar de gemeente terughalen van monoverhuur en panden niet voor de openbare dienst
bestemd;
- verruiming ondernemersmogelijkheden Accres.
Per opdrachtonderdeel zijn en worden met Accres kritische prestatie indicatoren afgesproken die
tussentijds en na afloop van het jaar als verantwoordingskader zullen dienen.
Wij hebben uw raad over het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst in een brief van 1
juni 2017 (nr. 271728) geïnformeerd.
Ontwikkelingen beleid:
De nieuwe dienstverleningsovereenkomst zal nog niet voor alle opdrachten per 1/1/2017 gaan
gelden. Voor accommodaties waar Accres zich meer als ondernemer mag opstellen worden in de
loop van 2018 nog nadere afspraken gemaakt. Dit geldt voor een aantal wijkcentra en mogelijk
Kinderparadijs Malkenschoten. De gemeente blijft hiermee de belangrijkste opdrachtgever van
Accres, terwijl tegelijk Accres zich zowel binnen als buiten Apeldoorn nadrukkelijker als
ondernemer wil blijven manifesteren om op die wijze haar opdrachtenportefeuille te verbreden.
Zowel waar het gaat om het beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed, als op het
gebied van (commerciële) leisuremarkt. Accres heeft deze koers vastgelegd in haar
Ondernemingsplan 2020 'waardecreatie door ondernemen', dat in 2016 door de aandeelhouder
is vastgesteld.
Bij het afsluiten van de dvo 2017-2021 hebben wij met Accres afgesproken om de rollen van
opdrachtgever en opdrachtnemer te versterken en hiervoor een gezamenlijk traject te gaan
doorlopen. Onder leiding van een externe partij zal dit in 2018 worden uitgevoerd.

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Bijdrage aan doelstelling:
Burgers leven zo veel mogelijk in veiligheid en gezondheid.Doel en openbaar belang: het
bewaken, beschermen en verbeteren van de gezondheid van de inwoners. De taken op het
gebied van de jeugdgezondheidszorg zijn per 2017 overgedragen aan het CJG.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€ 2.212.889

Risico's:
De GGD voert in opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de publieke
gezondheidszorg voor vluchtelingen uit. Hierbij bestaat het risico dat de GGD te weinig geld van
het COA krijgt. De zorg voor asielzoekers en statushouders was in 2016 landelijk een
discussiepunt door de grote toename van het aantal vluchtelingen. Andere risico's zijn dat
gemeenten moeten bezuinigen en dat gemeenten minder afnemen van de plusproducten zoals
jeugdzorg, algemene zorg en kennis en expertise.
Prestatieafspraken:
Uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.
Uitvoering van wettelijke taken ter bescherming van de volksgezondheid zoals: infectieziekten
bestrijding, technische hygiënezorg, medisch milieukundige zorg, psychosociale hulp en bijdrage
aan geneeskundige hulp bij rampen,
Toezicht houden op: naleving kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen, jeugdverblijven
en uitvoering Wmo.
Uitvoering van lijkschouw
Onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking, beleidsadvisering aan gemeenten en
ondersteuning aan preventieprogramma's.
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Ontwikkelingen beleid:
Per 1 januari 2017 zal de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in Apeldoorn overgaan van de
GGD naar het CJG.

Vervoerscentrale Stedendriehoek
Bijdrage aan doelstelling:
Acties om personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale
problemen te helpen zich zoveel mogelijk zelf te redden in de eigen leefomgeving en mee te doen
in de maatschappij (programma 7). De jeugd krijgt genoeg kansen om de eigen talenten te
ontwikkelen (programma 5). De jeugd kan opgroeien in veiligheid en geborgenheid (programma
5). Inwoners zijn aan het werk of maatschappelijk actief (programma 6).
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€4.586.000

Risico's:
De Vervoercentrale Stedendriehoek is een nieuwe organisatie. De samenvoeging van
vervoertaken van de 9 gemeenten brengt de risico’s met zich mee, die in het bedrijfsplan van de
vervoercentrale staan. Als één van deze risico’s zich voordoet, kan dit leiden tot onrust bij
reizigers en extra kosten. De vervoercentrale heeft weinig financiële ruimte in de begroting om
die risico’s op te vangen. Als de vervoercentrale niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen,
moeten de deelnemende gemeenten meer betalen.We hebben in 2017 ervaren dat de
ontwikkeling van de vervoercentrale intensief en ingewikkeld is. De implementatie van het
routegebonden vervoer heeft om extra inzet gevraagd. Hier is in de begroting PlusOV 2017
onvoldoende rekening mee gehouden. Ook voor 2018 verwachten we nog meerkosten in verband
hiermee. Hoeveel dit zal worden is op dit moment nog niet in te schatten.
Prestatieafspraken:
De Vervoercentrale Stedendriehoek volgt in 2017 de planning en control cyclus conform
wettelijke bepalingen. De afspraken over de uitvoering Vervoercentrale taak is vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst. Er is behoud van kwaliteit geëist. Door vervoerstromen te
bundelen en volgtijdelijkvervoer mogelijk te maken en op termijn 5% efficiency te realiseren.
Ontwikkelingen beleid:
De gemeente heeft besloten over te gaan van een afrekening op basis van zone naar kilometers.
Het vervoergebied van de individuele reiziger die gebruik maakt van het vraagafhankelijke vervoer
wordt gewijzigd in 20 km rondom de woonplaats in plaats van de gemeentegrens.

Financieel overzicht
Begroting na wijziging
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6.2 Wijkteams

L

B

Realisatie

S

L

B

Afwijking

S

L

TURAP

I/S/V

S

B

13.650

1.792

-11.858

13.199

1.749

-11.450

-451

-43

408

I

430

I
I
I
I
I
I

-867

13.514

139

-13.375

13.565

276

-13.289

51

137

86

6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

184
3.255

0
5.068

-184
1.813

212
3.179

4.628

-212
1.449

28
-76

-440

-28
-364

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

25.409

651

27.024

660

-26.364

1.615

9

-1.606

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

50.339

2.966

-24.758
-47.373

47.240

2.998

-44.242

-3.099

32

3.131

1.476

0

-1.476

1.314

76

-1.238

-162

76

238

107.827

10.616

-97.211

105.733

10.387

-95.346

-2.094

7.1 Volksgezondheid
Saldo van baten en lasten voor
bestemming
0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na
bestemming

374

1.906

1.532

1.134

1.906

772

760

108.201

12.522

-95.679

106.867

12.293

-94.574

-1.334

-229

1.865
-760

-229

1.105

-500
-2.830
5.340

1.573

I
1.573

Apeldoorn 135

Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Algemene voorzieningen Wmo
Op het totaal van de algemene voorzieningen Wmo is er een voordeel van € 460.000
In de begroting houden we rekening met mogelijke bezwaren op subsidie verleningen voor de
algemene voorzieningen Wmo. Doordat de beschikkingen van 2016 met een jaar verlengd zijn, is
er geen bezwaar gemaakt. Er ontstaat een voordeel van € 180.000.
Voor een aantal vaststellingen is de subsidie voor de algemene voorzieningen 2016 lager
vastgesteld. Een deel van de afgesproken activiteiten is niet uitgevoerd. Het gaat op dit taakveld
om een totale terugvordering van afgerond € 280.000.
DVO Accres
De met Accres afgesloten Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is volledig budgettair neutraal.
Met de DVO wordt ook de laatste tranche bezuiniging van € 200.000 op Accres gerealiseerd.
We hoeven niet meer volledig aanspraak te maken op de beschikbare stelpost voor compensatie,
zoals de laatste jaren wel het geval was. Er is hierdoor een incidenteel voordeel van € 175.000.
Mantelzorgcompliment
In de afgelopen jaren hebben we telkens budget over gehouden voor het mantelzorgcompliment.
Dat bedrag is opgelopen tot € 329.000 en is voor het doel beschikbaar gebleven binnen de
reserve sociaal domein. We hebben in 2017 meer dan het jaarbudget uitgekeerd: € 500.000
tegenover een budget van € 370.000. Die uitgave hadden we ook verwacht. De overschrijding
van € 130.000 komt tot uitdrukking in het rekeningresultaat, maar wordt dus verrekend met de
reserve sociaal domein.
Overige
Diverse nadelen van (herstel-)onderhoud aan gemeentelijke panden en kosten van
locatieonderzoek voor opvang van vluchtelingen tellen op tot een nadelig saldo van € 100.000.

6.2 Wijkteams
Organisatie
De kosten van de capaciteit voor de uitvoering van de Wmo worden op dit taakveld verantwoord.
De nieuwe taken leidden ertoe dat wij extra mensen hebben moeten aanstellen om
keukentafelgesprekken te voeren, de geïndiceerde zorg in te zetten en te betalen en toe te zien
op de kwaliteit. Het gaat om het bieden van ondersteuning en zorg, en de afwikkeling ervan.
Met het inzetten van extra capaciteit zijn wij altijd terughoudend omgegaan, en zoveel als
mogelijk in de vorm van een flexibele schil met een incidentele dekking. In het afgelopen jaar
zagen we wel een afbouw, toch bleek een aanvulling op de vaste formatie nodig om alle taken
naar behoren uit te voeren. De werkdruk is hoog en is deels aanmerkelijk hoger dan wat wij in
2014 hadden ingeschat. Voor een groot deel komt dit door de ontwikkelingen rond huishoudelijke
hulp. In 2014 dachten we dat dit werk zou afnemen. Naar aanleiding van een aantal gerechtelijke
uitspraken weten we inmiddels dat dat niet het geval is.
De noodzakelijke uitbreiding van de vaste formatie hebben wij verwerkt in de begroting 2018.
Van de totale overschrijding van € 1.050.000 komt een bedrag van per saldo € 900.000 ten
laste van programma 7. De resterende € 150.000 komt tot uitdrukking op programma 5, Jeugd
en Onderwijs.
Voor de gegevensuitwisseling binnen het sociaal wijkteam maken we gebruik van een aanvullend
softwarepakket. De kosten voor het gebruik ad € 120.000 worden opgevangen binnen het totaal
van zorg in natura en uitvoering Participatiewet, maar komen op dit taakveld tot uitdrukking.
Sociale wijkteams
Op het reguliere budget voor de inzet vanuit de sociale wijkteams ontstaat op dit taakveld een
voordeel van € 225.000. Een deel (€ 65.000) van de kosten 2017 wordt verantwoord op
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programma 10, taakveld 04 (overhead). Door gebrek aan deelnemers lukte het niet om één van
de geplande trainingen te organiseren en is € 45.000 minder besteed aan scholing. Verder was
de werkelijke bezetting in de wijkteams vanuit de instellingen lager dan geraamd. Dat leidde tot
een financieel voordeel van € 115.000. We hebben er veel energie in gestoken om de bemensing
volledig op orde te hebben, maar dat is niet volledig gelukt.
Vangnet, advisering en inwoner ondersteuning
Het budget om in crisissituaties gezinnen of inwoners te ondersteunen met onconventionele
maatregelen is niet volledig benut en er is een voordeel van € 140.000. In de praktijk biedt de
lokale Wmo veel mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen.
Ook de posten voor inzet van extern deskundige advies en de algemene voorziening van inwoner
ondersteuning zijn niet volledig besteed en resulteren in een voordeel van € 190.000.
Investeringsprogramma
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om in totaal € 1.173.000 uit de reserve
sociaal domein beschikbaar te stellen voor een 7-tal projecten die de transformatie in het sociaal
domein stimuleren. Een aantal van de projecten die voor 2017 gepland waren is niet volledig
gerealiseerd. Het leer-/werkprogramma is pas later in het jaar volledig van start gegaan, vooral
doordat de noodzakelijke menskracht (kwaliteitscoaches) niet eerder beschikbaar was. Datzelfde
geldt voor de personele invulling van het "meldpunt sociaal". Om het leer-/werkprogramma te
kunnen realiseren is het noodzakelijk om het resterende budget van € 260.000 via de reserve
overlopende projecten opnieuw in 2018 beschikbaar te stellen.
Innovatie
Op het innovatiebudget ontstaat een voordeel van € 120.000. Het is niet gelukt om één van de
projecten, “Scheiden Wonen Zorg”, tot uitvoering te laten komen. Wij stellen voor om bij de
vaststelling van de jaarrekening te besluiten het voordeel, binnen hetzelfde taakveld, in 2018
beschikbaar te stellen als aanvulling op het budget voor het leer-/werkprogramma.
Ook op andere innovatieprojecten ontstaan voordelen. Die tellen bij elkaar op tot een bedrag van
een kleine € 90.000.
Diverse overige posten tellen op tot een voordeel van € 75.000.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Toename voorzieningen
We zien een lichte stijging van het aantal woningaanpassingen, dit is in lijn met de toenemende
vergrijzing.
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen
Voor de eigen bijdragen die worden opgelegd en geïnd door het CAK bij onze cliënten voor
dienstverlening hebben wij € 0,4 miljoen minder opbrengsten gerealiseerd in 2017. Wij kunnen niet
goed analyseren wat de oorzaken van de lagere eigen bijdragen zijn, omdat wij niet beschikken
over de inkomensgegevens van onze cliënten.
Het is aannemelijk dat de beleidswijziging voor het schoonmaakpakket naar het product schoon
huis de oorzaak is van deze lagere eigen bijdragen. De schoonmaakpakketten waren tot en met
2016 onderdeel van de algemene voorzieningen, waarvoor geen eigen bijdragen via het CAK werd
opgelegd. In de begroting voor 2017 is als gevolg van de beleidswijziging rekening gehouden met
extra inkomsten voor het product schoon huis, welke achteraf gezien waarschijnlijk te hoog zijn
ingeschat.
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6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18+
In totaal hebben we een nadeel van € 1,7 miljoen gerealiseerd op de maatwerkdienstverlening.
Dit nadeel is als volgt samengesteld:
ZIN maatwerkdienstverlening
ZIN maatwerkdienstverlening 2016
PGB maatwerkdienstverlening
PGB beschermd wonen en maatschappelijke opvang

€
€
€
€
€

4,0
0,9
0,4
1,0
1,7

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

nadeel
voordeel
voordeel
voordeel
nadeel

Zorg in natura
In 2016 was het tekort op de maatwerkvoorzieningen € 2,7 miljoen. Dit tekort is in 2017
opgelopen naar € 4,0 miljoen. De belangrijkste reden voor dit tekort is de toename van het aantal
maatwerkindicaties. Laagdrempelige toegang, wachtlijsten voor behandeling, meer ouderen met
dementie die gebruik maken van specialistische dagbesteding, uitstroom vanuit beschermd
wonen en maatschappelijke opvang naar de lokale Wmo zijn hierop van invloed. We verwachten
dat het maatwerk de komende jaren blijft toenemen.
In 2017 is incidenteel € 0,9 miljoen als voordeel gerealiseerd in verband met afrekenverschillen
geleverde zorg in 2016. Eind 2016 is rekening gehouden met een raming voor nog te ontvangen
facturen in 2017 van zorgaanbieders voor geleverde zorg in 2016. Nu blijkt dat sommige
aanbieders minder in rekening brengen dan was verwacht op basis van de
productieverantwoordingen. Dit leidt ertoe dat in 2017 incidenteel een nagekomen baat wordt
verantwoord.
Persoonsgebonden budgetten
In 2017 hebben wij in totaal € 1,4 miljoen minder uitgegeven op PGB budgetten.
Op de PGB budgetten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een voordeel van €
1 miljoen gerealiseerd. Beschermd wonen wordt vrijwel altijd als zorg in natura verstrekking
verleend, vanwege de noodzaak van 24/7 zorg in de nabijheid.
Het aantal PGB's voor maatwerkvoorzieningen neemt, net als bij de jeugdzorg, vanaf januari
2016 af. Dat past in het gevoerde beleid. Veel zorgaanbieders hebben een raamovereenkomst
getekend, waardoor de kosten verschuiven van PGB naar zorg in natura. Ten opzichte van de
begroting is een voordeel van € 0,4 miljoen gerealiseerd.
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6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18+
In totaal hebben we een voordeel van € 3,1 miljoen gerealiseerd op het taakveld geëscaleerde
zorg voor volwassenen. Het voordeel is als volgt opgebouwd:
ZIN beschermd wonen
ZIN maatschappelijke opvang
Overige posten

€
€
€
€

2,8
0,4
0,1
3,1

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

voordeel
voordeel
nadeel
voordeel

De middelen die wij ontvangen zijn bestemd voor de uitvoering van een regionale taak.
Ons beleid is gericht op zelfstandig thuis wonen met begeleiding en we zetten in op plaatsing van
cliënten in de regio van herkomst zoals in het landelijk convenant is afgesproken. Deze beweging
komt langzaam op gang, we zien dat het aantal cliënten in de maatschappelijke opvang en
beschermd wonen licht afneemt. Gelijktijdig zien we een toename van het aantal cliënten met
begeleiding thuis (maatwerkdienstverlening Wmo).
De kosten per cliënt zijn hoog (> € 60.000) waardoor fluctuaties van kleine aantallen tot relatief
grote financiële afwijkingen kunnen leiden. Bij de prognoses in het afgelopen jaar hebben wij
daarom een bandbreedte van € 1,25 miljoen gehanteerd.
Een deel van het voordeel ontstaat doordat een aantal projecten uit de transformatie agenda
MO/BW nog niet uitgevoerd is. Wij stellen voor een bedrag van € 400.000 via de reserve
overlopende projecten opnieuw in 2018 beschikbaar te stellen (zie taakveld 0.10).
Dit geldt ook voor een voordeel op Vrouwenopvang, voor een bedrag van € 100.000.

7.1 Volksgezondheid
Het voordeel wordt voor het grootste deel veroorzaakt door teruggaaf van een deel van de
inwoner bijdrage als gevolg van een voordelig jaarrekeningresultaat van de GGD over 2016.

0.10 Mutaties reserves
Het nadeel van € 760.000 is het gevolg van voorstellen om de in 2017 beschikbare middelen
voor projecten die niet besteed zijn via de reserve overlopende projecten in 2018 opnieuw
beschikbaar te stellen. Het gaat om de volgende projecten:
Vrouwenopvang. In 2015 hebben de centrumgemeenten Vrouwenopvang/Huiselijk geweld
ingestemd met het realiseren van een landelijk dekkende infrastructuur voor aanpak
kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Door de financiële risico’s voor
gemeenten, is nog niet gestart met de daadwerkelijke realisatie en zijn de beschikbare middelen
nog niet volledig besteed. In 2018 zullen de activiteiten die niet in 2017 hebben plaatsgevonden
alsnog worden opgepakt. Datzelfde geldt voor de procesevaluatie van de
samenwerkingsafspraken van Veilig Thuis met de lokale teams. Het gaat om totaal € 100.000.
Investeringsagenda 2017-2018. Het leer-/werkprogramma is pas later in het jaar volledig van
start gegaan, vooral doordat de noodzakelijke menskracht (kwaliteitscoaches) niet eerder
beschikbaar was. Datzelfde geldt voor de personele invulling van het "meldpunt sociaal". Om de
het leer-/werkprogramma te kunnen realiseren is het noodzakelijk om het resterende budget van €
260.000 opnieuw in 2018 beschikbaar te stellen.
Transformatie agenda MO/BW. Voor het jaar 2017 was een bedrag van € 400.000 beschikbaar
voor het uitvoeren van projecten voor de transformatie-agenda. Het budget is bestemd voor de
uitvoering van re-integratietrajecten van klanten met een psychische aandoening. De trajecten
lopen over het algemeen over een periode van 3 jaar. De middelen zijn op een laat moment
beschikbaar gekomen en daardoor zijn de trajecten nog niet gestart. De middelen vanuit 2017
zijn nodig om het gehele traject te kunnen inkopen voor de klanten en daarom stellen wij voor die
opnieuw beschikbaar te stellen in 2018, via de reserve overlopende projecten.
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Kadernota's
Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Betrokken actief Apeldoorn boekje
Wmo-beleidsplan_2015-2018
Transformatie-agenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2017-2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn 2018
Kadernota_Begeleiding_De_kracht_van_Apeldoorners Nota begeleiding
Raadskader Huishoudelijke Hulp 2017
Uitgangspuntennotitie pgb 2015 Op weg naar
Op Weg Kadernota basismobiliteit
Participeren in de civil society besluit
Uitvoeringsnota brede welzijnsbeleid Apeldoorn 2014
De Onmacht Voorbij
Nota op uw gezondheid lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016
Uitvoeringsprogramma Op uw gezondheid versie januari 2016
Transformatieagenda Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 2017-2020
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Programma 8
Cultuur, erfgoed, evenementen en
sport

Taakvelden:
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccomodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves
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Programma 8 Cultuur, erfgoed,
evenementen en sport
Portefeuillehouder(s): D.H. Cziesso en N.T. Stukker

Ambitie van het programma
Apeldoorn investeerde en investeert in culturele en sportieve voorzieningen. Dit heeft geleid tot
een rijk bezit: het Uitgaans- en Cultuurkwartier, een prachtig Stadstheater en een rijk gevulde
activiteiten- en evenementenkalender. Dit, naast álle andere voorzieningen als onze attracties,
Omnisport, Rijksmuseum het Loo, de binnenstad, evenementen, het erfgoed, de Veluwe met het
Kröller-Müllermuseum om de hoek, maken de stad aantrekkelijk om te wonen, te werken en te
recreëren. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zijn essentiële voorwaarden om de
Apeldoornse strategische doelen dichterbij te brengen: een goed vestigingsklimaat voor
bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners en aantrekkelijkheid voor bezoekers. De
gemeente Apeldoorn draagt met publieke instellingen, particuliere organisaties en initiatiefnemers
bij aan de sportieve en culturele levendigheid van Apeldoorn. Veel aanbod komt zonder financiële
hulp van de gemeente tot stand. Het gemeentelijk beleid is erop gericht het aanbod en de
beleving zo breed en toegankelijk mogelijk te maken voor alle inwoners en bezoekers van
Apeldoorn, maar ook om Apeldoorn buiten de regio bekend te maken. Daarom zet de gemeente
in op citymarketing en (top)sportevenementen. Want top(sport)evenementen als de Giro d'Italia,
fantastisch erfgoed als het zendgebouw Radio Kootwijk en bijzondere evenementen als de NJO
Muziekzomer zijn het visitekaartje van de stad.Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zorgen
niet alleen voor veel bezoekers maar ook voor veel vrijwilligers. Deze participatie willen we
koesteren en daar waar nodig stimuleren. Daarom investeren we, in lijn met het rijksbeleid, in
cultuureducatie en -participatie.In het coalitie akkoord “Door” hebben wij sport en bewegen
nadrukkelijk benoemd als instrument voor participatie en het stimuleren van gezondheid en
ontwikkeling van met name kinderen. Wij willen sportverenigingen en hun vrijwilligers helpen een
meer centrale plek in te nemen in wijken en dorpen. Dit heeft geresulteerd in het in nauwe
samenwerking met de Sportraad en andere partners in het sportveld opstellen van een
Apeldoornse Sportagenda. De beleving van een herkenbare historische identiteit is van belang
voor een toekomst- bestendige binnenstad en voor de toeristische aantrekkelijkheid van de
gemeente. Daarom willen we, in lijn met de nota I-cultuur, dat erfgoed nog beter voor het
voetlicht wordt gebracht (b.v. monumentensubsidies, gevelfonds, informatievoorziening en
zichtbaarheid archeologische monumenten).De culturele sector staat voor de uitdaging om te
vernieuwen, minder financieel afhankelijk te worden van de overheid, en aansluiting te houden
bij de wensen van de hedendaagse en toekomstige consument. In het nieuwe cultuurbeleid
2017-2020 wordt ingezet op behoud en versterking van cultuur. Voor de langere termijn gaan
onze ambities verder, want vergeleken met de andere grote steden is er voor Apeldoorn op
cultureel gebied nog een wereld te winnen. Wij willen met een meerjarige uitbouw van de
kwaliteit en uitstraling van cultuur de aantrekkingskracht van Apeldoorn op het niveau brengen
dat past bij de 11e stad van Nederland.
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Speerpunten van beleid
•
•
•
•

Voldoende en optimaal benutte voorzieningen voor sport en cultuur en behoud van
cultureel erfgoed;
Een aanbod dat aansluit bij de actuele en toekomstige wensen van bedrijven, bezoekers
en bewoners;
Aantrekkingskracht, zichtbaarheid en bereikbaarheid van aanbod waarborgen en
vergroten.
Steronderwerp 8.1: Na vaststelling Cultuurnota najaar 2016 de uitvoering in 2017
volgen (cultuurkwartier)
Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma

Doelstelling: 1. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zijn
essentiële voorwaarden voor een goed
vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat
voor bewoners en aantrekkelijkheid voor bezoekers.
Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zijn essentiële voorwaarden voor een goed
vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners en aantrekkelijkheid voor
bezoekers.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Apeldoornse sportagenda, de cultuurnota Cultureel
Kapitaal, de verordening Amateuristische Kunstbeoefening, de erfgoednota I-cultuur en de
Archeologische Beleidskaart, de dienstverleningsovereenkomst Accres en de
dienstverleningsovereenkomst Omnisport.

Gerelateerde taakvelden:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
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Wat zouden we gaan doen?
Sportbeleid en activering
• Wij ondersteunen een breed front van het plaatselijke sportleven, zowel door subsidiëring
van sportverenigingen (vooral voor instandhouding van de infrastructuur) als door het
stimuleren van (school)sport, onder meer via de inzet van buurtsportcoaches.
• Als uitvoering van de Apeldoornse Sportagenda worden sportverenigingen ondersteund
bij het ontplooien van maatschappelijke initiatieven (WMO, jeugdzorg, ouderenzorg, reintegratie). We gaan bezien hoe we de integraliteit van sportvoorzieningen, de kwaliteit
van de bestaande sportinfrastructuur, activiteiten en evenementen beter kunnen
faciliteren en organiseren.
Sportaccommodaties
• Wij dragen bij in de kosten van Omnisport Apeldoorn, een sportvoorziening voor
breedtesport, topsport en talentontwikkeling waar internationale topsportevenementen
plaats kunnen vinden als bijdrage aan de sportieve uitstraling van Apeldoorn.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
• We dragen bij in de kosten van een theater, een poppodium en een filmhuis die voorzien
in een gevarieerd aanbod van voorstellingen, art-house film en concerten voor een breed
publiek.
• We dragen bij in de kosten van muzikale en creatieve ontwikkeling in cursusverband of in
binnenschools verband van de jonge burgers van Apeldoorn.
• We geven uitvoering aan de verordening amateurkunstbeoefening en dragen financieel bij
aan professionele muziek- en orkestorganisaties die gevestigd zijn in Apeldoorn en
onderdeel uitmaken van de nationale en provinciale bestel voor de podiumkunsten.
• We faciliteren de Apeldoornse beeldende kunst met ruimte en subsidie voor productie,
experiment, expositie en ontmoeting.
Musea
• We stellen financiële middelen beschikbaar voor een gevarieerd aanbod van
tentoonstellingen, passend bij een stedelijk niveau van voorzieningen, en voor het
beheren van het gemeentelijk statisch archief en documentatiecollecties.
Cultureel erfgoed
• We ondersteunen het behoud en de beleving van het historisch en archeologisch
waardevolle erfgoed en stimuleren de belangstelling hiervoor in Apeldoorn. Dit doen we
mede door financiële ondersteuning van het Erfgoedplatform Apeldoorn, dat verschillende
organisaties vertegenwoordigt.
• Met de gemeentelijke monumentensubsidie, het gevelfonds en het archeologisch
noodfonds worden initiatiefnemers in woord en daad bijgestaan in het onderzoek, het
onderhoud en het herstel van het waardevolle erfgoed van de gemeente.
• We blijven het erfgoed inventariseren en waarderen en zorgen voor een betere ontsluiting
en beleving van deze kennis voor een zo breed mogelijke doelgroep.
Media
• We stellen financiële middelen beschikbaar voor bibliotheekwerk: een stedelijk instituut
dat de burgers in Apeldoorn - van jong tot oud - op goed bereikbare locaties in de
gemeente toegang biedt tot informatie via oude en nieuwe media.
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Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
1.1 Zorgdragen voor het behoud van een goede en optimaal benutte infrastructuur voor sport.
De sportinfrastructuur voor zover deze eigendom is van de gemeente is in orde en wordt
gemonitord en onderhouden op basis van meerjaren onderhoudsplannen. Verenigingen die zelf
eigenaar zijn van accommodaties kunnen een beroep doen op onze ondersteuningsregeling. In
2017 heeft de gemeente bijgedragen aan de renovatie van de atletiekaccommodatie van AV’34
in het Sportpark Orderbos. De nieuwe atletiekaccommodatie is 30 september 2017 in gebruik
genomen. Met steun van de gemeente is in april 2017 de toplaag van het kunstgrasveld van de
voetbalvereniging Apeldoornse Boys vervangen. De eigendom van het kunstgrasveld is bij die
gelegenheid overgedragen aan Apeldoornse Boys. De Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur
wordt onvoldoende benut door de sportverenigingen. De regeling wordt in 2018 in die zin
aangepast dat de budgetten die de raad voor de sport heeft gereserveerd ook daadwerkelijk de
sport bereiken. Zie hiervoor de raadsbrief van 6 november 2017.
Op de kwaliteit van de sportinfrastructuur in eigendom van sportverenigingen bestaat geen goed
zicht, mede vanwege het ontbreken van MJOP's.
1.2 Zorgdragen voor een cultureel aanbod dat aansluit bij de actuele wensen van bedrijven,
bezoekers en bewoners.
Het is niet mogelijk om hetgeen in 2017 is bereikt af te zetten tegen de ambities zoals benoemd
in de MPB. In 2018 gaan we wel beschikken over hiervoor relevante gegevens uit de
Bewonerspanel Apeldoorn 2018.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1.1 Kwaliteitsbehoud van het verenigingsaanbod en het stimuleren van vitale verenigingen
Kwaliteitsbehoud van het verenigingsaanbod en het stimuleren van vitale verenigingen
1.2 Bevorderen samenwerking tussen en fusies van verenigingen
Bevorderen samenwerking tussen en fusies van verenigingen
Het subsidiebudget gericht op het bevorderen van fusies en samenwerking heeft
niet gewerkt en komt in 2018 te vervallen (zie de raadsbrief van 06-11-2017
behandeld in de PMA van 14-12-2017).
1.3 Ondersteunen van sportverenigingen bij het doen van investeringen in de eigen
sportaccommodaties
Ondersteunen van sportverenigingen bij het doen van investeringen in de eigen
sportaccommodaties
Toelichting:

1.4 Het stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod
Het stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod onder meer via de inzet van
buurtsportcoaches
1.5 Uitvoering geven aan de Apeldoornse Sportagenda door sportverenigingen te
ondersteunen bij het ontplooien van maatschappelijke initiatieven (WMO, jeugdzorg,
ouderenzorg, re-integratie)
Uitvoering geven aan de Apeldoornse Sportagenda door sportverenigingen te ondersteunen bij
het ontplooien van maatschappelijke initiatieven (WMO, jeugdzorg, ouderenzorg, re-integratie)
1.6 Met Omnisport Apeldoorn wordt een platform geboden voor topsporttrainingen en voor
de organisatie van grote internationale topsportwedstrijden (zoals EK’s en WK’s) en wordt
met een hoogwaardig sportaanbod bijgedragen passieve sportbeleving
Met Omnisport Apeldoorn wordt een platform geboden voor topsporttrainingen en voor de
organisatie van grote internationale topsportwedstrijden (zoals EK’s en WK’s) en wordt met een
hoogwaardig sportaanbod bijgedragen passieve sportbeleving.
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1.7 Onderzoek naar en bepalen van visie op het totale sportvastgoed
We doen onderzoek naar en bepalen onze visie op het totale sportvastgoed en de daarbij horende
vraagbehoefte. Daarbij zoomen we specifiek in op Zuiderpark en AV ’34, maar het vraagstuk is
breder. Daarnaast willen we onszelf ook de vraag stellen, in lijn met het rapport van de
Rekenkamer, of we onze budgetten optimaal inzetten
Toelichting: De sportbudgetten gereserveerd voor ondersteuning van sportverenigingen
worden al een aantal jaar niet volledig benut. In de raadsbrief van 06-11-2017
(behandeld in de PMA van 14-12-2017) is aangegeven dat de
Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur zal worden verruimd om de
sportbudgetten beter toegankelijk te maken voor de sportverenigingen. De
renovatie van de atletiekaccommodatie van AV'34 is in 2017 gerealiseerd. In
2018 verwachten we de raad een voorstel te kunnen doen m.b.t. de toekomst
van Sporthal Zuiderpark.
2.1 Een schouwburg met een breed en divers aanbod
Een schouwburg met een breed en divers aanbod
In 2017 heeft schouwburg Orpheus ons op de hoogte gesteld van haar
participatie in een landelijk samenwerkingsverband van grote schouwburgen in
Nederland (Theateralliantie) dat eigen theaterproducties gaat realiseren.
2.2 Cultuur: Een filmhuis en poppodium met een breed en divers aanbod

Toelichting:

Een filmhuis en poppodium met een breed en divers aanbod
Stichting Gigant is begin 2017 gefuseerd met Markant. Het fusieplan en de
daaraan verbonden reorganisatie loopt op schema. Er is een nieuwe directeur
gevonden, en er is een raad van toezicht voor het nieuwe cultuurcentrum Gigant
gekomen.
2.3 Een gevarieerd aanbod van amateurkunst: We gaan onderzoeken hoe we het resterend
budget uit de regeling amateurkunstbeoefening maatschappelijk effectiever kunnen inzetten
Een gevarieerd aanbod van amateurkunst: We gaan onderzoeken hoe we het resterend budget
uit de regeling amateurkunstbeoefening maatschappelijk effectiever kunnen inzetten
Toelichting: In 2017 is er meerdere malen overleg geweest met de amateurkunstsector om de
huidige amateurkunstregeling nader te bezien, maar ook om te kijken hoe het
gesteld staat met de sector en welke eventuele behoeften er zijn. Hierover
rapporteren wij u begin 2018.
2.4 Een breed aanbod cultuureducatie en activiteiten voor een breed publiek: We bouwen de
uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (verankering en verbetering
cultuureducatie op school) uit
Een breed aanbod cultuureducatie en activiteiten voor een breed publiek: We bouwen de
uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (verankering en verbetering
cultuureducatie op school) uit
Toelichting: In 2017 is er met het Fonds Cultuurparticipatie en stichting Gigant overleg
geweest over eerdere prestaties en toekomstige ambities rond Cultuureducatie
met Kwaliteit (een landelijke matchingsregeling voor meer en betere
cultuureducatie in het PO en VO waarvoor gemeentes in aanmerking kunnen
komen). De participatie van scholen in Apeldoorn gaat redelijk goed, en zal
worden uitgebouwd in de nabije toekomst. Apeldoorn voldoet aan de vereiste
prestaties van het Fonds.
Toelichting:
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2.5 Een goed aanbod op het gebied van jong muziektalent: We faciliteren nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen de orkesten en jong muziektalent in Apeldoorn onder de
noemer 'Music made in Apeldoorn'
Een goed aanbod op het gebied van jong muziektalent: We faciliteren nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen de orkesten en jong muziektalent in Apeldoorn onder de
noemer 'Music made in Apeldoorn'
Toelichting: Verschillende culturele organisaties werken een projectvoorstel uit. Begin 2018
zal duidelijk worden of dit leidt tot een levensvatbaar voorstel. De ambitie is om
een meerdaags festival voor muziek in Apeldoorn te ontwikkelen, dat laat zien
welke bijzondere kwaliteit Apeldoorn en omstreken in huis heeft op het gebied
van muziek en jong talent.
2.6 Cultuur: een goed aanbod op het gebied van muziekproductie
Een goed aanbod op het gebied van muziekproductie
2.7 Cultuur: faciliteren van de Apeldoornse creatieve sector met ruimte voor productie,
experiment, expositie en ontmoeting
Faciliteren van de Apeldoornse creatieve sector met ruimte voor productie, experiment, expositie
en ontmoeting
2.8 Coördineren van de plaatsing van kunst in de openbare ruimte (incidenteel particulier
initiatief en kunstwerken Wilhelminaring)
Coördineren van de plaatsing van kunst in de openbare ruimte (incidenteel particulier initiatief en
kunstwerken Wilhelminaring)
Toelichting: De realisatie van het kunstwerk van kunstenaar Hans van Houwelingen loopt
minder snel dan gehoopt
Genomen
We zijn in gesprek met de kunstenaar over realisatie van een kunstwerk.
maatregelen
2.9 Uitvoeren van regulier onderhoud van kunst in de openbare ruimte
Uitvoeren van regulier onderhoud van kunst in de openbare ruimte
2.10 Musea: Een gevarieerd aanbod van tentoonstellingen, passend bij een stedelijk niveau
van voorzieningen
Een gevarieerd aanbod van tentoonstellingen, passend bij een stedelijk niveau van voorzieningen
2.11 Musea: het beheren van het gemeentelijk statisch archief en documentatiecollecties
Het beheren van het gemeentelijk statisch archief en documentatiecollecties
2.12 Inventariseren en waarderen van cultuurhistorisch erfgoed en dit integraal opnemen in
ruimtelijke plannen
Inventariseren en waarderen van cultuurhistorisch erfgoed en dit integraal opnemen in ruimtelijke
plannen
Toelichting: Ook in 2017 is ten behoeve van ruimtelijke plannen ons erfgoed geïnventariseerd
en gewaardeerd. Bij een aantrekkende economie worden meer ruimtelijke plannen
gerealiseerd èn zien we kansen om het in kaart gebrachte erfgoed te benutten bij
de ontwikkeling.
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2.13 Stimuleren van en bijdragen aan onderhoud en herstel van gemeentelijke monumenten
Stimuleren van en bijdragen aan onderhoud en herstel van gemeentelijke monumenten
Toelichting:

De stimuleringsregelingen voor erfgoed worden gewaardeerd en goed gebruik van
gemaakt.
De aanvragen voor een bijdrage aan onderhoud en herstel van gemeentelijk
monumenten is in de eerste maanden zo goed verlopen dat het budget na het
eerste kwartaal op was.

Genomen
In de voorjaarsnota en in de MPB is een verhoging van de budgetten voor het
maatregelen onderhoud en herstel van gemeentelijk monumenten opgenomen.
2.14 Stimuleren van en bijdragen aan het herstel van historische gevels in de binnenstad
Stimuleren van en bijdragen aan het herstel van historische gevels in de binnenstad
Toelichting:

De stimuleringsregelingen voor erfgoed worden gewaardeerd en goed gebruik van
gemaakt.
Bijdragen vanuit het Gevelfonds verlopen goed, maar dit fonds is niet structureel.

Genomen
In de voorjaarsnota en in de MPB is nieuw budget voor het herstellen van de
maatregelen historische gevels in de binnenstad opgenomen.
2.15 Bijdragen leveren aan archeologisch onderzoek als er een beroep gedaan wordt op het
archeologisch noodfonds
Bijdragen leveren aan archeologisch onderzoek als er een beroep gedaan wordt op het
archeologisch noodfonds
Toelichting: De stimuleringsregelingen voor erfgoed worden gewaardeerd en goed gebruik van
gemaakt.
Voor bijdragen uit het archeologisch noodfonds begon de bodem in zicht te
komen.
Genomen
In de voorjaarsnota en in de MPB is een verhoging van het budget voor het
maatregelen archeologisch noodfonds opgenomen.
2.16 Het erfgoed wordt beter digitaal ontsloten ten gunste van een goede inventarisering en
waardering en de beleving van deze kennis
Het erfgoed wordt beter digitaal ontsloten ten gunste van een goede inventarisering en
waardering en de beleving van deze kennis
Toelichting: de monumentendatabase is gereed. de content wordt nu ook inhoudelijk nog
bijgewerkt (dat blijft een blijvende klus natuurlijk, actueel houden van de data)
erfgoeddata wordt via de website van CODA goed ontsloten, de samenwerking
loopt lekker
voor het project Veluws Erfgoed Beleven wordt samen met Erfgoed Gelderland
gewerkt aan een vervolg. eerste helft 2018 verwachten we de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst te kunnen tekenen
2.17 Bereikbare bibliotheekvoorziening:
Een stedelijk instituut dat de burgers in Apeldoorn - van jong tot oud - op goed bereikbare
locaties in de gemeente toegang biedt tot informatie via oude en nieuwe media, en zorgt voor
leesbevordering.
Toelichting: In 2017 is het programma van eisen voor een nieuwe entree opgesteld voor
CODA (tussenruimte bibliotheek en museum). Het krediet hiervoor is met de
besluitvorming rond de mpb 2017-2020 beschikbaar gekomen.
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Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Plan sportaccommodaties Apeldoorn (motie 23 ‘De sport toekomstbestendig’)
De nieuwe atletiekaccommodatie van AV’34 is met een eenmalige bijdrage van de gemeente
gerealiseerd en is 30 september 2017 officieel in gebruik genomen.
In de raadsbrief van 6 november 2017 hebben wij aangegeven dat wij in overleg met de
Sportraad Apeldoorn de bestaande Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in die zin gaan
aanpassen dat de budgetten die de raad voor de sport heeft gereserveerd ook daadwerkelijk bij
de sportverenigingen terechtkomen. De Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur wordt in
2018 verruimd. Verschillende sportverenigingen anticiperen hierop en bereiden
investeringsplannen voor en verzoeken om ondersteuning.
Ambitie A: Sprankelend cultuuraanbod
De culturele instellingen hebben 'Apeldoorn 1900' georganiseerd.
CODA is in uitvoering van de plannen die zijn gekoppeld aan bibliotheekvernieuwing, en
rapporteert hier over in de jaarrekening 2017.
Het fusieplan Gigant en Markant is in uitvoering en ligt op schema.
Ambitie B: In Apeldoorn kan meer! (Cultureel topprogramma)
Verschillende culturele organisaties werken een projectvoorstel uit. Begin 2018 zal duidelijk
worden of dit leidt tot een levensvatbaar voorstel. De ambitie is om een meerdaags festival voor
muziek in Apeldoorn te ontwikkelen, dat laat zien welke bijzondere kwaliteit Apeldoorn en
omstreken in huis heeft op het gebied van muziek en jong talent.
Ambitie A: Gebouwen Cultuurkwartier Toekomstbestendig
Het programma van eisen voor CODA is klaar, en bij akkoord van het college gaat het project de
ontwerpfase in
Voor het Huis voor Schoone Kunsten is het programma van eisen nog in voorbereiding

Effectindicatoren
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Trendanalyse
Percentage niet-sporters
Er zijn helaas geen actuele cijfers beschikbaar over het aantal niet-sporters.
Rapportcijfer inwoners over culturele voorzieningen
Het rapportcijfers over culturele voorzieningen is niet opnieuw gemeten in 2017.
Rapportcijfer inwoners over sportvoorzieningen
De Apeldoornse inwoners zijn meer tevreden over sportvoorzieningen dan in voorgaande jaren
en waardeert de voorzieningen met een rapportcijfer dat afgerond op de norm uit komt.

Verbonden partijen
NV Orpheus theater/congrescentrum
Bijdrage aan doelstelling:
Orpheus draagt met zijn theater- en congresfunctie bij aan de culturele en economische
doelstellingen van de gemeente Apeldoorn: een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed
leefklimaat voor bewoners en een aantrekkelijke stad voor bezoekers.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

€ 4.130.000

Risico's:
Het eigen vermogen van de NV is € 300.000. Orpheus kan beperkt eventuele financiële
tegenvallers opvangen. Orpheus informeert Apeldoorn als aandeelhouder door het jaar heen
actief over de financiële resultaten.
Prestatieafspraken:
- Uitvoering van het meerjarenplan 2016- 2019
- Minimaal kostendekkende exploitatie
- Versterking van het eigen vermogen
- Culturele prestaties cf nog op te stellen subsidieafspraken 2017
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Ontwikkelingen beleid:
In 2017 heeft Orpheus de culturele prestaties gerealiseerd. De omzet van congressen en
evenementen in Orpheus blijft nog achter, waardoor 2017 waarschijnlijk zal worden afgesloten
met een klein negatief resultaat.
In 2017 is Orpheus met 5 andere grote theaters in Nederland een samenwerking aangegaan, de
Theateralliantie. Op deze wijze wil Orpheus unieke grootschalige producties tot stand brengen
en programmeren in Orpheus.
Dit is van belang voor Orpheus en voor Apeldoorn. De producties met uitstraling tot in de verre
omtrek zullen bijdragen aan het culturele en economische klimaat in Apeldoorn. De horeca en
middenstand zullen hiervan profiteren.

Financieel overzicht
Begroting na wijziging
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5.1 Sportbeleid en activering

5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
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Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
5.1 Sportbeleid en activering
In 2017 stonden er geen grote sportevenementen op de agenda in Apeldoorn. Dit betekent dat
het beschikbare budget van € 200.000 niet benut is. De bijdrage aan een tweetal kleinere
evenementen in Omnisport was beperkt.
In 2018 is het beschikbare jaarbudget niet voldoende: de subsidiebijdragen voor de organisatie
van het EK Beachvolleybal en het WK baanwielrennen zorgen voor een tekort van ca. € 200.000.
In april 2017 is de gemeenteraad over de toekenning en dekking van de kosten geïnformeerd. Wij
stellen in het raadsvoorstel bij de jaarrekening voor het voordeel van 2017 toe te voegen aan de
reserve topsportevenementen en dit beschikbaar te houden voor dekking van uitgaven in 2018.
Net als in de afgelopen jaren verwachten we een voordeel op de budgetten die beschikbaar zijn
voor de ondersteuningsregeling sportinfrastructuur. Het voordeel bedroeg € 200.000.
De afgelopen jaren zien we een dalende trend in de gemeentelijke subsidie voor
zwemverenigingen voor het gebruik van accommodaties. In 2017 is voor € 40.000 minder
subsidie verleend. De subsidies die we in 2016 hebben verstrekt, zijn achteraf in totaal voor €
42.000 lager vastgesteld. Dat bedrag is teruggevorderd op de verenigingen en komt ten gunste
van het rekeningresultaat 2017. Daarmee komt het voordeel op totaal € 82.000.
De kosten en de subsidie van de provincie voor het project Jongeren op Gezond Gewicht waren
niet in de begroting opgenomen. De inkomsten bedroegen in 2017 € 87.000. Tegenover de
bijdrage staat een kostenpost van diezelfde omvang.
Verschillende overige voor- en nadelen tellen per saldo op tot een nadeel van € 11.000.
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5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten
De uitgaven zijn € 267.000 lager dan was begroot. Een belangrijk aandeel hieraan heeft de
activiteit "Kunst in de openbare ruimte". Hieraan is circa € 190.000 minder besteed. Deels is dit
het gevolg van uitstel i.v.m. weersinvloeden en extra overleggen met belanghebbenden. Deels is
de behoefte aan herijking van dit beleid gebleken. In 2018 zullen wij een geactualiseerd
programmaplan voor kunst in de openbare ruimte presenteren.
Bij professionele kunst is circa € 64.000 minder besteed. Dit budget is gereserveerd voor
uitvoering in 2018, in het bijzonder voor de opening van het culturele seizoen 2018-2019. Deze
reservering loopt via de reserve "Overlopende projecten".
Verder zijn er een aantal afwijkingen die elkaar min of meer opheffen. Één daarvan betreft de
betaling van ongeveer € 100.000 aan de gemeentelijke belastingen in verband met Orpheus. Bij
de baten is een meeropbrengst te zien vanwege de vergoeding die hiervoor van Orpheus is
ontvangen.
Baten
De overschrijding van de baten wordt veroorzaakt door een ontvangen vergoeding van Orpheus
in verband met door de gemeente betaalde zakelijke lasten.

Kadernota's
Structuurvisie_Apeldoorn_biedt_ruimte_2030
Welkom_in_Apeldoorn
Definitieve_DVO accres
Erfgoed I-cultuur pagina 23 ev Stadsblad
CULTUREEL_KAPITAAL_cultuurnota_2017-2020
Archeologische_beleidskaart_2015
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Programma 9
Door! met de buitenstad

Taakvelden:
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
0.10 Mutaties reserves
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Programma 9 Door! met de
buitenstad
Portefeuillehouder(s): M.J.P. Sandmann en N.T. Stukker

Ambitie van het programma
Het samen met bewoners en bedrijven behouden en verder ontwikkelen van een
toekomstbestendig woon- en investeringsklimaat is de ambitie van dit programma. Dit
programma levert hiermee belangrijke bijdragen aan de strategische opgaven van de buitenstad
Apeldoorn: de comfortabele gezinsstad, de veelzijdige economie en het toeristisch toplandschap.
We investeren daarom tijd en geld in:- een betaalbare, voldoende beschikbare en kwalitatief
goede woningvoorraad in Apeldoorn- de veelzijdige economische structuur van Apeldoorn- een
veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een duurzame omgevingskwaliteit - de ruimtelijke
dynamo’s én de opwaardering van de bestaande stad en dorpen- de binnenstad- de
bouwgrondproductie van het grondbedrijf ten behoeve van het realiseren van ruimtelijke
programma’s (publiek ontwikkelaar)

Speerpunten van beleid
Vanaf 2014 zien we een aantal (al eerder ingezette) ontwikkelingen die steeds belangrijker
worden voor het woon- en investeringsklimaat in Apeldoorn. Er komt steeds meer ruimte om aan
onze strategische ambities te werken. Daarnaast anticiperen we actief op de implementatie van
de nieuwe omgevingswet op rijksniveau.
De comfortabele gezinsstad: meer ruimte voor en vernieuwing in de woningmarkt (steronderwerp
9.4)
Het ziet ernaar uit dat de woningmarkt in Apeldoorn zich (voorzichtig) herstelt en er steeds meer
ruimte is voor woningen die aansluiten bij het landelijk wonen en/of specifieke doelgroepen. De
binnenstad is en blijft hierbij prioriteit één. Dit is de plek om te winkelen, cultuur te snuiven, de
(historie van de) stad te beleven én te wonen. Wonen heeft een belangrijke toegevoegde waarde
voor het functioneren en de beleving van de binnenstad en biedt nieuwe woonmilieus voor
starters en een antwoord op de leegstandsproblematiek. De Apeldoorner leeft vooral in zijn wijk
of dorp. Naast prioriteit op de binnenstad zetten we daarom blijvend in op onze zelfvoorzienende
dorpen en stadsdelen. Woningbouwinvesteringen kunnen daarbij een welkome bijdrage leveren,
zeker als dit gebeurd bij voorzieningencentra of in gebieden waar herstructurering nodig is. Tot
slot maken we onze nieuwbouwwijken Zonnehoeve en Zuidbroek af. We kiezen bovendien voor
extra inzet op de handhaving van de woonomgeving om rechtsongelijkheid te voorkomen en een
prettige, comfortabele woonomgeving te bevorderen.
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De veelzijdige economie: vernieuwing van de economische agenda (steronderwerp 9.2)
Met het program ma de Ondernemende Stad heeft het college een eerste impuls gegeven aan
het economisch beleid, zo is het topsectorenbeleid verder opgebouwd en ontwikkeld, wordt
Apeldoorn Stagestad verder uitgebouwd en zijn arbeidsmarktinitiatieven in gang gezet en
ondersteund (bijvoorbeeld Apeldoorn Scoort). We merken echter dat dit niet voldoende is. Als
gemeente moeten we laten zien dat we de Apeldoornse economie belangrijk vinden met
bravoure en lef! De economische ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Recente
ontwikkelingen in bijvoorbeeld de zorgsector en retail laten dit zien. Maar ook toekomstige
ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering zullen grote invloed hebben op de
arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat. Daarom gaan we samen met het bedrijfsleven en
onderwijs een economische agenda opstellen om te zorgen voor een sterke economische
toekomst van Apeldoorn.
Toeristisch toplandschap: de Veluwe op één
De Veluwe op één! De Veluwe als het sterkste toeristische gebied van Nederland met de beste
natuur. Dat is onze ambitie. Het realiseren van deze ambitie is een grote opgave. De Veluwe,
inclusief Apeldoorn, krijgt namelijk steeds meer concurrentie van andere regio’s die zich in rap
tempo versterken. De Veluwe heeft aan concurrentiekracht verloren waardoor onvoldoende
wordt geprofiteerd van de nationale groei in de toeristische sector. Daardoor neemt in
tegenstelling tot de landelijke trend op de Veluwe het aantal banen in de toeristische sector niet
toe. Het vraagt grote inspanningen om het tij te keren. Wij willen ons hiervoor inzetten door
binnen de gebiedsopgave Veluwe hard te werken aan het versterken van toerisme, recreatie,
natuur, erfgoed en landschap. Apeldoorn zal als grootste gemeente op de Veluwe hieraan stevig
moeten bijdragen.
Duurzaamheid: naar concrete resultaten in de cleantech regio
De vierde ontwikkeling is de trend dat duurzaamheid en cleantech wereldwijd, landelijk, regionaal
en lokaal een steeds prominentere plek innemen in het woon- en investeringsklimaat van
Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn is onderdeel van de Cleantech Regio Stedendriehoek.
Om meer overzicht, focus en verbinding te krijgen zijn we op dit moment bezig met het opstellen
van de ‘Agenda CLEANTECH055’. De volgende thema’s zullen in elk geval een plek krijgen in
deze agenda:
• klimaatadaptatie (MPB programma 3)
• energietransitie (MPB programma 4)
• circulaire economie (MPB programma 4)
• cleantech bedrijven (MPB programma 9)
Daarnaast steken we extra energie in de samenwerking met en doorontwikkeling van de
Cleantech regio.
Proactief anticiperen op de nieuwe omgevingswet (steronderwerp 9.1)
De verdere ontwikkeling van de omgevingswet op rijksniveau vraagt op lokaal niveau continue
aandacht. Op dit moment bereiden we ons als gemeente voor op de implementatie van deze
wet: een andere manier van werken, de introductie van een omgevingsvisie én de transitie van
bestemmingsplannen naar één omgevingsplan. We starten met een pilot omgevingsplan in de
binnenstad en een omgevingsvisie landelijk gebied om ervaring op te doen met deze wet en ons
goed voor te bereiden op de actualisatie van de structuurvisie. Het nieuwe welstandskader
anticipeert op de nieuwe wetgeving door het centraal stellen van de inspiratie van en
communicatie met de initiatiefnemer.
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Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma

Doelstelling: 1. Het zorgen voor een betaalbare, voldoende
beschikbare en kwalitatief goede woningvoorraad in
Apeldoorn.
Gerelateerde taakvelden:
8.3 Wonen en bouwen

Wat zouden we gaan doen?
Voor meer informatie verwijzen we naar: Woonagenda Apeldoorn 2014-2018 (2014)
De gemeenteraad heeft begin 2014 de ‘Woonagenda Apeldoorn 2014-2018’ vastgesteld. In
deze woonagenda staan de drie hoofdopgaven en agendapunten waar wij als gemeente de
komende jaren energie en geld op inzetten.
Komend jaar krijgt de gemeenteraad een tussenbalans van de woonagenda: de midterm review.
Hierbij zien we afgelopen jaren sowieso een aantal belangrijke nieuwe woonopgaven op ons
afkomen. Door de groei van statushouders doen zij een groter beroep op de woningvoorraad dan
eerder verwacht. De opgave is hoe en waar we deze mensen een goede plek in onze gemeente
geven. Daarnaast wijzen actuele cijfers erop dat de komende periode in ons
woningbouwprogramma meer ruimte is voor het toevoegen van woningen. Hiervoor is een nieuw
afwegingskader voor de gemeenteraad in voorbereiding. In het onderdeel prestaties wordt de
realisatie verantwoord.
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Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
De nieuwe woonagenda voor de periode 2018 - 2022 is in concept gereed. De aankomende
periode wordt besluitvorming voorbereid.
Na bestuurlijke besluitvorming in 2016 om op basis van behoefteonderzoek 600 woningen toe te
voegen aan het bestaande woningprogramma, hebben wij ervoor gekozen een nieuwe werkwijze
toe te passen rondom de toekenning van het schaarse goed woningbouwcontingent. Een
innovatieve werkwijze die in 2017 is toegepast.
De woningen dienden daadwerkelijk een kwalitatieve toevoeging te zijn op de bestaande
voorraad. Geïnspireerd door de Europese wetgeving over verdeling van schaarse goederen is
gekozen voor een ‘call’ om initiatieven uit de markt op te halen en deze af te wegen volgens een
door de raad vastgesteld kwaliteitskader.
In totaal zijn er 75 initiatieven ingediend voor ruim 2400 woningen. Na een intensief traject zijn
uiteindelijk een 10-tal plannen geselecteerd die de grootste toevoeging van kwaliteit voor de stad
met zich meebrachten.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Bewaking van de volkshuisvestelijke basis door regie op adequate huisvesting voor
kwetsbare huishoudens op de woningmarkt.
Toelichting:

Door het maken van prestatie afspraken met corporaties zorgen we ervoor dat
kwetsbare doelgroepen een goede plek krijgen op de Apeldoornse woningmarkt.

2. Beheer van de bestaande (buiten)stad; het maken van afspraken en ondersteuning bieden
bij initiatieven om de aantrekkelijkheid van de woningvoorraad op peil te houden.
3. Sturing op nieuwbouw in een marktmeesterrol.
Toelichting:

Als college sturen we de eerstkomende jaren aan op een toevoeging van
gemiddeld 600 woningen per jaar. Vanuit de provincie is het
woningbouwcontingent voor de periode 2015 tot 2025 begrensd op 3.500
woningen. Het gaat daarbij om een plafond voor het aantal woningen waarvoor de
gemeente zogenaamde harde plancapaciteit mag hebben. Daarbij gaat het dan om
een vastgesteld bestemmingsplan dan wel een reeds verleende
omgevingsvergunning. Apeldoorn heeft inmiddels meer harde
woningbouwplannen dan dit plafond, mede door de oplevende woningmarkt. De
provincie ziet zich door de Provinciale Ruimtelijke Verordening gedwongen om
medewerking aan nieuwe planinitiatieven te staken. Dit betekent een direct risico
voor de uitvoering van lopende plannen, zowel op private gronden als publieke
locaties met een belang van het gemeentelijk Grondbedrijf. De provincie heeft
aangegeven voor urgente plannen (aanvullende) ruimte te willen geven mits deze
kwalitatief goed worden onderbouwd.

Genomen
maatregelen

Gesprekken met de provincie en regio zijn gaande, gericht op oplossingen. Op
korte termijn worden de eerste contouren gepresenteerd over de wijze waarop
kwalitatieve sturing samen met de groeiende behoefte omgezet kan worden in
een nieuw kader voor de woningbouwprogrammering. Dit moet leiden tot het
kunnen doorgaan dit jaar van de belangrijkste nieuwe initiatieven én verhoging
van het contingent voor de komende jaren. Actuele prognoses geven namelijk
een hogere groei aan. Bureau Rigo is gevraagd om, net als in 2011, te duiden
wat de reële groeiverwachtingen op termijn zijn. Uit de conceptrapportage blijkt
dat Apeldoorn de komende jaren blijft groeien. Dit is in lijn met de marktanalyse
die Fakton al eerder heeft uitgevoerd als het gaat om de korte
termijnverwachting. De provincie heeft aangegeven de ruimte die voor Apeldoorn
is voorzien (i.c. 750 woningen) alvast vrij te willen geven om in te vullen. Dit is
vooruitlopend op de regionale woonagenda die na de verkiezingen moet worden
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vastgesteld om definitieve afspraken te maken over de wijze waarop gestuurd
gaat worden op de woningbouwprogrammering. Uitgangspunt is meer te sturen
op kwaliteit dan op kwantiteit.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Motie 26: toekomstbesteding wonen (voor senioren)
Uit Rigo onderzoek blijkt dat Apeldoorn sneller vergrijst dan gemiddeld en dat er specifiek
behoefte is aan nieuwe plekken voor seniorenhuisvesting. Dit wordt meegenomen in de
woonagenda die opgesteld wordt op dit moment. De woonagenda is in concept afgerond.

Effectindicatoren
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Doelstelling: 2. Het stimuleren van de veelzijdige economie van
Apeldoorn.
Gerelateerde taakvelden:
3.1. Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
3.4 Economische promotie

Wat zouden we gaan doen?
Voor meer informatie verwijzen we naar: Koersdocument Kantorenmarkt Apeldoorn (2016),
Detailhandelsvisie 2014-2019 (2014), Programma De Ondernemende Stad (2014), Programma
Welkom in Apeldoorn op de Veluwe (2016).
Nieuwe ontwikkelingen zijn:
• Extra investeringen voor een goede en verdere uitvoering van het programma de
Ondernemende Stad (extra investeringen)
• Het samen met partners uit de regio verder versterken van de cleantech regio (extra
bijdrage aan cleantech regio)
• Het uitvoering geven aan het programma Welkom in Apeldoorn op de Veluwe (extra
investeringen)
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Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
We hebben progressie geboekt in het stimuleren van de veelzijdige economie. Zo zien we de
leegstand van winkels dalen van 11% naar 8% en is in 2017 7 hectare aan bedrijfskavels
verkocht. Met de beschikbare gekomen middelen is uitvoering gegeven aan de ambities van de
ondernemende stad, onder meer door samen met partijen uit Apeldoorn het ondernemershuis op
te zetten. Tevens is extra budget beschikbaar gekomen voor de Cleantechregio. Binnen het
programma Welkom in Apeldoorn op de Veluwe wordt uitvoering gegeven aan de projecten en
ambities.
In navolging van het fietsknooppuntensysteem werken we nu aan de aanleg van een
wandelknooppuntennetwerk en doet de gemeente volop mee in het project Vitale
Vakantieparken.
Het Toeristisch Platform Apeldoorn is begeleid in de verdere professionalisering. Met de extra
financiële middelen die beschikbaar zijn gekomen vanuit verhoging van de toeristenbelasting
voert het platform activiteiten uit. Tevens werkt Apeldoorn zeer actief mee in de gebiedsopgave
Veluwe wat o.a. heeft geresulteerd in de Veluwe Agenda 2.0
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
De stad van economische groei
De stad van kennis en innovatie
Met bedrijven en onderwijs werken aan kenniscentra waar innovatie wordt
gestimuleerd. Deze plekken binden bedrijven en zijn stimulerend voor de
werkgelegenheid. Naast de het Centre of Excellence for new Media zien we in
Apeldoorn op meerdere locaties deze centra ontstaan, zoals Area055, Startup
Apeldoorn en Planet Freshnes.
Samen met partners uit de regio versterken van de cleantech-sector en werken aan de
agenda van de cleantech regio

Toelichting:

Toelichting:

We hebben afgelopen jaar verder gewerkt aan de uitvoering van de doelstellingen
van de cleantech regio: het verminderen van het CO2-gebruik, het verminderen
van het restafval en het vergroten van de cleantech werkgelegenheid. Daarnaast
werken we steeds meer regionaal samen aan deze doelstellingen, onder andere bij
het werkprogramma Cleantech A1, bij duurzame mobiliteit en bij de lobby. In de
Cleantech Regio vragen we aandacht voor thema's zoals klimaatadaptatie en
circulaire economie.
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De Veluwe op één
De Veluwe op één. De Veluwe als het sterkste toeristische gebied van Nederland met de mooiste
natuur. Het realiseren van onze ambitie toeristisch toplandschap is een grote en lastige opgave,
omdat de concurrentie met andere regio’s in rap tempo toeneemt en de Veluwe achter blijft.
Apeldoorn zal als grootste gemeente op de Veluwe hieraan stevig moeten bijdragen. Door
uitvoering te geven aan het programma Welkom in Apeldoorn op de Veluwe gaan we hiermee
flink aan de slag.
Toelichting: De Veluwe als het aantrekkelijkste toeristische gebied van Nederland met de
mooiste natuur. Het realiseren van onze ambitie toeristisch toplandschap is niet
eenvoudig. De concurrentie met andere regio’s is groot. Tegelijkertijd willen we
zuinig omgaan met ons stamkapitaal. Apeldoorn wil aan dit totaal pakket een
stevige bijdrage leveren. Dit doen we vanuit het programma Welkom in Apeldoorn
op de Veluwe. We werken daarin aan het verbeteren van routestructuren (aanleg
Klompenpaden), het aantrekken van meer zakelijk bezoek (Apeldoorn
Congresstad), het verbeteren van de bereikbaarheid (Veluwe Express) en oranje
beleven (aanleg internationale Oranje fietsroute).
De Veluwe op 1 bereiken we niet alleen. Apeldoorn draagt stevig bij een de
gezamenlijke ambities van de Veluwe partners, zoals verwoord in de Veluwe
Agenda. De Veluwe ambities sluiten aan bij die van Apeldoorn, maar kenmerken
zich door het sterk regionale karakter (bijvoorbeeld stimuleren internationaal
toerisme, regionaal programma Vitale Vakantieparken, aanleg regionaal
Fietsknooppuntensysteem en de film Wild).

Programmatisch en ruimtelijk sturen op het economisch vastgoed
De gemeente stuurt programmatisch en ruimtelijk op het economisch vastgoed in haar stad. De
detailhandelsvisie en de kantorenprogrammering geven aan investeerders duidelijkheid op welke
plekken in de stad en dorpen we ruimte bieden. We faciliteren hierbij initiatieven die een
kwaliteitsimpuls voor de economische structuur betekenen en stimuleren het gebruik van
leegstaand vastgoed. Daarnaast geven we uitvoering aan de opgaven die uit het beleid naar
voren komen.
Toelichting: De detailhandelsvisie en de kantorenprogrammering geven aan investeerders
duidelijkheid op welke plekken in de stad en dorpen we ruimte bieden. Onze
insteek is het faciliteren van initiatieven die een kwaliteitsimpuls betekenen voor
de economische structuur. In 2017 zijn we gestart met het structureel monitoren
van ontwikkelingen in de horeca, detailhandel, kantoren en bedrijfsvastgoed. Met
de uitkomsten zijn we aan de slag gegaan. Met ondernemers van de verschillende
winkelcentra zijn we in gesprek over het verbeteren van de (verblijfs)kwaliteit.
In de afgelopen jaren is de transformatie van leegstaand vastgoed gestimuleerd,
het percentage leegstaande kantoren is daardoor gedaald. Op dit moment zien we
een forse toename in de interesse voor Apeldoornse gronden voor
bedrijfshuisvesting. In dit kader verkennen we in 2018 de mogelijkheden om
binnen de bestaande werklocaties ruimte te creëren om nieuwe verzoeken tot
bedrijfshuisvesting mogelijk te maken.

De werkende stad
Toelichting:

In regionaal verband zijn we gestart met het opzetten van een
arbeidsmarktonderzoek. De resultaten hiervan komen in 2018 beschikbaar.
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Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Cleantech
Afgelopen jaar heeft de gemeente gewerkt aan de Agenda Cleantech 055. Deze agenda geeft
overzicht in de veelheid aan projecten en activiteiten die we gedaan hebben en waar we mee
bezig zijn op het gebied van energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en cleantech
werk. Daarnaast wordt een aantal waarnemingen en aanbevelingen gedaan, zoals het
voortzetten van de regionale samenwerking in de Cleantech Regio, de introductie van Fieldlab
Cleantech 055 met focus op de doelstellingen van Apeldoorn en regio én concrete
voorbeeldprojecten, het ontwikkelen van een communicatiestrategie Cleantech 055, het
versterken van de lobby en het blijven werken aan de uitvoering van onze programma’s
energietransitie, afval (en circulaire economie), klimaatadaptatie en cleantech werk.
Eind vorig jaar hebben verschillende partners in de regio de citydeal Cleantech Regio gesloten
met het Rijk. De gemeente Apeldoorn werkt hierin actief samen aan o.a. cleantech icoon A1,
wijk van de toekomst en het project remmende treinen (initiatief van Apeldoorns ondernemer
Hedgehog Applications). Daarnaast heeft de Cleantech Regio besloten om, net als Apeldoorn,
actief te gaan lobbyen in Europa. Verschillende cleantech onderwerpen worden in nauwe
samenwerking met de gemeente Apeldoorn in Europa geagendeerd.
Sinds vorig jaar heeft het Apeldoorns bedrijfsleven zich verenigd in hotspot AREA055. De
gemeente geeft subsidie voor de opstart en doorontwikkeling van deze hotspot.
Sterke toekomstige economie – uitbreiding formatie EZ
Het team EZ is versterkt o.a. door het aantrekken van een relatiemanager specifiek voor de
bedrijventerreinen.
Met BKA Apeldoorn en VNO-NCW is een economisch projectenagenda opgesteld en wordt nu
uitvoering gegeven aan daarin opgenomen projecten (zoals Made in Apeldoorn,
duurzaamheidsproject bedrijventerrein Apeldoorn Zuid). Deze projecten worden medegefinancierd
en mogelijk gemaakt door het extra beschikbare ontwikkelbudget.
Uitvoering ambitie toeristisch toplandschap
De raad heeft in oktober 2016 besloten tot verhoging van de toeristenbelasting. Uit het
raadsbesluit:
- De extra opbrengsten als gevolg van de verhogingen met jaarlijks 5 % exclusief te bestemmen
voor structuurversterking van de sector binnen het vastgestelde raadskader van Welkom in
Apeldoorn en mogelijk ook in het kader van de gebiedsopgave Veluwe.
- De meeropbrengst als gevolg van de verhoging met 5% geoormerkt toe te voegen aan het
werkbudget van het programma Welkom in Apeldoorn.
- De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2017middels de eerste begrotingswijziging
2017.

Bijdrage toren Trapjesberg
De realisatie van de uitkijktoren op de Trapjesberg in 2017 is niet reëel gebleken. Belemmerend
is de natuur regelgeving. Momenteel wordt in het licht van de gebiedsopgave Veluwe gezocht
naar mogelijkheden om met inachtneming van huidige kaders de uitkijktoren alsnog te plaatsen.
Binnen de stichting is de ambitie onverminderd aanwezig om tot plaatsing over te gaan.
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Effectindicatoren
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Trendanalyse
Aantal werkzame personen in Apeldoorn
Na een lange periode waarin we een dalende lijn zagen is deze nu positief. Het aantal werkzame
personen groeit in de gemeente Apeldoorn. Hierin zien we het herstel van de economie terug op
lokaal niveau.
Bruto gemeentelijk product
Er zijn geen nieuwe gegevens bekend
Functiemenging (verhouding banen/woningen)
Apeldoorn telt veel inkomende pendel als het gaat om werkgelegenheid. In vergelijking met
landelijke cijfers is de lokale functiemengingindex betrekkelijk hoog. In deze index zien we de
groei van de werkgelegenheid terug. Na een aantal jaar een dalende lijn te hebben waargenomen
ontwikkelt deze zich weer positief.
Leegstand kantoren
In 2017 is de werkelijke leegstand 135.000 me bvo (staat in tabel aangeven). De verwachting
(op basis van gesprekken met bedrijfsmakelaars) is dat de leegstand IN 2018 slechts licht zal
dalen, in 2019 en 2020 zal deze daling zich doorzetten door een aantrekkende markt. De
doelstelling is een afname naar een frictieleegstandsniveau (van 4%) in 2022.
Vestiging (van bedrijven)
De vestiging van bedrijven in Apeldoorn laat een positieve trend zien. De lokale groei blijft echter
achter bij de trend die we landelijk zien. De groei van het aantal vestigingen is daar hoger.
Waardering ondernemingsklimaat
De waardering van het ondernemersklimaat wordt periodiek gemeenten, in 2018 wordt een
nieuwe meting gedaan
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Doelstelling: 3. Het borgen en stimuleren van een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving met een duurzame
omgevingskwaliteit.
Gerelateerde taakvelden:
8.1. Ruimtelijke ordening

Wat zouden we gaan doen?
Voor meer informatie verwijzen we naar: Kadernota Welstand (2016),
www.ruimtelijkeplannen.nl, Strategische Handhavingsplan 2014-2017 (2014)
Nieuwe ontwikkelingen zijn:
• De voorbereiding en implementatie van de nieuwe omgevingswet (extra formatie)
• Het Strategisch Handhavingsplan is geëvalueerd en ter consultatie besproken in de
gemeenteraad. Om het handhavingstekort te verkleinen is een voorstel gedaan tot
intensivering op de uitvoering van het strategisch handhavingsplan (extra formatie).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
De ontwikkelingen zijn geïmplementeerd in de beleidsuitvoering, in de prestaties wordt een
nadere toelichting op de realisatie gegeven
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
Tot de implementatie van de nieuwe Omgevingswet blijven de structuurvisies en de
bestemmingsplannen de juridische basis voor de ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting:

In 2017 is wederom aan veel bestemmingsplannen gewerkt.
Ieder kwartaal wordt er middels de Rapportage Planologische Procedures en
Principeverzoeken nauwkeurig verslag gedaan aan college en raad over:
de stand van zaken van de lopende bestemmingsplanprocedures, de vastgestelde
uitwerkings- en wijzigingsplannen, de eventuele overschreden wettelijke
termijnen, de uitspraken van de Raad van State over bestemmingsplannen, en de
behandeling van de principeverzoeken (PPI).
Voor een exact overzicht van deze werkzaamheden wordt graag verwezen naar
deze rapportages.

Nieuwe welstandsbeleid
Toelichting:

In 2017 is de welstandsnota vastgesteld en digitaal ontsloten.
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De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Toelichting:

In 2017 is gewerkt met een handhavingsplan en over de uitvoering wordt
gerapporteerd in een jaarverslag, beiden onderdeel van de planning en control
cyclus voor kwaliteitszorg (Big 8). Het is de bedoeling om op termijn ook met een
uitvoeringsplan voor vergunningverlening te gaan werken. Intern wordt al gewerkt
met een eerste concept. Daarnaast hebben medewerkers van zowel
vergunningverlening als toezicht en handhaving een traject gedaan voor erkenning
van eerder verworven competenties, waarbij de kwaliteitscriteria waar de wet
VTH naar verwijst als maatstaf zijn gebruikt. Hiermee tonen we aan welke
kwaliteit we in huis hebben.

De gemeente zoekt in de ruimtelijke ontwikkeling voortdurend de balans tussen het borgen
van een veilige en gezonde leefomgeving en het stimuleren van een duurzame ruimtelijke en
omgevingskwaliteit.
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om op een andere manier om te gaan met de fysieke
leefomgeving: thema’s zoals gezondheid en duurzaamheid krijgen een nadrukkelijker plek in de
nieuwe wet (en omgevingsvisie en omgevingsplan), van minder sectorale naar meer integrale
programma’s en een meer interactieve manier van communiceren met bewoners en
ondernemers. We anticiperen komend jaar op deze nieuwe wetgeving door:
• het uitvoeren van een pilot omgevingsplan binnenstad
• een ontwerp van het nieuwe instrumentarium (omgevingsvisie, programma's,
omgevingsplan) voor de gemeente Apeldoorn
• ons voor te bereiden op de nieuwe omgevingsvisie voor de stad door een data-analyse
van Apeldoorn te maken, toekomstbeelden van Apeldoorn in 2040 vorm te geven en het
ruimtelijk kompas (het huidige beleid) weer te geven. Daarnaast zal eveneens ter
voorbereiding van de nieuwe omgevingsvisie een nieuw perspectief voor de agrarische
sector worden opgesteld (omgevingsvisie landelijk gebied).
Toelichting: Voortgang loopt op schema

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Uitwerking collegewerkprogramma: Handhaving in het fysieke domein
Het jaar 2017 stond in het teken van de versterking van de handhaving: het invullen van de
vacatures en het aanscherpen van de aanpak. Ook hebben we stevig ingezet op versterking van
de bedrijfsvoering: meer grip door een betere registratie van handhavingszaken en monitoring
van de voortgang. Handhavingszaken worden via slimme app op een gedeelde kaart
weergegeven en informatie wordt meer en meer gedeeld. Deze app is uit oogpunt van privacy
uitsluitend voor intern gebruik door hiertoe bevoegde medewerkers.
Het invullen van de vacatures is voltooid. Dit heeft even geduurd, omdat de gevraagde profielen
schaars zijn in de markt. Doordat vacatures niet het hele jaar zijn ingevuld hebben we een
beperkt financieel voordeel. Het voordeel is beperkt, omdat we een deel van de extra capaciteit
extern inhuren om een vernieuwingsslag te maken. Tarieven van externe medewerkers liggen
hoger dan de kosten van eigen personeel. Per saldo houden we over 2017 nog ca. € 50.000
over, met ingang van 2018 is de volledige formatieuitbreiding ingevuld.
Uitwerking collegewerkprogramma: Implementatie Omgevingswet (incidenteel)
We hebben een startnotitie en een programmaplan voor de Omgevingswet vastgesteld en ter
consultatie aangeboden aan uw raad. Daarnaast is met de raad gesproken over de rol van de
raad, het college en participatie. Ambtelijk is gestart met de beschrijving van de werkprocessen,
de voorbereiding van de omgevingsvisie en het in beeld brengen van de consequenties van het
digitale stelsel.
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Doelstelling: 4. Het werken aan de ruimtelijke dynamo’s en het
opwaarderen van de bestaande stad en dorpen
Gerelateerde taakvelden:
8.1 Ruimtelijke ordening
Er wordt gewerkt aan de ruimtelijke dynamo's.
De realisatie over 2017 is bij de prestaties verantwoord.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
Buitenstad aantrekkelijk
Toelichting:

Programma Binnenstad: voor de binnenstad verwijzen we naar de verantwoording
bij doelstelling 5.
Programma kanaaloevers en kanaalzone: transformatiegebieden:
In het afgelopen jaar van de Kanaalzone heeft het afronden en verantwoorden van
het Stadscontract met de provincie centraal gestaan.
De inhoudelijke doelen in het contract zijn bijgesteld en door de provincie formeel
geaccordeerd. Over het behalen van die doelen is het afgelopen jaar regelmatig
ambtelijk overleg gevoerd. Hoewel enkele doelen buiten de contractperiode zullen
vallen zal de provincie in stemmen met het behalen van de resultaten. Financieel
is de afgelopen jaren telkens verantwoording afgelegd en nu dient de laatste
termijn nog verantwoord te worden. Verwacht wordt dat deze verantwoording
geen onoverkomelijke problemen zal opleveren waardoor het stadscontract is
2018 inhoudelijk en financieel afgerond zal worden.
Programma Zuidbroek en Zonnehoeve: uitleggebieden woningbouw:
Voor Groot Zonnehoeve heeft de aantrekkende woningmarkt duidelijk effect
gehad. Na een moeizame start en verschillende acties om de verkoop van kavels
op gang te krijgen, is de verkoop van kavels in 2017 zeer goed verlopen, er zijn in
totaal 36 kavels verkocht. Als het verkooptempo onverminderd doorgaat, is het
de verwachting dat in 2022 alle kavels verkocht zijn. De verkoop van
projectmatige woningbouw in 2017 is ook prima verlopen, er resteren er nog 11
woningen in Zonnetuin Oost. In de openbare ruimte zijn extra speeltoestellen
aangebracht en er is een gebiedsicoon onthuld. De aanleg van de groene deel van
de openbare ruimte is daarmee grotendeels afgerond. Het college heeft de raad in
het najaar van 2017 een voorstel gedaan om een deel van Villahoeve om te
zetten naar rijtjeswoningen, als onderdeel van de opdracht van de raad om minder
duur woonprogramma te realiseren in Apeldoorn. De raad heeft besloten niet
akkoord te gaan met het voorstel, waarmee Villahoeve weer geheel conform
oorspronkelijk programma (vrijstaande en twee-onder-een-kap-woningen) zal
worden gerealiseerd.
De Centrumlocatie is in 2017 aanbesteed en vergund, in 2018 zal deze locatie
bebouwd worden. Voor alle meergezinslocaties in deelgebied Zonnetuin lopen
gesprekken met potentiële afnemers. Voor de locatie aan de Hermelijn is in
december 2017 een contract gesloten met een geplande grondafname in 2018.
Voor de locatie aan de Laan van Zonnehoeve is nog geen overeenkomst gesloten
maar de grondverkoop wordt wel in 2018 verwacht. De Stationslocatie is wel in
ontwikkeling, maar de grondverkoop zal waarschijnlijk in 2019 plaatsvinden.

Apeldoorn 170

Focus van de ruimtelijke ordening steeds meer op de kwaliteit van de bestaande stad en
dorpen
De focus van de ruimtelijke ordening komt hiernaast steeds meer op de kwaliteit van de
bestaande stad en dorpen te liggen; niet alleen op de woongebieden, maar ook op de
werkgebieden ‘die er al zijn’. De programma’s Zuid en Zevenhuizen worden afgerond. Daarnaast
richten de programma’s wonen en economie zich steeds meer op de (transformatie) van de
bestaande stad én is het wijkgericht werken in ontwikkeling.
Toelichting: In de concept woonagenda ligt de focus grotendeels op de bestaande voorraad.
Nieuwbouw maakt maar een beperkt onderdeel uit van de opgave. In de concept
woonagenda staan acties om de leefbaarheid en vitaliteit van de bestaande wijken
te waarborgen.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Maatregelen politiehuisje (motie 29 “Dorpshart Loenen”)
Het politiehuisje aan de Hoofdweg in Loenen is vorig jaar gesloopt. Het staat echter nog in de
hekken van de aannemer omdat er een kelder aanwezig is, die volgestort is/wordt met zand als
tegendruk voor de muren, die de weg behoedt voor verzakking. De invulling voor deze locatie
wordt meegenomen bij de ontwikkeling van een nieuw dorpshart samen met bewoners en de
dorpsraad Loenen.
BROA 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen
Het was een lange tijd rustig aan het bouwfront, maar dankzij het aantrekken van de
woningmarkt wordt de woningbouwontwikkeling van 't Podium nieuw leven ingeblazen.
We hebben met de ontwikkelaars afspraken gemaakt over afronding van het laatste deel van
fase 2c. In 2017 zijn we begonnen met de ontwikkeling van fase 3, waarvoor een
uitwerkingsprocedure van het
geldende bestemmingsplan nodig is.
BROA 15.2 Wijkontwikkelingsplan Zuid
Het restantbudget van Wijkontwikkelingsplan Zuid hebben wij in 2017 gebruikt voor fase 1 van
het opknappen van Zuiderpark, na het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen.

Doelstelling: 5. Het versterken van de binnenstad: van een 6.5 naar
een 8
Gerelateerde taakvelden:
8.1 Ruimtelijke ordening

Wat zouden we gaan doen?
Voor meer informatie verwijzen we naar: Regieplan Binnenstad, Structuurvisie voor de
Binnenstad van Apeldoorn (2010).
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Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
Verbeteren en verhogen van de vitaliteit van de binnenstad
Toelichting:

Fase 1 en 2 van de openbare ruimte in de Binnenstad zijn uitgevoerd. In 2017 zijn
de eerste schetsontwerpen voor fase 3 gemaakt. Het daadwerkelijke ontwerp- en
uitvoeringsplan start in 2018. Voor de vervolgfase 3 (o.a. Marktstraat,
Beekstraat, en Marktplein) is inmiddels door de raad in het kader van de MPB
2018-2021 budget beschikbaar gesteld.

De binnenstad is het visitekaartje voor het woon-, werk- en investeringsklimaat in
Apeldoorn. We zetten daarom met dubbele energie in op de ambities die wij hebben met
onze binnenstad.
De binnenstad is het visitekaartje voor het woon-, werk- en investeringsklimaat in Apeldoorn. We
zetten daarom met dubbele energie in op de ambities die wij hebben met onze binnenstad:
1. De compacte en complete binnenstad
2. De bereikbare binnenstad
3. De verblijfskwaliteit van de binnenstad: groen, water, openbare ruimte en gevels
Toelichting: zie de verantwoording zoals gegeven bij de prestatie verbeteren en verhogen van
de vitaliteit van de binnenstad , uitvoering van fase 1 en 2 van de openbare
ruimte.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Binnenstad (herinrichting Beekstraat, Marktstraat en Marktplein)
Binnenstad
Mbt de verantwoording over fase 1 en 2 wordt verwezen naar de verantwoording zoals die bij de
prestatie verbeteren en verhogen van de vitaliteit van de binnenstad is opgenomen
Ten aanzien van de:
- € 80.000,= voor grondinbreng in Markthof: deze hebben wij gerealiseerd.
- € 120.000,= voor de grondinbreng voor het project Grifthof: dit speelt in 2018
- € 200.000,= vier jaartranches van € 50.000,= voor quick wins voor verdere aantrekkelijkheid
en toegankelijkheid van de aanloopstraten van de binnenstad: Deel van de jaarschijf 2017 (€
50.000) hebben wij daadwerkelijk uitgegeven. Voor de herinrichting van het Leienplein zijn
ontwerpen afgerond en wij besteden het resterende budget in 2018 aan de realisatie van dat
plan.
BROA 4.2 Binnenstad - eigen middelen
In 2017 hebben wij capaciteit ingezet om het vestigingsklimaat, leefbaarheid en aantrekkelijkheid
van de Binnenstad te verhogen. Wij proberen hiermee onder meer de ondernemers te stimuleren
om te investeren in de binnenstad. Voorbeelden hiervan zijn het voormalige V&D-gebouw, de
Oranjerie en de Marktstraat. Deze investeringen bieden mogelijkheden voor extra
werkgelegenheid, attractiviteit en levendigheid in de binnenstad.
We zijn in 2017 ook bezig geweest met het stimuleren van de transformatie van leegstaande
kantoorgebouwen naar wooncomplexen in de binnenstad. Mede hierdoor is een extra instroom
van met name jongeren op gang gekomen.
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BROA 4.3 Binnenstad – subsidies
In 2017 hebben we de projecten in de Binnenstad afgerond, waarvoor we van de Provincie
subsidie hebben ontvangen in het kader van de Robuuste Investeringsimpuls.
Hiermee hebben we belangrijke stappen gezet om de binnenstad een impuls te geven. De
herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied hebben we geheel volgens plan
uitgevoerd, waarbij de laatste werkzaamheden in 2017 zijn afgerond. Het betreft fase II van de
Binnenstad Hoofdstraat Zuid en Molenstraat Centrum. Daarnaast zijn wij begonnen met
verbetering van de bewegwijzering gericht op met name automobilisten. Door via digitale
bewegwijzering informatie te geven over nog beschikbare capaciteit in garages.
Met de renovatie en uitbreiding van de fietsenstalling aan de Marktstraat hebben we dit pand in
oude luister van een voormalig pakhuis hersteld en we hebben de naastliggende openbare ruimte
aangepakt. Naast het effect van de extra stallingsruimte en de herinrichting van de openbare
ruimte, wordt met de renovatie van dit pand een voorbeeld gegeven aan pandeigenaren die in de
Marktstraat actief gaan worden met het opknappen van hun panden. Aansluitend aan de
stallingsruimte is het "markthof" gerealiseerd. Het hof heeft de mogelijkheid te pauzeren en te
verblijven in een groene omgeving.
De in het kader van de robuuste investeringsimpuls uitgevoerde werkzaamheden hebben een
zichtbaar effect op de aantrekkelijkheid van de binnenstad, bereikbaarheid en versterking van de
centrumfunctie in de regio.

Doelstelling: 6. De ontwikkeling en uitgifte van gronden door het
grondbedrijf ten behoeve van het realiseren van
ruimtelijke programma’s.
Gerelateerde taakvelden:
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wat zouden we gaan doen?
Voor meer informatie verwijzen we naar: Uitvoeringskader grondbedrijf (2014), Meerjaren
Perspectief Grondexploitaties (2016), Koersdocument Kantorenmarkt Apeldoorn (2016).
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Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
Uitvoering geven aan de dossiers uit het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf
Het grondbedrijf geeft uitvoering aan de dossiers uit het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf:
• het uitwerken kaderwijziging stuurgroep grondbedrijf (Groot Zonnehoeve, Vlijtsepark en
Haven Centrum) inclusief de herverdeling van het vrijgevallen woningbouwcontingent
• het opschonen van complex E1 (overige grondvoorraad)
• het in kaart brengen van de effecten van nieuwe wetgeving (Besluit Begroting en
Verantwoording en de Vennootschapsbelasting voor Overheidsondernemingen)
• het uitwerken van het gebiedsoverstijgende kostenverhaal (bovenwijks en bijdrage
ruimtelijk ontwikkeling)
Toelichting:
• De kaderwijzigingen voor Groot Zonnehoeve, Vlijtsepark en Haven
Centrum zijn alle drie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd;
• De opschoning van het complex Overige eigendommen heeft
plaatsgevonden en heeft tot gevolg dat er bij het MPG 2017 en 2018
meerdere complexen zijn, respectievelijk worden opgeheven en individuele
percelen worden verkocht;
• Begin 2017 is het Uitvoeringskader Grondbedrijf vastgesteld door de
Raad. De effecten van Besluit Begroting en Verantwoording zijn in het
MPG 2018 verwerkt. De Vennootschapsbelasting voor
Overheidsondernemingen is uitgewerkt en wordt besproken met de
belastingdienst;
• In 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het
gebiedsoverstijgend kostenverhaal. De ontwikkelingen in de nieuwe
Omgevingswet zijn op dit onderdeel nog niet uitgewerkt, zodat het huidige
systeem gehandhaafd blijft tot hierover meer duidelijk is.
Openheid en transparantie zijn belangrijk in de Apeldoornse grondportefeuille, waarbij het
uitwerken en actualiseren van het MPG een belangrijke rol speelt
Openheid en transparantie zijn belangrijk in de Apeldoornse grondportefeuille, waarbij het
uitwerken en actualiseren van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) een belangrijke
rol speelt. Jaarlijks wordt hierbij een herziene begroting van het grondbedrijf opgesteld. Deze is
geen onderdeel van de MPB, maar zal via de MPG aan uw raad worden aangeboden.
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De belangrijkste gebieden waar het grondbedrijf actief is zijn de eerder genoemde ruimtelijke
dynamo’s en de bestaande stad:
De belangrijkste gebieden waar het grondbedrijf actief is zijn de eerder genoemde ruimtelijke
dynamo’s en de bestaande stad:
• de ontwikkeling van de uitleggebieden Zuidbroek en Groot Zonnehoeve waar het
zwaartepunt van de nieuwe woningbouwproductie van de gemeente Apeldoorn ligt
• stedelijke vernieuwing met de programma’s Kanaalzone en Binnenstad (Kanaaloevers,
Marktstraat/Beekstraat en Stationsgebied)
• de ontwikkeling van bedrijventerreinen met de focus op Stadhoudersmolen, Apeldoorn
Noord II en de Ecofactorij
Toelichting: Een toelichting van de belangrijkste ontwikkelingen in de gebieden waar het
grondbedrijf actief is vind u onder het kopje "Hoofdlijnen per project", waarin voor
de grootste projecten op hoofdlijnen wordt aangegeven wat er in 2017 is
gebeurd.
Met iets vertraagde verkopen, zie onder het kopje Productiecijfers 2017 voor het
Grondbedrijf in totaal, is er toch een fors positief resultaat behaald over 2017.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende hoofdonderdelen:
• Winstnames: Deze komen voort uit daadwerkelijke verkopen van
bouwgrond en voor een groot deel door gewijzigde regelgeving t.a.v.
winstnames in het Besluit Begroting en Verantwoording;
• Vrijval verliesvooziening Groot Zonnehoeve: De voorgestelde
kaderwijziging voor een goedkoper woningbouwprogramma is niet door de
Raad overgenomen, waardoor de verliesvoorziening kon komen te
vervallen;
• Verlaging van de rekenrente: De rekenrente is van 2,4% naar 2,1%
verlaagd.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
BROA 14.1 Kanaalzone
Afgelopen jaar heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden van de (bijgestelde) afspraken uit
het Stadscontract met de provincie. Het gaat dan om het verder uitwerken en vormgeven van de
openbare ruimte (met name Zwitsal en directe omgeving) en het koppelen van de
bodemsaneringsopgave met de woningbouwopgave (ontwikkeling Remeha/Kwekerij). Op beide
onderdelen uit het stadscontract zijn goede vorderingen gemaakt die verder worden uitgewerkt in
concrete plannen. De openbare ruimte (fietspad) langs het Kanaal is als onderdeel van het
Stadscontract opgepakt en aangelegd.

Wat hebben we gedaan?
Productiecijfers 2017 voor het Grondbedrijf in totaal (Taakveld 3.2 + 8.2)
In de volgende tabellen ziet u:
• de opbrengsten en verkoopcijfers van het Grondbedrijf;
• cijfers uit het programma voor 2017 uit het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
2017.
Categorie
(bedragen x € 1 mln.)

Woningbouwterreinen
Bedrijventerreinen
Multifunctionele doelen
Overig verkopen
Totaal

Raming
MPG 2017

Realisatie
2017

Afwijking

24.350
6.850
1.210
2.750
35.160

17.716
3.286
0
4.787
25.789

-6.634
-3.564
-1.210
2.037
-9.371
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Verkopen grond woningbouw
(aantal woningen)

1. Zuidbroek
2. Groot Zonnehoeve
3. Kanaaloevers
4. Overig
Totaal

Raming
MPG 2017

Realisatie
20171)

Afwijking

206
72
170
31
479

189
71
55
11
326

-17
-1
-115
-20
-153

Raming
MPG 2017

Realisatie
2017

Afwijking

0,55 ha
3,57 ha

0,22 ha
1,85 ha

-0,33 ha
-1,72 ha

0,71 ha
0,35 ha
5,18 ha

0,65 ha
0,49 ha
3,21 ha

-0,06 ha
0,14 ha
-1,97 ha

1) inclusief 51 particuliere kavels

Verkopen bedrijventerrein
(aantal hectares)

1. Zuidbroek
(Apeldoorn Noord II)
2. Ecofactorij
3. Noord Oost Poort
(Stadhoudersmolen)
4. Overig
Totaal

Toelichting op de tabellen
Alle categorieën
We hebben in 2017 € 9,4 miljoen minder verkocht dan we hadden geraamd in het MPG 2017.
De grootste afwijkingen zien we bij de woningbouwterreinen voor € 6,6 miljoen en bij de
bedrijventerreinen € 3,6 miljoen. Hier gaan we verder op in. In het MPG 2017 hebben we
rekening gehouden met de verkoop van een kavel voor maatschappelijke doeleinden op het
bedrijventerrein Apeldoorn Noord I, maar deze is niet doorgegaan. Wel hebben in 2017 iets meer
opbrengsten uit overige verkopen gerealiseerd dan we hadden begroot. Dit komt onder andere
doordat wij verkopen in complexen hebben gerealiseerd, waarvoor wij geen
grondexploitatiebegroting opstellen. Dit zijn verkopen van panden in de voormalige NIEGGGcomplexen (€ 1,2 miljoen) en verkopen van diverse kavels en snippergroen in het complex
Overige eigendommen (€ 1,5 miljoen). Onder de toelichting op de financiële cijfers van het
grondbedrijf hierna kunt u een meer gedetailleerde verklaring van de afwijkingen vinden.
Woningbouw
We hebben voor 153 woningen minder grond verkocht dan we hadden geraamd in het MPG.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Voor Zuidbroek kon de grond voor 23 woningen niet
geleverd worden omdat het percentage verkoop in 2017 nog geen 70% bedroeg
(contractvoorwaarde). Inmiddels is wel alles verkocht. Voor Kanaaloevers Haven Centrum konden
we de grond voor 58 woningen nog niet leveren omdat we eerst een aanvullende grondsanering
moesten uitvoeren. De grond voor 57 woningen in Kanaaloevers Welgelegen Park konden we nog
niet leveren omdat een nog af te ronden grondverwerving complexer bleek dan voorzien.
De verkoop van kavels aan particulieren is iets boven verwachting gegaan. We hebben 3 kavels
meer verkocht dan geraamd (Groot Zonnehoeve).
Bedrijventerreinen
We hebben 2,0 ha minder aan bedrijventerreinen verkocht dan we hadden geraamd. Dit verschil
wordt grotendeels veroorzaakt doordat we de verkoop van een kavel in de Ecofactorij van 2,3 ha
niet in 2017 niet hebben kunnen effectueren. De betreffende ondernemers moesten op zoek naar
nieuwe financiering vanwege het afhaken van een investeerder.
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Hoofdlijnen per project
Hieronder geven we voor de grootste projecten op hoofdlijnen aan wat er in 2017 is gebeurd.
Woningbouw
Zuidbroek
Zuidbroek is een nieuw woon- en werkgebied dat voor meer dan de helft is gerealiseerd.
In het Masterplan uit 2004 werden voor het 300 ha grote gebied ongeveer 3.200 woningen
geprogrammeerd en zou het huidige bedrijvenpark Apeldoorn Noord I met een 2e fase worden
uitgebreid (47 ha). Het plan voorziet ook in een park (groene wig) van ongeveer 30 ha en een
voorzieningencluster van 4 ha. In 2012 is het programma teruggebracht naar 2.400 woningen en
35 ha bedrijventerreinen. Inmiddels is ca. 2/3 van de woningbouw en ca 1/4 van de uitgifte
bedrijventerreinen gerealiseerd. Voor het Grondbedrijf is het een omvangrijk complex. Dit geldt
zowel voor het geïnvesteerd vermogen, de programmering als voor de (afzet-)risico’s.
In 2016 is voor ca. 100 woningen grond uitgegeven en in 2017 voor 189 woningen. Voor 2018
wordt uitgegaan van de uitgifte van grond voor ca. 175 woningen en 3,8 ha grond voor
bedrijven. Daarnaast wordt verwacht dat een private ontwikkelaar start met de bouw van ca. 30
woningen. Waar nodig worden gronden bouw- en woonrijp gemaakt. De in 2018 te realiseren
kosten zijn geraamd op € 5,7 mln. De opbrengsten op € 9,4 mln.
Groot Zonnehoeve
Voor Groot Zonnehoeve heeft de aantrekkende markt duidelijk effect gehad. Na een moeizame
start hebben een verhoogde verkoopinspanning en een veelvoud aan acties om de verkoop van
kavels op gang te krijgen hun resultaat gehad. Mede daardoor is de verkoop van losse kavels in
2017, net als in 2016, goed verlopen. In 2017 is er met 36 kavels iets meer verkocht dan
geraamd. Voor 2018 staan er 43 kavels in de planning. Als dit verkooptempo onverminderd
doorgaat is de verwachting dat in 2022 alle kavels verkocht zijn. De verkoop van projectmatige
woningbouw is iets lager uitgevallen dan gepland. Alle dure geschakelde woningen aan het park
zijn verkocht, waarmee er nog 11 resteren in de Zonnetuin Oost. Naar verwachting zal er in
2018 gestart worden met de bouw van de Centrumlocatie waarmee dit deelgebied volledig in
ontwikkeling is genomen. Voor alle locaties ten behoeve van niet-grondgebonden woningen lopen
gesprekken met potentiële afnemers. Voor de locatie aan de Hermelijn is in december 2017 een
contract gesloten met een geplande grondafname in 2018. Voor de locatie aan de Laan van
Zonnehoeve is nog geen overeenkomst gesloten, maar de grondverkoop wordt wel in 2018
verwacht. De stationslocatie is wel in ontwikkeling, maar deze grondverkoop zal waarschijnlijk in
2019 plaatsvinden.
De geprognosticeerde uitgifte van grond voor 72 woningen in 2017 is net niet gehaald. Er is
grond geleverd voor 71 woningen. Voor de projectmatige bouw hebben we 4 minder en voor
particuliere kavels 3 meer geleverd.
De voorgestelde kaderwijziging voor een goedkoper woningbouwprogramma is niet door de Raad
overgenomen, waardoor de verliesvoorziening kon komen te vervallen.
Kanaaloevers Haven Centrum
Na een periode van gesprek en onderhandeling is medio augustus 2015 een principe akkoord
bereikt met VOF De Verbinding (Ons Huis en Dura Vermeer) over haar bijdrage in het financiële
tekort. Na dit akkoord is er met genoemde partijen getekend aan een nieuw plan en is door de
gemeente de grondexploitatie opgesteld. Dit heeft geleid tot een nieuw kader voor dit gebied
waar in december 2016 bestuurlijke goedkeuring op is verkregen. Er is begin 2016 met succes
een beroep gedaan op een provinciale ‘Steengoed’ subsidie van € 0,5 mln. Aansluitend zijn in
december door de gemeente koop-/ontwikkelovereenkomsten met Ons Huis en Dura Vermeer
gesloten. Met deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de bouw van 130 woningen. Er
resteren nog drie ontwikkellocaties met in totaal 78 appartementen waar nog geen
gronduitgiftecontracten ‘onder liggen’. Er wordt inmiddels met geïnteresseerde partijen gesproken
over de ontwikkeling van twee resterende locaties. Een derde locatie (24 woningen) aan de
zuidzijde van Omnizorg is niet meegenomen in de programmering van het Grondbedrijf.
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Begin 2017 is gestart met het bouwrijp maken. Inmiddels is de eerste fase met 41 sociale
huurwoningen geleverd en ook 14 koopwoningen uit de tweede fase zijn overgedragen aan Dura
Vermeer. Begin 2018 volgt de tweede fase en de verwachting is dat in de loop van 2018 de
derde fase ook geleverd kan worden. Totaal grond voor 130 woningen. De aantrekkende markt
sorteert ook in dit project effect. Te zien is een verschuiving van de goedkope en middeldure naar
de dure categorie woningen (boven € 260.000 VON prijs). Vooralsnog gaat het om een
verschuiving van 25 woningen.
Wel blijft het uniek dat binnen een dergelijke binnenstedelijke locatie er 35% van de woningen in
de sociale huursector worden gerealiseerd.
De voormalige Ambachtsschool en het huisje nabij Omnizorg blijven behouden. Op termijn (na
2019) is verkoop voorzien van beide panden. Op dit moment wordt nog bezien of er in deze hoek
van het ontwikkelingsgebied een meerwaarde tot stand kan worden gebracht door het terrein
rondom beide panden en de gemeentelijke panden aan de Stationsstraat samen te voegen in één
visie op dit deel. Met nadruk wordt hier gekeken naar het bereiken van een maatschappelijke
meerwaarde. Deze visie, met financiële consequenties, zal naar verwachting in 2018 aan de raad
worden voorgelegd.
Bedrijventerreinen
Ecofactorij I
Ecofactorij I is een duurzaam bedrijventerrein voor grootschalige productie en logistieke
bedrijvigheid waarvan nog 19 ha uitgeefbaar is. De kavels worden hier in eenmalige-,
eeuwigdurende erfpacht uitgegeven, waarbij de erfpachtcanon bij aanvang wordt afgekocht. In
het jaar 2017 is 1 kavel van ca. 1,8 ha verkocht en voor 2018 is de verwachtte verkoop
ongeveer 4 ha. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat de nog beschikbare kavels
door hun vorm in combinatie met de milieueisen zich niet automatisch lenen om aan elke
ruimtevraag te kunnen voldoen.
Zuidbroek Bedrijven
Zuidbroek Bedrijven / Apeldoorn Noord: Begin 2018 is de kaderwijziging richting de raad gegaan,
waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld om de grondverkoop binnen Zuidbroek
Bedrijven / Apeldoorn Noord te stimuleren. Het gaat hierbij om het aanbieden van grotere kavels
(vanwege de inmiddels beperkte beschikbaarheid van dit soort kavels op de Eofactorij) en een
alternatieve invulling van de Pyramidelocatie. In deze kaderwijziging worden de
grondbedrijfcomplexen Zuidbroek Bedrijven en Apeldoorn Noord samen aangeduid als Apeldoorn
Noord II. Met deze kaderwijziging wordt eveneens invulling gegeven aan de opmerking van de
concerncontroller bij het MPG 2017 over de beperkte interesse voor het bedrijvendeel in
Zuidbroek.
Kantoren
Welgelegen
Wat resteert is zijn een aantal kantorenlocaties. Het gaat hier om 5.600 m2 B.V.O. geprojecteerd
op gemeentelijke gronden aan de Deventerstraat/Quarles van Uffordlaan en in de driehoek
Molenstraat-Centrum/kanaal/Quarles van Uffordlaan. De kantorenmarkt in Apeldoorn heeft echter
nog steeds niet de stijgende lijn te pakken en de vraag is dan ook of al deze kantorenmeters in de
nabije toekomst verkocht kunnen worden. Momenteel zijn er voor alle locaties gesprekken
gaande met gegadigden. Mochten deze gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal
worden gekeken naar een andere invulling. Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt deze
kaderwijziging aan de raad voorgelegd.
Wegener
De PPS Wegener is bedoeld voor de realisatie van kantoren en enkele kavels voor vrijstaande
woningen. Er is géén vigerende planologische titel. Op basis van de door de raad in 2016
vastgestelde kantorennota is er géén ruimte om op deze locatie binnen 10 jaar kantoren te
realiseren. Met de private partners vindt overleg plaats over de gevolgen hiervan. Dit is een
complex traject, wat veel tijd vergt. Voor het gemeentelijke deel van de PPS is een
projectvoorziening getroffen.
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Winkels
De Voorwaarts
Het winkelprogramma heeft bovenmatig te leiden onder huidige marktomstandigheden, die voor
de retail nog steeds slecht zijn, maar er is beperkt sprake van financieel risico voor het
Grondbedrijf. Voor de ontwikkeling van de Voorwaarts zijn volledig contractuele afspraken
gemaakt. Zowel bij de Voorwaarts als bij het Meubelplein hebben aanpassingen in fasering en/of
programmering geen directe verliesnemingen of afwaarderingen tot gevolg. Wel leiden dergelijke
aanpassingen tot een lagere winstverwachting.
Eglantier
De herontwikkeling van winkelcentrum Eglantier is afgerond, met uitzondering van de laatste
fase: afname van een perceel grond bij kerkgebouw De Drie Ranken door de ontwikkelaar. Van
de grondopbrengst kan de herinrichting van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum
afgerond worden en daarmee ook het project. De ontwikkelaar kan ter plaatse een deel van het
kerkgebouw slopen en een supermarkt realiseren met daarboven woningen. Hiervoor is in 2010
al een bouwvergunning afgegeven. De afname van de grond heeft tot op heden echter niet
plaatsgevonden omdat de ontwikkelaar het vergunde plan niet wil realiseren. Medio 2014 is de
ontwikkelaar gedagvaard om afname rechtens af te dwingen. Eind 2014 zijn partijen weer met
elkaar in gesprek geraakt en is de intentie uitgesproken om samen tot een oplossing te komen.
De gestarte procedure is opgeschort. Naast overeenstemming tussen gemeente en ontwikkelaar
is ook overeenstemming tussen ontwikkelaar en kerkbestuur nodig over sloop deel kerk en
afname betreffende grond. Begin juli 2017 is overeenstemming bereikt tussen gemeente en
ontwikkelaar. Medio september hebben ook kerkbestuur en ontwikkelaar overeenstemming
bereikt. Intussen is de aanbesteding afgerond en staat de ontwikkelaar op het punt de grond af te
nemen. Start bouw staat gepland voor april 2018. Dit mits er geen bezwaar en beroep tegen de
omgevingsvergunning wordt ingediend. Dit staat echter los van de afname van de grond.
Anklaar
In het project Anklaar zijn alle grondverkopen vanuit het grondbedrijf gerealiseerd. Er resteert
alleen nog de aanleg voor de openbare ruimte. De parkeergarage valt buiten het Grondbedrijf.

Wat hebben we niet gedaan?
We hebben een aantal acties niet uitgevoerd, die we wel hadden gepland. We hebben
bijvoorbeeld voor 153 woningen minder grond verkocht en 2,0 ha minder bouwkavels voor
bedrijventerreinen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken benoemd onder het kopje Productiecijfers
2017 voor het Grondbedrijf in totaal (Taakveld 3.2 + 8.2).
Aan de andere kant hebben we acties gedaan, die we niet voor 2017 hadden gepland. Dat komt
omdat we binnen het grondbedrijf te maken hebben met veel afspraken en contracten die lang
lopen. Soms moeten we transacties doorschuiven naar het volgende jaar, maar soms kunnen we
ze juist naar voren halen.
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Effectindicatoren

Trendanalyse
Netto uitgifte bedrijventerrein
In 2017 is een geplande grondverkoop op de Ecofactorij I niet doorgegaan. Mogelijk wordt deze
nog in 2018 gerealiseerd. Voor de komende jaren is ook hier een versnelling waar te nemen in de
geprognosticeerde grondverkopen in de komende jaren. Op het bedrijventerrein
Stadhoudersmolen zijn op dit moment alle uitgeefbare gronden verkocht, dan wel gereserveerd.

Algemene indicatoren programma 9

Apeldoorn 180

Trendanalyse
Demografische druk
De grafiek is een verplichte indicator o.g.v. de BBV
Het percentage, dat onder de titel demografische druk wordt gepresenteerd zegt echter niet
zoveel. En het gebruik van de leeftijdsgroep 0-15 sluit niet aan bij de reguliere hedendaagse
gebruikte leeftijdsindelingen.
In de paragraaf Demografie van de Jaarrekening vind je de gangbare leeftijdsgroepen en tevens
de bijbehorende trendanalyses. Daarbij is ook de verhouding tussen jong en oud inzichtelijk.

Verbonden partijen
Kanaalzone Zuid (Schatkamer van Zuid)
Bijdrage aan doelstelling:
Herontwikkeling plangebied volgens ontwikkelingskader Kanaalzone Zuid.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

n.v.t.

Risico's:
Het risico is aanwezig dat de nog te verkopen kavels, minder opbrengen dan we hebben begroot.
Daarnaast moeten we nog een aantal gronden saneren. Het is nog onzeker of we daarvoor
genoeg budget hebben.
Prestatieafspraken:
In 2017 heeft de tender en gunning plaatsgevonden voor de Van der Ploeg-locatie. Eind 2017 is
de villa Van der Ploeg inclusief de achterliggende gronden geleverd. Op de achterliggende
gronden komen in totaal 22 woningen en in de villa zullen 2 woningen worden gerealiseerd.

Veldekster
Bijdrage aan doelstelling:
Gemeenschappelijk tot exploitatie brengen van bouwgrond voor woningbouw. Het gaat om de
locatie waar camping De Veldekster was gevestigd.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

n.v.t.

Prestatieafspraken:
De PPS De Veldekster is nagenoeg gereed. We hebben in 2017 de planologische mogelijkheden
van de zogenaamde Boskavels en woningen op de Enk aangepast, waardoor de belangstelling
voor de resterende kavels fors is toegenomen. Tevens hebben we afgelopen jaar de
bodemsanering van een kavel afgerond. In 2017 hebben we 2 kavels verkocht.
Er resteren nog ca 13 kavels t.b.v. woningbouw. Daarnaast zal de ontwikkeling van het oude
wasserijcomplex in 2018 worden uitgevoerd met de realisatie van 4 nieuwbouwwoningen en een
4 tal woningen in het historische wasserijcomplex. Naar verwachting worden de resterende
kavels in 2018 en 2019 verkocht en kan de PPS ontbonden worden.

Wegener
Bijdrage aan doelstelling:
Het plangebied veranderen op een manier die past in de visie voor de Zuidwest Poort.
Financiële bijdrage/subsidie 2017:

n.v.t.

Risico's:
De ontwikkeling van het kantorenprogramma is over het algemeen een groot risico. Met de
private partijen vindt overleg plaats over de gevolgen hiervan. We hebben in 2016 een speciale
verliesvoorziening gemaakt voor het risico voor de gemeentelijke gronden. We hebben dat
gedaan volgens de uitgangspunten van de kantorennota en verantwoord in de nota MPG 2016.

Apeldoorn 181

Prestatieafspraken:
De PPS Wegener is bedoeld voor de realisatie van kantoren en enkele kavels voor vrijstaande
woningen. Er is géén vigerende planologische titel. Op basis van de door de raad in 2016
vastgestelde kantorennota is er géén ruimte om op deze locatie binnen 10 jaar kantoren te
realiseren.

Financieel overzicht
Begroting na wijziging

Taakvelden
0.3 Beheer overige gebouwen en
gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen
5.7 Openbaar groen en
(openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Saldo van baten en lasten voor
bestemming
0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na
bestemming

L

B
0

Realisatie

S

L

B

0

0

0

Afwijking

S

L

TURAP

I/S/V

S

B

I

-2

-1.188

1.778

0

-1.778

1.779

3

-1.776

1

3

2

5.790
154

6.890
442

1.100
288

2.293
202

12.866
377

10.573
175

-3.497
48

5.976
-65

9.473
-113

I
I
I

1.471

826

-645

1.443

871

-572

-28

45

73

I

10.816

5.029

-5.787

7.977

1.576

-6.401

-2.839

-3.453

-614

23.929

27.629

3.700

15.729

30.213

14.484

-8.200

2.584

10.784

I
I

-3.610

4.964

3.904

-1.060

11.103

10.388

-715

6.139

6.484

345

I

3.200

48.902

44.720

-4.182

40.526

56.294

15.768

-8.376

19.882

16.842

-3.040

17.266

13.092

-4.174

-2.616

-3.750

-1.134

68.784

61.562

-7.222

57.792

69.386

11.594

-10.992

7.824

18.816

11.574

-117

19.950

-1.717
4.548

I

2.831

Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De toelichting op taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (bouwgrondexploitatie voor
bedrijventerreinen) is opgenomen onder taakveld 8.2 Grondexploitatie waar u een integrale
toelichting van de grondexploitaties van de gemeente kunt vinden.

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
In 2017 hebben we € 2,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en ook € 3,5 miljoen minder
ontvangen dan begroot. Hieronder ziet u een toelichting op de verschillen van meer dan
€ 200.000.
Verschil
lasten

Verschil
baten

-2.990

-2.980

-951

0

BROA-projecten

140

317

Particuliere projecten
Bestemmingsplannen
Bijdragen bovenwijks

495
240
113

410
150
113

0

-1.364

114

- 99

-2.839

-3.453

Uitkoopregeling wonen onder hoogspanningslijnen
Openbare ruimte Zwitsal

Rijksvergoeding hoogspanningskabels
Overige verschillen kleiner dan € 200.000
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Lasten
Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen
Van het totale budget van € 4,1 miljoen in 2017 is er ruim € 1,1 miljoen uitgegeven voor de
aankoop van 3 woningen, die voldoen aan de voorwaarden van deze regeling. Het restant van €
3 miljoen wordt via Reserve overlopend projecten overgeheveld naar volgend jaar.
Zwitsal
De raming van de jaarschijf 2017 voor het project Zwitsal was bij de kaderwijziging in voorjaar
2017 indicatief. Uitgangspunt hierbij was dat in 2017/2018 de openbare ruimte grotendeels
wordt uitgevoerd. In de loop van 2017 is gebleken dat de werkzaamheden anders worden
gefaseerd in de komende jaren. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op nieuwe verhuringen
van het vastgoed. Ook waren de interne apparaatskosten voor het jaar 2017 achteraf te ruim
geraamd. Op grond van de gewijzigde regelgeving (BBV) dienen bodemsaneringskosten te
worden betrokken bij een voorziening in plaats van een reserve. De aanwezige raming in de
reserve Zwitsal is daarom gestort in de hiervoor bestemde voorziening.
Beide bovengenoemde effecten zijn betrokken bij de mutatie reserve Zwitsal, waaraan voor € 1,0
miljoen minder wordt onttrokken dan geraamd
BROA projecten
De begrote en werkelijke uitgaven voor het opknappen van het Zuiderpark, na het ondergronds
brengen van de hoogspanningslijnen, zijn opgenomen onder taakveld 0.1 (programma 1). Dit is
conform de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zo verantwoord.
Hierdoor hebben we op taakveld 8.1 een voordeel van € 285.000 en voor hetzelfde bedrag een
lagere bijdrage uit de reserve BROA.
Ten opzichte van het totaalbudget van € 5 miljoen dat wij voor de Binnenstad in het kader van de
Robuuste Investeringsimpuls van de provincie hebben ontvangen, hebben wij in de projectperiode
van 4 jaar € 108.000 meer uitgegeven (waarbij wordt opgemerkt dat in het project vanuit de
gemeente nog een externe vordering loopt. Indien de vordering wordt gehonoreerd is geen sprake
meer van de overschrijding). De belangrijkste afwijking zien we in het deelproject
Voetgangersdomein (Hoofdstraat, Brinklaan een aansluiting van diverse dwarsstraten). Bij
dergelijke infrastructurele projecten in het drukke kernwinkelgebied is het nagenoeg onvermijdelijk
dat bij de uitvoering nog enige bijkomende kosten zich voordoen. Er is, bij complexe
binnenstedelijke gebieden, altijd een bepaalde mate van onzekerheid. Juist bij een dergelijk
project in het hart van de Binnenstad is veel overleg gevoerd met de ondernemers/winkeliers in
het betreffende deel van de binnenstad. Hierbij was bijvoorbeeld de permanente bereikbaarheid
van de winkels een continu aandachtsgebied, waarbij zelfs tijdens de uitvoering van het werk
met specifieke situaties rekening is gehouden, die vooraf niet altijd exact te voorzien
waren. Daarnaast is recent het herstel van bepaalde delen van de lijngoten uitgevoerd, hetgeen
niet was voorzien.
We hebben in 2017 voor in totaal € 201.000 uitgaven t.l.v.het BROA-project Binnenstad gedaan,
waar tegenover voor een zelfde bedrag ook een dekking staat uit het krediet Parkeer Route
Informatie Systeem (PRIS).
Voor het project ondergronds brengen van hoogspanningslijnen hebben wij in 2017 de laatste
termijn van € 116.000 betaald. De te vorderen bijdrage van het Rijk staat hier voor hetzelfde
bedrag tegenover.
Particuliere projecten
Alle kosten die we maken voor omgevingsplannen van particulieren, brengen we in rekening bij
die particulier door middel van zogeheten anterieure overeenkomsten. We weten van tevoren niet
hoe hoog onze kosten en baten voor deze plannen zijn. Daarom nemen we ze niet op in de
begroting. De kosten en baten hiervoor waren beide ongeveer € 410.000. In de praktijk kunnen
we niet altijd alle gemeentelijke kosten doorbereken. Dat kan bijvoorbeeld als de particulier het
plan intrekt of als onze medewerkers meer uren maken, omdat we zelf nog een keer naar het
plan willen kijken. Hierdoor konden we in 2017 € 85.000 aan kosten niet doorberekenen.
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Bestemmingsplannen
Er is voor € 240.000 meer inhuurkosten gemaakt voor bestemmingsplannen. Deze kosten zijn
gedekt door extra inkomsten en werkzaamheden voor het grondbedrijf. Deze extra inkomsten
staan onder baten op dit taakveld en op taakveld 0.8 (programma 1).
Bovenwijks
In 2017 zijn voor € 113.000 bijdragen ontvangen van derden voor de aanleg van bovenwijkse
infrastructuur. Het is altijd onzeker of er dergelijke initiatieven zijn.Deze worden dan ook niet
begroot. De ontvangen bijdragen zijn gestort in de daarvoor bestemde voorziening.

Baten
Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen
De ontvangen rijkssubsidie voor 3 aangekochte woningen bedraagt € 1,1 miljoen. Het restant
van € 3 miljoen wordt via Reserve overlopend projecten overgeheveld naar volgend jaar.
BROA projecten
Onder de toelichting op de lasten hebben we aangegeven dat we voor € 317.000 (€ 201.000 +
€ 116.000) meer uitgaven hebben gedaan, waar tegenover voor hetzelfde bedrag ook
aanvullende dekking is ontvangen.
Particuliere projecten
Onder de toelichting op de lasten hebben we aangegeven dat we voor € 410.000 uitgaven
hebben gedaan die we niet hebben begroot, waar tegenover voor het zelfde bedrag ook
aanvullende dekking hebben ontvangen.
Bestemmingsplannen
Er is een extra opbrengst van ruim € 150.000 gerealiseerd voor werken voor derden en het
project Landbouw Ontwikkelingsgebied (subsidie Provincie).
Bovenwijks
In 2017 zijn voor € 113.000 bijdragen ontvangen van derden voor de aanleg van bovenwijkse
infrastructuur. Het is altijd onzeker of er dergelijke initiatieven zijn. Deze worden dan ook niet
begroot. De ontvangen bijdragen zijn gestort in de daarvoor bestemde voorziening.
Rijksvergoeding hoogspanningskabels
We nemen al een paar jaar een bedrag onder nog te ontvangen bedragen in verband met het
onder de grond brengen van hoogspanningskabels. Zolang deze wetgeving nog niet van kracht is
vindt de accountant de onderbouwing van dit nog te ontvangen bedrag onvoldoende. We
corrigeren dit jaar € 1,4 miljoen (minder resultaat), omdat anders de accountantscontrole niet
afgrond kan worden en de kans groot is dat we dan de wettelijke aanlevertermijn van de
jaarstukken van 15 juli zouden overschrijden. Wanneer de wetgeving wel van kracht is en we de
€ 1,4 miljoen van het Rijk ontvangen zal dit een even groot positief resultaat in de jaarstukken
van dat jaar opleveren.
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8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Toelichting op afwijkingen Bouwgrondexploitatie Taakveld 3.2 en 8.2
(bedragen x € 1 mln.)

Begroting Realisatie Verschil
Verwervingen
Overige verwervingskosten
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Rentelasten
Apparaatskosten
Exploitatiekosten panden/percelen
Overige kosten
Dotatie voorziening dub. debiteuren
Mutatie onderhanden werk MVA
Dotatie verliesvoorziening
TOTAAL KOSTEN

-0,94
-0,64
-5,37
-8,17
-4,51
-4,51
-0,48
-5,10
0,00
0,00
0,00
-29,72

-1,91
-0,29
-2,71
-1,22
-4,21
-3,75
-0,64
-0,17
-0,11
-1,54
-1,13
-17,68

-0,97
0,35
2,66
6,95
0,30
0,76
-0,16
4,93
-0,11
-1,54
-1,13
12,04

24,35
6,85
1,56
1,21
1,19
1,29
0,18
3,28
-5,39
0,00
34,52

17,72
3,29
0,00
0,00
4,73
1,71
0,70
3,02
3,77
7,81
42,75

-6,63
-3,56
-1,56
-1,21
3,54
0,42
0,52
-0,26
9,16
7,81
8,23

TOTAAL EXPLOITATIE

4,80

25,07

20,27

Verliesnames tgv ARG
Bijdrage ARG
Dotatie verliesvoorz. tlv ARG
TOTAAL BIJDRAGEN RESERVES

0,00
0,40
0,00
0,40

0,11
0,56
1,13
1,80

0,11
0,16
1,13
1,40

Winstnemingen tgv ARG
Vrijval verliesvoorz. tgv ARG
Correctie stortingen in ARG
STORTINGEN RESERVES

5,20
0,00
0,00
5,20

19,05
7,81
-20,26
6,60

13,85
7,81
-20,26
1,40

TOTAAL MUTATIE RESERVES

4,80

4,80

0,00

SALDO BOUWGRONDEXPLOITATIE

0,00

20,27

20,27

Verkoop woningbouw
Verkoop bedrijventerreinen
Verkoop winkelterreinen
Verkoop maatschappelijke doelen
Verkoop overig
Exploitatieopbr. panden/percelen
Subsidies
Overige opbrengsten
Mutatie onderhanden werk+ resultaat
Vrijval verliesvoorziening
TOTAAL OPBRENGSTEN

Toelichting op de cijfers
KOSTEN
Verwervingen
In 2017 hebben voor € 1,0 miljoen meer gronden aangekocht dan we hadden begroot.
In verband met een ruiling in Beekbergsebroek hebben voor € 0,4 miljoen aangekocht en voor
eenzelfde bedrag gronden ook weer verkocht. Deze aankoop in dit voormalig NIEGG complex is
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niet begroot. De verwervingskosten voor Kanaaloevers Welgelegen zijn met € 0,4 miljoen hoger
uitgevallen, omdat we meer grond moesten verwerven.
Ons aandeel in de verwervingen voor de PPS Pilot Zuid (Schatkamer van Zuid) is hoger € 0,3
miljoen uitgevallen doordat de (contractuele) fasering naar voren is gehaald.
Overige verwervingskosten
De overige verwervingskosten waren € 0,4 miljoen minder dan we hadden begroot. Dat komt
vooral doordat de sloopkosten voor het openbaar gebied rondom het nieuwe winkelcentrum
Anklaar nog niet is gestat. Hiervoor hadden we € 0,3 miljoen begroot. Voor de sloop van
opstallen in Kanaaloevers Haven Centrum hebben we in 2017 € 0,1 miljoen minder uitgegeven.
Overige verschillen zijn kleiner dan € 0,1 miljoen.
Bouwrijp maken
De kosten voor bouwrijp maken komen € 2,7 miljoen lager uit dan we hadden begroot.
• Voor het project Kanaalzone Kwekerij hebben we de begrote uitgaven van € 0,8 miljoen niet
gedaan, omdat de ontwikkeling van het project nog niet zo ver is.
• In Zuidbroek hebben we € 0,8 miljoen minder uitgegeven, zowel voor Zuidbroek Wonen
(€ 0,3 miljoen) als voor Zuidbroek Bedrijven (€ 0,5 miljoen). Dit heeft een relatie met de
verkopen van bouwkavels.
• Voor Anklaar hebben we in 2017 € 0,5 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Dit houdt
verband met de aanleg van de openbare ruimte die later plaats vindt.
• Het restant verschil € 0,6 miljoen heeft betrekking een groot aantal projecten van € 0,1
miljoen of kleiner. De redenen hiervoor zijn divers: vertraging of uitstel van verkopen,
doorschuiven van uitgaven naar latere jaren of vrijval van budgetten.
Woonrijp maken
De kosten voor woonrijp maken waren € 7,0 miljoen lager. Dit zijn de belangrijkste oorzaken
daarvan:
• Voor Zuidbroek zijn de uitgaven voor woonrijp maken € 2,2 miljoen lager dan wij hebben
begroot. Dit heeft een relatie met de verkopen van bouwkavels.
• De uitgaven die we in 2017 hadden geraamd voor Anklaar (€ 1,6 miljoen) schuiven we door
naar volgende jaren. We geven het geld uit naarmate de bouw van het nieuwe winkelcentrum
vordert.
• Voor de Ecofactorij hebben we in 2017 geen of nauwelijks uitgaven voor woonrijp maken
gedaan. Dit geldt ook voor Kanaaloevers Haven Centrum, Kanaaloevers Welgelegen, de
Voorwaarts en PWA-zone. Hiervoor hadden we € 0,6, resp. € 0,5, € 0,4, € 0,3 en € 0,3
miljoen begroot en dit schuift door.
• Voor Groot Zonnehoeve hebben we € 0,4 miljoen minder uitgegeven. Deze kosten schuiven
door naar latere jaren.
• Voor een groot aantal andere projecten hebben we in totaal € 0,7 miljoen minder uitgegeven,
voor bedragen van € 0,1 en lager. De redenen hiervoor zijn divers: vertraging of uitstel van
verkopen, doorschuiven van uitgaven naar latere jaren of vrijval van budgetten.
Rentelasten
Voor de rentelasten waren we in de begroting uit gegaan van 2,4% rente, zijnde € 4,3 miljoen.
Door de regelgeving vanuit de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten we
jaarlijks het rentepercentage opnieuw berekenen o.b.v. de werkelijke lening portefeuille. Hierdoor
is de rente verlaagd naar 2,2%. Dit is de belangrijkste oorzaak dat de rentelasten € 0,3 miljoen
lager zijn.
Apparaatskosten
Voor apparaatskosten hebben we € 0,8 miljoen minder uitgegeven. Bij bijna alle projecten bleven
deze kosten onder de begroting. De grootste onderschrijding zien we bij Zuidbroek waar de
apparaatskosten € 0,6 miljoen lager waren dan begroot.
Er waren ook projecten waar de kosten hoger waren omdat daar meer uren aan werden besteed.
Het gaat om de projectmatige verkopen van snippergroen (complex Overige eigendommen) voor
€ 0,2 miljoen en de apparaatskosten voor het beheer van de voormalige NIEGG-panden voor €
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0,1 miljoen. Voor beide wordt geen begroting opgesteld omdat we voor deze complexen geen
grondexploitatie kennen.
Exploitatiekosten panden en percelen
De exploitatiekosten voor de panden en percelen van het grondbedrijf zijn € 0,2 miljoen hoger
dan we hadden begroot. De voornaamste oorzaak is dat voor de meeste grondexploitaties deze
kosten niet of nauwelijks worden begroot. Normaliter worden de kosten van de exploitatie van de
panden en percelen (minimaal) gedekt door de huur- en pachtopbrengsten. Voor ongeveer € 0,4
miljoen bestaan deze uitgaven uit onroerend zaak belasting.
Voor de voormalige NIEGG panden hebben we in 2017 € 0,2 miljoen minder uitgegeven dan
begroot.
Overige kosten
We hebben € 4,9 miljoen minder uitgegeven aan Overige kosten. Hiervan heeft € 4 miljoen
betrekking op de raming van een bijdrage aan de parkeergarage van WC Anklaar. Hiervan is € 3,2
miljoen onder de overige kosten bij Zuidbroek geraamd en € 0,8 miljoen bij het project Anklaar.
Deze post door naar het moment wanneer de parkeergarage wordt opgeleverd.
Voor de overige projecten hebben we nauwelijks gebruik hoeven te maken van de post
onvoorzien uit de begroting en zijn de verschillen € 0,1 of lager.
OPBRENGSTEN
Verkoop woningbouwterreinen
De verkoop van bouwgronden voor woningbouw lag € 6,6 miljoen onder de begroting, zie de
productiecijfers die hiervoor zijn opgenomen in deze verantwoording. De belangrijkste afwijkingen
naar beneden zien we bij:
• Zuidbroek Wonen
De verkoopopbrengst van grond is € 2,1 miljoen lager dan we hadden begroot doordat we
grond voor 17 woningen minder hebben verkocht in 2017.
• Kanaaloevers
Ook voor Kanaaloevers (Haven Centrum en Welgelegen) hebben door verschillende redenen
115 woningen minder kunnen verkopen dan waarop we hadden gerekend. Hierdoor zijn de
opbrengsten met € 3,1 miljoen achter gebleven.
• Osseveld-Oost
De geraamde verkopen van grond voor woningen in Osseveld-Oost zijn op de valreep van
2017 doorgeschoven naar 2018. Hierdoor hebben we de begrote opbrengsten van € 0,6
miljoen niet kunnen realiseren.
• Kanaalzone Schatkamer van Zuid
De opbrengsten voor woningbouwterreinen voor het gemeentelijk aandeel in de privaatparticuliere samenwerking (PPS) Schatkamer van Zuid zijn € 0,6 miljoen lager, maar onder de
overige verkopen hebben we € 0,7 miljoen meer verantwoord.
• Zuid west Poort Veldekster
In 2017 hebben we minder kavels verkocht in de PPS ZW Poort Veldekster dan we hadden
verwacht. De opbrengst is hierdoor € 0,4 miljoen lager uitgekomen.
Meer opbrengsten hadden we voor het project Woudhuis, € 0,2 miljoen meer, omdat we in
2017 grond hebben verkocht die we niet voor 2017 hadden begroot.
Verkoop bedrijventerreinen
De verkoop van bouwgronden voor bedrijventerreinen bleef € 3,6 miljoen achter op de begroting.
Bij Ecofactorij, Zuidbroek Bedrijven (Apeldoorn Noord II) en Noord Oost Poort (Stadhoudersmolen)
was de opbrengst lager.
• Ecofactorij lagere opbrengst van € 2,5 miljoen met name doordat een belangrijke verkoop is
door geschoven naar 2018 en verkopen voor lagere prijzen dan begroot
• Voor Zuidbroek Bedrijven lag de opbrengst € 0,5 miljoen lager door tegenvallende verkopen.
• Bij de Noord Oost Poort was de opbrengst € 0,4 miljoen lager (combinatie lagere prijzen en
hoeveelheidsmix).
• Weteringsebroek € 0,4 miljoen
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De geraamde verkoop aan het Meubelplein is doorgeschoven naar 2018, waardoor € 0,8 miljoen
niet is gerealiseerd.
In het bedrijventerrein in Osseveld Oost hebben we een kavel verkocht die we niet hadden
begroot, waardoor € 0,4 meer opbrengst hebben ingeboekt. Dat geldt ook voor een bedrijfskavel
in het complex Overige eigendommen met een extra opbrengst van € 0,2 miljoen.
Verkoop overig
De overige verkopen zijn in totaal € 0,8 miljoen hoger dan begroot. Verkopen die we wel hadden
geraamd voor 2017, maar die we niet in het afgelopen jaar hebben verkocht:
• De geraamde verkoop in Winkelcentrum Eglantier voor € 1,6 miljoen schuift als gevolg van
een aanbestedingsprocedure bij de afnemer door naar 2018.
• De kavel in Apeldoorn Noord I met bestemming Maatschappelijke doeleinden geraamd voor
€ 1,2 miljoen hebben we niet kunnen verkopen in 2017.
• De boerderij (bestaand pand) in het complex Weteringsebroek (€ 0,3 miljoen) schuift door
naar 2018.
• De parkeerplaatsen in de Beurtvaartstraat (complex Griftlocaties algemeen) voor € 0,2
miljoen.
Aan de andere kant hebben we in 2017 verkopen gerealiseerd die we niet voor dit jaar hadden
begroot:
• Voormalige NIEGG-complexen (met name Beekbergerwoud, Kanaalzone en Beekstraat/Marktstraat) voor een bedrag van € 1,9 miljoen, omdat we voor deze complexen geen gr
ondexploitatiebegroting (GREX) opstellen.
• Ook voor het complex Overige eigendommen stellen we geen GREX opgesteld. Hierin hebben
we afgelopen jaar verkopen van snippergroen en diverse grotere kavels voor een bedrag van
€ 1,5 miljoen verantwoord.
• Onder de categorie overige verkopen hebben we € 0,7 miljoen verkopen verantwoord voor
het gemeentelijk aandeel in de privaat-particuliere samenwerking (PPS) Schatkamer van Zuid.
De raming hiervoor hadden we opgenomen onder de verkopen woningbouwterreinen.
Exploitatieopbrengsten panden en percelen
Zoals vermeld onder het kopje Exploitatiekosten panden en percelen worden deze opbrengsten
niet of nauwelijks begroot. In totaal hebben we € 0,4 miljoen meer huuropbrengsten ontvangen
dan begroot. De exploitatiekosten waren € 0,2 miljoen hoger, zodat het exploitatiesaldo voor
2017 € 0,2 miljoen gunstig uitvalt.
Subsidies
In 2017 hebben we binnen het grondbedrijf € 0,5 miljoen meer aan subsidies verantwoord dan
we hebben begroot. Dit betreft 2 subsidies van de provincie Gelderland voor complexen binnen
Kanaaloevers. Voor het project Haven Centrum (subsidie Steengoed Benutten) is dit € 0,2 miljoen
meer, omdat we volgens de nieuwe regelgeving ook de nog te ontvangen termijn van € 0,2
miljoen moeten verantwoorden. En € 0,3 miljoen subsidie Beschermd wonen voor het project
Kanaal Noord/Molenstraat Centrum. Deze hadden we niet begroot.
Overige opbrengsten
Deze opbrengsten waren € 0,3 miljoen lager dan we hadden geraamd. Dit verschil is grotendeels
toe te rekenen aan Zuidbroek Wonen, waar we een exploitatiebijdrage hadden geraamd in
verband met een particuliere ontwikkeling, maar in 2017 heeft de ontwikkelaar geen verkopen
kunnen realiseren.
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Mutatie onderhanden werk plus resultaat
Hebben we in een jaar meer opbrengsten dan kosten bij de exploitatie van het Grondbedrijf? Dan
verlagen we de voorraad met dit saldo. Zijn de opbrengsten lager dan de kosten? Dan voegen we
het saldo toe aan de voorraad. In het MPG 2017 verwachtten we een afname van de voorraad
van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid nam de voorraad met € 2,2 miljoen toe. Het resultaat is dus
€ 7,6 miljoen ongunstiger dan we hadden verwacht. Dit wordt veroorzaakt door (x € 1 mln.):
Hogere winstneming
Hogere afwaardering
Lagere kosten dan geraamd
Lagere opbrengsten dan geraamd
Hogere bijdrage ARG
Totaal

13,9
-0,1
-14,7
8,7
-0,2
7,6

(zie
(zie
(zie
(zie

specificatie in paragraaf grondbeleid)
specificatie in paragraaf grondbeleid)
tabel hierboven, excl. verliesvoorziening)
tabel hierboven, excl. verliesvoorziening)

Dotaties en onttrekkingen verliesvoorzieningen
We hebben € 1,1 miljoen toegevoegd aan de verliesvoorzieningen. De belangrijkste toevoegingen
waren:
• € 0,7 miljoen voor Ecofactorij
• € 0,2 miljoen voor complex Kanaal Noord/Molenstraat Centrum
• € 0,1 miljoen voor Kieveen
Er viel in 2017 € 7,8 miljoen vrij van de verliesvoorzieningen:
• € 7,3 miljoen voor Groot Zonnehoeve, zowel de project specifieke verliesvoorziening als de
algemene verliesvoorziening voor aanpassing van de programma zijn vrijgevallen
• € 0,4 miljoen voor Zuidbroek
• € 0,1 miljoen voor Kanaaloevers Haven Centrum

8.3 Wonen en bouwen
Lasten
De lagere lasten zijn met name veroorzaakt door minder kosten voor het digitaliseren van het
bouwarchief en het project Digitaal werken VTH WABO voor € 370.000 samen. Dit bedrag
wordt overgeboekt via de Reserve Overlopende Projecten, omdat investeringen zijn uitgesteld
totdat er meer duidelijkheid was over de vorm van digitaliseren en doordat er een nieuwe
aanbesteding moest plaatsvinden.
We zien een toename van kosten bouwleges van bijna € 200.000, die wordt veroorzaakt door
een stijging van het aantal in behandeling genomen aanvragen.
We hebben de totale opbrengst bouwleges van € 6,3 miljoen gestort als dotatie aan de
voorziening bouwleges. Deze last is begroot als storting in de reserve op taakveld 0.10

Baten
Er is in 2017 voor ruim € 2,4 miljoen meer aan leges omgevingsvergunning bouwen binnen
gekomen dan begroot.
De aantrekkende economie laat zich onder meer zien in een toename van het aantal aanvragen
voor een omgevingsvergunning en een hogere bouwsom. Eind 2017 zijn voor een aantal grote
projecten de vergunningen verleend, zowel woningbouwprojecten als uitbreiding van bedrijven en
Paleis 't Loo, deze veroorzaken de extra stijging t.o.v. onze rapportage met de verschillen groter
dan 0,5 miljoen.
Alle kosten, die volgens de regels ten laste van de bouwleges mogen komen, zijn ten laste van
de voorziening gebracht. Deze kosten bestaan uit eigen uren, de bijbehorende overhead, BTW en
externe kosten voor een totaal bedrag van 4,1 miljoen. Deze zijn begroot als onttrekking uit de
reserve op taakveld 0.10
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0.10 Mutaties reserves
Lasten
Bouwleges
We hebben de reserve bouwleges omgevormd tot een voorziening, met uitzondering van een
bedrag van € 2,5 miljoen. Dit leidt tot een nadeel van € 3,9 miljoen. De egalisatie bouwleges
loopt met ingang van 01-01-2017 via een voorziening bouwleges.
Uitkoop woningen onder hoogspanningslijnen
Hier zien we dat er van het totale budget van 4,1 miljoen in 2017 er ruim 1,1 miljoen in 2017 is
uitgegeven. Er wordt 3 miljoen via de reserve overlopende projecten overgeheveld naar volgend
jaar.
Digitalisering bouwarchief
Er is voor € 200.000 minder kosten gemaakt in 2017, welke via Reserve Overlopend Project
over gaan naar 2018. In 2017 heeft de nieuwe aanbesteding plaatsgevonden waardoor de
werkzaamheden in 2018, 2019 en 2020 plaatsvinden.
Digitaal werken VTH WABO
Grote investeringen zijn uitgesteld tot er resultaten van de pilot waren. De pilot heeft in 2017
plaats gevonden en grote investeringen volgen in 2018 en 2019. Daarom gaat er een bedrag van
ruim € 170.000 via de reserve overlopende projecten over naar 2018.
Grondbedrijf
De stortingen in de ARG zijn vooral;
• winsten van in totaal € 19,1 miljoen
• vrijval van verliesvoorzieningen van in totaal € 7,8 miljoen.
De winsten zijn € 13,9 miljoen hoger uitgevallen dan we hadden begroot. Dit wordt veroorzaakt
door meerdere mutaties. De belangrijkste oorzaak is de gewijzigde regel van de BBV inzake
tussentijdse winstneming. De winstneming dient voortaan plaats te vinden o.b.v. de zogenaamde
percentage of completion method (POC). Deze komt op hoofdlijnen hierop neer dat de winst naar
rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten moet worden genomen. Door deze wijziging in de
regelgeving en systematiek moeten we in 2017 € 13,7 miljoen meer winst nemen.
T.o.v. de oude systematiek hebben we € 2,5 miljoen meer winst kunnen nemen voor:
• € 1,5 miljoen Overige eigendommen. Voor dit restcomplex wordt geen begroting opgesteld.
• € 0,3 miljoen Station Zuid (ROC)
• € 0,6 miljoen complexen Anklaar, Woudhuis en Erfpacht, elk voor € 0,2 miljoen
• € 0,1 miljoen voormalige NIEGG-complexen
T.o.v. de oude systematiek hebben we € 2,3 miljoen minder winst kunnen nemen voor:
• € 1,2 miljoen Welgelegen
• € 0,6 miljoen Meubelplein
• € 0,4 miljoen Osseveld-Oost
• € 0,1 miljoen PWA-zone

Baten
Bouwleges
We hebben de reserve bouwleges omgevormd tot een voorziening. Dit leidt tot een nadeel van €
4,0 miljoen. De egalisatie bouwleges loopt met ingang van 01-01-2017 via een voorziening
bouwleges.
Uitkoop woningen onder hoogspanningslijnen (ROP)
De bij de aankopen behorende rijksubsidies zijn ontvangen, zodat er ook voor 3 miljoen wordt
overgeheveld naar 2018.
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Zwitsal
De raming van de jaarschijf 2017 voor het project Zwitsal was bij de kaderwijziging in voorjaar
2017 indicatief. Hierbij was het uitgangspunt dat in 2017/2018 grotendeels alle openbare ruimte
wordt uitgevoerd. In de loop van 2017 is gebleken dat de werkzaamheden anders worden
gefaseerd in de komende jaren. Hierbij wordt zoveel mogelijk wordt aangesloten op nieuwe
verhuringen van het vastgoed. Ook waren de interne apparaatskosten voor het jaar 2017
achteraf te ruim geraamd. De onttrekking uit de reserve Zwitsal voor 2017 is daarmee ook € 1,7
miljoen lager dan geraamd. Op grond van de gewijzigde regelgeving (BBV) dienen
bodemsaneringskosten te worden betrokken bij een voorziening in plaats van een reserve. De
aanwezige raming in de reserve Zwitsal is daarom gestort in de hiervoor bestemde voorziening.
Beide bovengenoemde effecten zijn betrokken bij de mutatie reserve Zwitsal, waaraan voor € 1,0
miljoen minder wordt onttrokken dan geraamd.
Op de totale ontwikkeling van de reserve Zwitsal voor de komende jaren heeft dit geen effect

BROA-projecten
We hebben in 2017 voor € 285.000 een lagere bijdrage uit de BROA onder dit taakveld
verantwoord omdat de uitgaven voor het opknappen van het van Zuiderpark fase 1 zijn
opgenomen onder taakveld 0.1 (programma 1).
Anderzijds hebben wij voor de Binnenstad aan de BROA € 152.000 meer onttrokken vanwege
meerkosten voor met name het voetgangersdomein.
Grondbedrijf
De bijdrage uit de algemene reserve grondbedrijf (ARG) voor verliesnames was € 0,1 miljoen
hoger dan het bedrag in de begroting. We hebben voor Marktstraat/Beekstraat bepaalde panden
moeten afwaarderen tot de actuele waarde volgens de laatste taxaties.
Voor de dekking van de doorbelaste kosten van Vastgoed (bedrijfsbureau, winkel panden &
percelen, e.d.) hebben we voor € 0,1 miljoen hogere bijdrage uit de ARG nodig en ook de dotatie
voor de voorziening dubieuze debiteuren van € 0,1 miljoen hadden we niet begroot, zodat de
bijdrage uit de ARG hierdoor per saldo € 0,2 hoger is uitgevallen.
Tot slot hebben we voor de toename van de verliesvoorzieningen ter grootte van € 1,1 miljoen
een bijdrage van de ARG aan de exploitatie verwerkt. U las daar al over bij Dotaties en
onttrekkingen verliesvoorzieningen.
RESULTAAT
Het jaarresultaat van het Grondbedrijf komt uit op € 25,1 miljoen. We hadden een positief
resultaat van € 4,8 miljoen verwacht. Dat betekent dus een voordeel ten opzichte van de
begroting van € 20,3 miljoen. In de tabel hieronder ziet u de verschillen tussen het begrote en
werkelijke resultaat.
Resultaat grondbedrijf 2017

Begroot

Werkelijk

-0,4

-0,5

Afwijking
tov
begroting
-0,1 N

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

0,0

-0,1

-0,1 N

Afwaardering strategische gronden (MVA)

0,0

-0,1

-0,1 N

Winstneming

5,2

19,1

13,9 V

Dotatie verliesvoorzieningen

0,0

-1,1

-1,1 N

Vrijval verliesvoorzieningen

0,0

7,8

7,8 V

Totaal

4,8

25,1

20,3 V

(bedragen x € 1 miljoen)

Doorbelasting apparaatskosten eenheid Vastgoed & Grond

U leest meer over het resultaat van het Grondbedrijf in de paragraaf Grondbeleid en in het MPG
2018.
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Kadernota's
Woonagenda_Apeldoorn_2014-2018 Buitenstad in uitvoering
Programma_de_ondernemende_stad
Koersdocument_kantorenmarkt_Apeldoorn 2014
Detailhandelsvisie_2014-2019
Marktbewerkingsplan 2017 FactorWerk
Bijlagen markbewerkingplan2017
Boek 1 Welstandsnota
Boek 2 Bijlage Welstandsnota Apeldoorn
Strategisch_Handhavingsplan_2014-2017 De hand in handhaving
Handhavingsuitvoeringsprogramma ruimtelijke ordening en bouwen 2017
Regieplan Binnenstad_Structuurvisie voor de binnenstand van Apeldoon raadsbesluit_2010
Uitvoeringskader Grondbedrijf
Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2017
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Programma 10
Bedrijfsvoering

Taakvelden:
0.4 Overhead
0.10 Mutaties reserves
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Programma 10 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s): D.H. Cziesso en J.G. Kruithof

Ambitie van het programma
De gemeente Apeldoorn wil een excellent functionerende organisatie zijn. Dat betekent dat de
bedrijfsvoeringsprocessen optimaal ingericht zijn zodat deze de primaire gemeentelijke processen
goed ondersteunen. Het financieel beheer is op orde. Dat betekent dat adequate informatie over
geld, prestaties en risico’s beschikbaar is, zodat bestuur en management een betrouwbare basis
hebben voor beslissingen. We beschikken over deskundig - en in alle opzichten voor haar taak
toegerust personeel, dat in een organisatie werkt die niet belemmerend werkt, maar juist helpend
is. De informatievoorziening is op orde en speelt soepel in op de huidige en toekomstige
ontwikkelingen.

Speerpunten van beleid
Financiën
Het verbeteren van de Interne Beheersing is een belangrijk speerpunt van Financiën. De
decentralisaties binnen het sociaal domein brengen omvangrijke nieuwe Interne Controle- en
verslagleggingsvraagstukken met zich mee. Daarbij willen we de kwaliteit van de Interne
Beheersing verhogen door meer controles in te bouwen in het werkproces zelf. Dit in plaats van
achteraf allerlei aparte controles uit te voeren. Daarnaast willen we werken aan het door
ontwikkelen van de interne (financiële) informatievoorziening op het gebied van bedrijfsvoering
via een optimale benutting van ICT systemen (Business Intelligence).
Personeel en organisatie
De organisatie ontwikkelt zich ‘Door’ tot een excellente organisatie. Vanuit de kernwaarden
Betrokken, Uitnodigend en Slagvaardig gebeurt dat, maar ook betrouwbaarheid, veerkracht en
resultaatgerichtheid zijn sleutelbegrippen. Om daaraan te kunnen voldoen is het nodig dat de
inzet van personeel flexibeler wordt dan voorheen het geval was. Het Stadhuis zal, naast het
uitvoeren van noodzakelijk onderhoud, aangepast worden aan de meer flexibele manier van
werken.
Informatievoorziening
Informatievoorziening blijft zich met grote snelheid ontwikkelen. Het op een slimme manier
gebruiken van informatie is noodzakelijk om de doelstellingen van onze gemeente ook in de
toekomst te kunnen behalen. We willen betere - en sneller beschikbare informatie, zonder dat we
de informatieveiligheid en privacy van onze burgers uit het oog verliezen.
Juridische advisering en kwaliteitszorg
De gemeente Apeldoorn functioneert in de rechtstaat en houdt zich aan wet- en regelgeving. De
juridische wereld is voortdurend in beweging. Wetgeving wijzigt, er komt nieuwe jurisprudentie.
Als gemeente blijven we bij en zijn we op tijd voorbereid, zodanig dat we geen onaanvaardbare
risico’s lopen en toch de bestuurlijke doelen en effecten bereiken.
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Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma

Toprisico's
Nr

Risico omschrijving

1221 Onbetrouwbare basisregistraties

Kans

Bedrag

50%

€ 1.200.000

Effect I/S
€ 600.000 I

Risicogebeurtenis: De data en basisregistraties zijn niet volledig betrouwbaar
Beheersmaatregelen
* Toepassen van een integrale werkwijze in de keten, zodat uitvoeren van integrale

controles op juistheid en volledigheid van de aangeleverde mutaties (mutatiedetectie)
* Inhaalslag in de verwerking van mutaties
* Verrichten van een kwaliteitsmonitor op de diverse basisregistraties

Totaal

€ 600.000

* Als het risico structureel is, wordt het financieel gevolg verdubbeld (zie toelichting in
hoofdstuk 4.1.2.2)

Doelstelling: 1. Een financieel gezonde organisatie
We willen een organisatie die op financieel gebied in control is: budgetten worden beheerst,
risico’s zijn in beeld en adequate sturingsinformatie is aanwezig. De organisatie beschikt verder
over efficiënte en effectieve bedrijfsvoeringsprocessen. Daarnaast beschikken wij over
toegankelijke Planning & Control documenten die aansluiten op de behoefte van de
gemeenteraad, zodat deze onder andere hiermee in staat is vorm te geven aan zijn kaderstellende
en controlerende rol.

Gerelateerde taakvelden:
0.4 Overhead
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Wat zouden we gaan doen?
Het leveren van de onderdelen van de Planning & Controlcyclus:
1.
Jaarverslag en Jaarrekening 2016 (raadsbehandeling juni)
2.
Turap 2017 (raadsbehandeling medio oktober)
3.
Voorjaarnota 2017 (raadsbehandeling medio mei)
4.
Meerjaren Programma Begroting 2018 - 2021 (raadsbehandeling oktober).
Het uitvoeren van het Interne Controleplan 2017 en voorbereiden Interne Controle 2018 waarbij
de IC-functie planmatig wordt doorontwikkeld naar een kwalitatief hoger niveau.
Het door ontwikkelen van de interne rapportagestructuur en informatievoorziening voor de
bedrijfsvoering via technieken van Business Intelligence.
Het breder inzetten in de organisatie van procesoptimalisatie (o.a. via Lean) en procesinrichting.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In 2017 zijn de onderdelen van de P&C cyclus voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld.
De P&C documenten zijn geëvalueerd en worden in 2018 verder ontwikkeld.
Met betrekking tot het IC-plan is deze voor 2018 aangepast. In dit plan hebben we de ambities
beschreven om de IC efficiënter uit te voeren. Enerzijds door het aantal controles in afstemming
met de accountant te verminderen en anderzijds om nieuwe technologieën zoals procesminingen dataminingstechnologie in te zetten. Tevens werken we samen met de accountant om ervoor
te zorgen dat de accountantsverklaring tijdig kan worden afgegeven.
We zijn in 2017 gestart met het werken in een Datalap. Deze bestaat uit medewerkers die zich
bezig houden met informatievraagstukken. Dit betekent dat we meer sturing hebben omtrent
data en rapportageverzoeken van de eenheden. Ook kunnen we ons zo beter voorbereiden op de
nieuwe AVG-wetgeving rondom persoonsgegevens. Zie voor een nadere uitwerking van het
Dataloap ook prestatie 4 van doelstelling 3 van programma 10.
Het breder inzetten in de organisatie van procesoptimalisatie krijgt, na een aanloop in 2017, in
2018 een doorontwikkeling door het vakmanschap van de bedrijfskundig adviseurs op een hoger
plan te brengen. We gaan scholingstrajecten opzetten over procesmining- en
dataminingstechnologie.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. De onderdelen vanuit de Planning & Controlcyclus
2. Uitvoeren Interne Controleplan 2017 en opstellen nieuw Interne Controleplan 2018
waarbij het aantal controles achteraf (verbijzonderde interne controles) fasegewijs zal
afnemen.
3. Het leveren van bedrijfsvoeringinformatie die aansluit bij de behoefte van management en
college.
4. Aantoonbaar efficiënter ingerichte bedrijfsprocessen.
Toelichting:

Onze bedrijfskundig adviseurs en onze BI-medewerkers hebben elk vanuit hun rol
een goede bijdrage geleverd ter verbetering van de bedrijfsprocessen. We zijn nog
niet tevreden over de mate waarin we de verbeteringen concreet kunnen meten.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Adequate uitvoering interne controles eenheid Financiën
In 2017 is er extra budget beschikbaar gesteld door de raad voor Interne Controle. Met ingang
van 2018 heeft de raad structureel extra budget beschikbaar gesteld voor extra interne
controlewerkzaamheden voor het sociaal domein. Inmiddels is helder hoe de nieuwe organisatieopbouw van de eenheid Financiën en de inbedding van Interne Controle er uit ziet.

Apeldoorn 197

Doelstelling: 2. Kwalitatief goed en duurzaam inzetbare
medewerkers in een gebouw dat hen optimaal
faciliteert.
Zorgen voor duurzaam en flexibel inzetbare medewerkers die werken in een gebouw dat hen
optimaal faciliteert. Zorgen voor een positieve reputatie van bestuur en organisatie bij burgers en
bedrijven in de gemeente. (steronderwerp1.4: Huis van de Stad)

Gerelateerde taakvelden:
0.4 Overhead

Wat zouden we gaan doen?
De opgaven van de gemeente vragen om een excellente organisatie, waarin onze medewerkers
de belangrijkste bouwstenen zijn. Digitalisering, een veranderende vraag vanuit de samenleving
en de decentralisaties zijn de belangrijkste redenen dat ons huidige functiegebouw aan herijking
toe is.
De complexiteit van taken in de gemeente neemt toe. Werkzaamheden met een repeterend
karakter verdwijnen gaandeweg. Eenmalige invoer van gegevens en meervoudig gebruik wordt in
toenemende mate de norm. Dit betekent een afname aan eenvoudige taken, en noodzaak voor
de medewerkers aan de onderkant van het functiegebouw om bij te scholen of van werk te
veranderen.
Medewerkers krijgen in de toekomst vooral de vragen van de burger die niet met automatisering
en standaardisatie beantwoord kunnen worden. Digitaal en multidisciplinair werken neemt toe,
netwerk- en sociale vaardigheden worden belangrijker.
Na de reorganisatie van 2013 zit door herplaatsing van medewerkers, de organisatie voor een
groot deel “op slot”. Willen we adequaat anticiperen dan moeten we zowel “nieuwdenkers”,
mensen met een frisse blik, als hoger opgeleid personeel binnen onze poorten halen. Mensen die
- samen met de kennis en ervaring van de huidige medewerkers - onze gemeente klaar stomen
voor de toekomst. Naast investeren in nieuwe medewerkers (onder andere trainees) is het
noodzakelijk om continu te investeren in de kwaliteit van medewerkers, management en teams.
We zetten in op flexibiliteit, goed gekwalificeerd hoog opgeleid personeel, verjonging en daar
waar werk verdwijnt door digitalisering begeleiden we medewerkers tijdig naar ander werk
binnen of buiten onze organisatie.
Onze ambities op het gebied van duurzaamheid en de wens om een moderne, efficiënte en
dienstverlenende organisatie te zijn, gecombineerd met de noodzaak om te investeren in groot
onderhoud inclusief brandveiligheid hebben geleid tot het besluit om het stadhuis fysiek aan te
passen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de prestaties horende bij doelstelling 2 van
programma 10.
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Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Loopbaancentrum
Een loopbaancentrum waar medewerkers worden begeleid in de kortste weg naar uitstroom of
doorstroom in een andere baan. De periode waarin medewerkers zonder baan zitten, wordt zo
kort mogelijk gehouden. Lange herplaatsingstermijnen worden voorkomen, zodat de periode dat
loon doorbetaald moet worden, verkort wordt.
Toelichting: Veel van het werk bij het Loopbaancentrum is de afgelopen maanden
geautomatiseerd, waardoor het team zich meer kan focussen op inzet van het
eigen netwerk, uitbreiden van het netwerk en jobhunting. Het proces van
aanmelden, inzet van een loopbaantraject is geautomatiseerd doordat gebruik
wordt gemaakt van een aanmeldformulier en standaard loopbaanpakketten. Ook is
er een netwerk van externe loopbaanadviseurs aangelegd die kennis hebben van
de Apeldoornse werkwijze, die met name medewerkers die vrijwillig op zoek gaan
naar een andere baan begeleiden bij hun traject. Medewerkers die genoodzaakt
zijn een andere baan te zoeken worden begeleid door de interne loopbaanadviseur.
Tegelijkertijd is het netwerk om te komen tot mobiliteit en uitwisseling vergroot.
In 2017 hebben zich 121 medewerkers bij het Loopbaancentrum gemeld,
waarvan deels vrijwillig.
2. Centrale coördinatie op bemiddeling naar werk
Centrale coördinatie op bemiddeling naar werk van inactieve (ex-)medewerkers in een WW- of
(tijdelijke) WIA situatie
Toelichting: De overgang naar centrale coördinatie is tot nu toe een goede keuze geweest. We
hebben de doelgroep volledig in beeld en hebben een aanpak ontwikkeld die
ervoor zorgt dat er strak wordt gestuurd op begeleiding van de (ex)medewerkers
naar duurzame uitstroom. Middelen die hiervoor worden ingezet zijn
ondersteuning bij re-integratie, maar ook sanctionering, indien nodig. De
samenwerking met re-integratiebureaus kan beter. Komende maanden wordt
ingezet op verbetering van deze samenwerking.
3. Traineeprogramma
Een traineeprogramma met minimaal 10 trainees werkzaam in de organisatie, deels centraal
gedekt (als aanjaagbudget) en deels gedekt uit de budgetten van de eenheden.
Toelichting: Wij zetten in op verjonging. Dat doen we op verschillende manieren. Door een
eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie die ook jonge werknemers aanspreekt en
door te werken met BBL-ers, trainees en stagiaires. In oktober 2017 zijn we van
start gegaan met 12 trainees binnen ons eigen trainee programma. Een eigen
programma om de verbinding met de trainees nog intensiever te maken en
daarmee de kans op een definitieve instroom na een trainee-periode te vergroten.
De trainees hebben een eigen leidinggevende, een begeleider en buddy en worden
ondersteund met een eigen opleidingsprogramma. Ze wisselen elke 8 maanden
van opdracht om breed inzetbaar te worden. De insteek is de toppers onder de
trainees te behouden voor onze organisatie.
4. Actief stagebeleid
Voor stagiaires staat onze deur open, want ook hier leren en profiteren beide partijen.
Toelichting:

In 2017 werkten we met 129 stagiaires. Dat zijn er minder dan de 150 in 2016.
Dit lijkt vooral te wijten aan de diverse reorganisaties, waardoor de gerichtheid op
stagiaires tijdelijk minder was. Onze ambitie is het om ondanks de ontgroening en
toenemende stage-aanbod-concurrentie ook de komende jaren ongeveer zo’n 150
stagiaires te blijven bedienen.

Apeldoorn 199

5. Binding talentvolle trainees
Talentvolle trainees die zich in de praktijk hebben bewezen, bieden we een plek in onze
organisatie.
Toelichting: Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar prestatie 3 horende bij
doelstelling 2 van programma 10.
6. Investeren in professionele, resultaatverantwoordelijke medewerkers en teams
We investeren in professionele, resultaatverantwoordelijke medewerkers en teams.
Dat doen we via trainingen, cursussen, intervisie, strategische personeelsplanning en het
bevorderen dat medewerkers zich verder ontwikkelen door bijvoorbeeld ander, tijdelijk werk op te
pakken.
Toelichting: Dat doen we via trainingen, cursussen, intervisie, strategische personeelsplanning
en het bevorderen dat medewerkers zich verder ontwikkelen door bijvoorbeeld
ander, tijdelijk werk op te pakken. Er is binnen Apeldoorn in Topvorm (voorheen:
Apeldoorn Academie) een breed aanbod beschikbaar van trainingen gericht op het
verhogen van de professionaliteit en op het (arbeids-)fit blijven. Dit gaat van
personal branding tot sociaal netwerken, van conflicthantering tot baas over je
eigen tijd, van basiscursus recht tot Perfect Nederlands. Medewerkers worden
gestimuleerd aan dat aanbod of ander passend aanbod deel te nemen. In
voorkomende gevallen kunnen medewerkers ook coaching krijgen of een
ontwikkelassessment volgen. Hiervoor is een opleidingsbudget beschikbaar van
gemiddeld € 765,- per persoon. Om de digivaardigheid organisatiebreed op
voldoende niveau te hebben en te houden, wordt gewerkt aan een training die
leidt tot een Digivaardigheidsbewijs. In het kader van het bieden van kansen en
behouden van talent is gestart met een ‘kweekvijver’ van medewerkers die
ambitie hebben manager te worden. Eind 2017 verscheen de HR-visie 2017 –
2020 ‘Voortbouwen en versterken’. Investeren in medewerkers is ook investeren
in diversiteit, gezondheid en welbevinden. Zowel de aanpak op het gebied van
werkdruk, op vitaliteit en een passend levensfase gericht pakket zijn in 2017
gestart en zetten we door. Dat geldt ook voor de verzuimaanpak.
7. Onderzoek naar vormgeven flexibel werken
We onderzoeken, in het kader van verdere flexibilisering, hoe we flexibel werken vorm geven,
we experimenteren en oefenen. Dit alles is er op gericht om sterk te blijven op de inhoud, fris
qua attitude en klaar voor veranderingen.
Toelichting: We investeren in ontwikkelingsmogelijkheden en het arbeidsfit en flexibel blijven
van onze medewerkers. Dat loopt via Apeldoorn in Topvorm (daar volgden dit
jaar ruim 450 deelnemers een opleiding) en externe opleidingen. Apeldoorn in
Topvorm wordt, samen met de diensten van het Loopbaancentrum, op een
vernieuwde overzichtelijke wijze aangeboden. Verder loopt het programma voor
adviseurs van de top en voor managers. Ook werken we aan een digitaal
vaardigheids(rij)bewijs voor alle medewerkers. De grote dynamiek waarin we ons
als organisatie bevinden vraagt om steeds op wisselende manieren te organiseren.
In 2017 is een eerste aanzet gemaakt om met de medezeggenschap een plan te
maken om van ‘klassiek reorganiseren’ naar ‘organisch aanpassen’ te gaan.
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8. Ontwerpfase Huis van de Stad
Toelichting:

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het voorontwerp, definitief ontwerp
en de voorbereidingen op de aanbestedingen. Er is een projectplan ontwerpfase
opgesteld. Dit plan geeft inzicht in het overall proces tot en met de feitelijke
ingebruikname van het Huis van de Stad. Daarna is er een voorontwerp
gepresenteerd. Na vaststelling van het benodigde krediet en een succesvol
aanbestedingsproces is begin 2017 gestart met het ontwerp voor het nieuwe huis
van de stad. Dit voorontwerp (VO) was het eerste moment om de balans op te
maken met betrekking tot de bouwkosten en totale investeringen die uitvoering
van het plan vraagt. Door een onafhankelijk bouwkostenadviseur is een
investeringsraming opgesteld aan de hand van het VO. Hieruit bleek dat, door het
maken van een aantal scherpe keuzes, het voorontwerpplan binnen het
beschikbaar gestelde budget kon worden uitgevoerd. Voor de zomer van 2017 is
het voorontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). In de losse
notitie ‘Investeringsraming Definitief Ontwerp’ is de financiële balans opgemaakt:
de investeringsraming van het DO past binnen het door de raad beschikbaar
gestelde krediet. In 2017 is ook de aanbestedingsprocedure voor het
bouwkundige en installatietechnische deel opgestart en afgerond. Parallel aan het
uitwerken van het DO is gestart met de Europese aanbesteding van de
aannemers. De selectiefase (aanmelding) is succesvol doorlopen met de notariële
loting van vijf (van de twaalf) bouwkundig aannemers en vijf (van de twaalf)
installatietechnisch aannemers op 6 juli 2017. Het DO diende als vertrekpunt en
contractstuk voor de inschrijvingsfase van de beide aanbestedingen. Na het
doorlopen van de aanbestedingen is het bouwteam gestart in december 2017. In
het bouwteam wordt het Technisch Ontwerp uitgewerkt tot een uitvoering gereed
plan, waarmee de realisatie naar verwachting medio 2018 kan starten. Op het
gebied van de interne beheersing is er een zgn. Gatewayreview uitgevoerd en zijn
de strategische risico’s in beeld gebracht met behulp van een extern bureau. Ook
is de projectorganisatie Huis van de Stad aangepast naar de nieuwe fase van het
project.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Groot onderhoud stadhuis
In 2016 is er een nieuw meerjarig onderhoudsplan voor het stadhuis opgesteld voor de periode
2017 t/m 2036. In deze MJOP is rekening gehouden met het Huis van de Stad met ingang van
2020. Om het groot onderhoud voor de komende 20 jaar te kunnen dekken is er een jaarlijkse
storting van € 100.000 nodig.
Ambitie Werkgebouw Noord
In 2017 heeft de Raad ingestemd met het programma van eisen en het benodigde krediet (€7
mln) voor Gemeentewerf Noord (voorheen Werkgebouw Noord).

Doelstelling: 3. Adequate informatievoorziening voor dienstverlening
en werkprocessen
Het is onze opdracht om te zorgen voor een passende, efficiënte informatievoorziening zodanig
dat dit de gemeente en externe afnemers mogelijk maakt om hun (strategische) doelstellingen te
bereiken, voor nu en in de toekomst. We richten onze organisatie en infrastructuur zo in dat wij
flexibel en adequaat in kunnen spelen op de vraag naar informatie-oplossingen voor de
vraagstukken van onze afnemers. We zijn ook in staat om deze oplossingen snel en betrouwbaar
in productie te nemen. We doen dit terwijl we het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening
minimaal handhaven.
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Gerelateerde taakvelden:
0.4 Overhead

Wat zouden we gaan doen?
Het tempo van de digitale ontwikkelingen neemt nog steeds toe. We zien dat burgers en
bedrijven nieuwe digitale werkwijzen met een hoog tempo adopteren. Voorbeelden zijn het
boeken van reizen, regelen van bankzaken en bestellen van kleding, boeken en andere artikelen.
Burgers en bedrijven verwachten ook van de overheid dat deze meegaat met die ontwikkeling en
vragen steeds meer om het op digitale manier verstrekken van overheidsproducten.
Ook voor de eigen organisatie geldt dat technologie niet alleen meer ondersteunend is aan het
bedrijfsproces, maar strategische meerwaarde biedt om doelstellingen te bereiken. Waar IT
oplossingen in het verleden voornamelijk werden ingezet ten behoeve van efficiencyvoordelen
zien we nu een ontwikkeling waarbij digitale mogelijkheden het leven en werken van burgers en
ondernemers eenvoudiger maken. (Steronderwerp 1.3: digitalisering).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In 2017 hebben we 150 online formulieren opgeleverd. Dat maakt het voor de gebruikers
gemakkelijk om zaken te doen met ons op een moment dat ze zelf kiezen. Ook een deel van de
werkprocessen die daarbij horen zijn nu digitaal. De BerichtenBox van MijnOverheid is sinds
2017 voor vijf producten beschikbaar. Dat betekent dat mensen die zich aangemeld hebben bij
MijnOverheid hun post van de gemeente over deze vijf producten voortaan enkel nog digitaal
ontvangen. In 2017 hebben we een facturenportaal ingericht om de afhandeling van facturen
van leveranciers sneller en gemakkelijker te maken.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
6. Basis-registraties
Voor het vastleggen en delen van gegevens door verschillende overheidsinstanties en andere
instellingen bouwt het Rijk aan een stelsel van Basisregistraties. De gemeente is voor vijf van die
registraties bronhouder en beheerder. Deze basisregistraties worden in de komende jaren
aangesloten op de zogenaamde landelijke voorzieningen. Wij stellen voor daartoe extra middelen
beschikbaar te stellen. Deze zijn opgenomen in de hieronder aangegeven reeks.
Toelichting: Er is nulmeting uitgevoerd om de kwaliteit van de gemeentelijke basisregistraties
te meten. Er ligt een plan van aanpak om de kwaliteit integraal slim op te werken
richting 100%. Dit gebeurt door een integrale werkwijze, een mutatiedetectie en
de kwaliteitsmonitor. De uitvoering begint in het 1e kwartaal 2018. Er is gestart
met de aansluiting van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) op de Landelijke
Voorziening en de omzetting van de kernregistratie Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten (WION) naar de Wet informatie-uitwisselingen
bovengrondse, ondergrondse netten (WIBON).
1. Overeengekomen service levels m.b.t. dagelijkse dienstverlening aan alle burgers,
bedrijven, instellingen en interne eindgebruikers.
Voorop staat onze dagelijkse dienstverlening aan alle burgers, bedrijven, instellingen en interne
eindgebruikers. Onze service levels die wij zijn overeengekomen, zijn voor ons leidend bij de
uitvoering van onze taken. Kernprincipes zijn daarbij Beschikbaar, Betrouwbaar en Veilig.
2. Eind 2017 staat er een vernieuwde eenheid Informatie die qua dienstenaanbod nog beter
aansluit bij de vraag van de toekomst.
Toelichting:

De analyse fase heeft meer tijd gevraagd dan vooraf gepland. Er is een
reorganisatietraject gestart dat uiterlijk 1 januari 2019 zal zijn afgerond.
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3. Doorontwikkelen van een robuuste organisatie voor de informatiebeveiliging, met
bijbehorende processen en rapportages.
In 2017 gaan we door met het ontwikkelen van een robuuste organisatie voor de
informatiebeveiliging, met bijbehorende processen en rapportages. Ook de privacy-functie wordt
in 2017 verder geprofessionaliseerd. Voortdurende aandacht voor bewustwording is daarbij een
sleutelbegrip.
Toelichting: De organisatie van informatiebeveiliging is ingericht. Informatiebeveiliging en de
doorontwikkeling daarvan is een continu proces. Ook zijn er nieuwe wetten op
komst die een verandering aan de IT-systemen vereisen.
4. We ontwikkelen in 2017 nieuwe technieken om data om te zetten naar bruikbare
informatie.
Toelichting:

Een programmaplan is opgesteld om te komen tot één werkwijze voor de
aanvraag van gecombineerde data (achter een virtueel loket DatalAP), zodat er
eenduidige, gestructureerde en gecontroleerde leveringen plaatsvinden.
Op 1 december is DatalAP formeel gestart. Dit betekent een eenduidige
werkwijze, zodat de organisatie op basis van vraagstelling gebruik maakt van de
juiste bronnen, conform de gestelde regels van privacy, veiligheid, Archiefwet.
Het DatalAP heeft alle opdrachten en resultaten in beeld, zodat er gemonitord kan
worden, maar er ook overzicht is waardoor hergebruik van datasets mogelijk
wordt. Parallel is een communicatietraject gestart om de organisatie te informeren
over het DatalAP, maar ook bewustwording over het gebruik van de juiste data op
een verantwoorde wijze. Diverse dataleveringen lopen, zoals voor wijkzaken,
wonen, vastgoed en grond, dit is continue proces.

5.Inzet van IT (IT governance)
Met de toename van IT-middelen neemt ook het belang van de besluitvorming over de inzet
daarvan toe (de governance). Er is immers altijd sprake van schaarste. Om betere afwegingen te
kunnen maken zullen we de sturing meer op concernniveau organiseren. De basis daarvoor is de
I-visie, met behulp van een gezamenlijke agenda en portfoliomanagement zal inzichtelijk worden
gemaakt in welke mate lopende of nog te starten projecten bijdragen aan onze strategische
doelen. Een bestuurlijke begeleidingsgroep zal de vinger aan de pols houden bij de voortgang van
de digitale transformatie.

Stand van zaken nieuwe ontwikkelingen MPB 2017-2020
Digitale dienstverlening en transformatie organisatie
Door de raad is er structureel budget beschikbaar gesteld voor de digitale dienstverlening en
transformatie van de organisatie. Voor een inhoudelijke uitwerking verwijzen wij naar
doelstellingen 2 en 3 van programma 10.
Schoning en digitalisering bouwarchief
De digitalisering van het bouwarchief is in volle gang. Volgens de huidige planning zal de
digitalisering in de tweede helft van 2020 afgerond zijn. In 2017 liep het contract met de partij
die de digitalisering voor ons uitvoert af en is het vervolg van het project opnieuw aanbesteed.
De aanbesteding heeft een gunstige prijs en een kortere doorlooptijd opgeleverd. Voor 2021 zal
het dan ook niet nodig zijn het eerder genoemde bedrag van € 166.000 op te nemen in de
begroting. Mogelijk kan een deel van het gereserveerde budget t/m 2020 vrijvallen. Dit wordt in
2018 bepaald op grond van de ervaringen met de nieuwe dienstverlener.
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Doelstelling: 4. Juridische advisering en kwaliteitszorg
De besluiten van de gemeente zijn juridisch houdbaar en de juridische risico's die de gemeente
loopt zijn bekend en worden zo mogelijk opgeheven, verkleind, beperkt of afgewenteld. De
juridisch adviesfunctie is zodanig dat de ondersteuning van bestuur en organisatie met juridische
adviezen bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering een duidelijke toegevoegde waarde heeft bij
het bereiken van de bestuurlijke doelen.
Voor meer informatie verwijzen we naar het Protocol Juridische advisering en externe inhuur
advocaatdiensten.

Gerelateerde taakvelden:
0.4 Overhead

Wat zouden we gaan doen?
De ondersteuning ziet enerzijds op de bestuurlijke voorbereiding van besluiten en anderzijds op
de uitvoeringsfase. Relevante rechtsgebieden zijn het bestuursrecht, het privaatrecht en het
strafrecht. De kwaliteit en kwantiteit van de juridische functie is afgestemd op de
werkzaamheden van het gemeentebestuur, de directieraad en de verschillende eenheden.
Als de kennis niet in eigen huis is, wordt deze extern ingehuurd. Bij verplichte
procesvertegenwoordiging bij juridische procedures schakelen we de huisadvocaat in.
De juridische functie is zodanig georganiseerd
- dat de juridische kwaliteit van de gemeentelijke activiteiten van een goed niveau is en de
rolinvulling door de juridische adviseurs is afgestemd op de doelgroepen (bestuursorganen,
directieraad en het kennis- en vraagniveau van de verschillende eenheden)
- dat de gemeentelijke verzekeringsportefeuille zodanig wordt beheerd dat bestuurders,
medewerkers, vrijwilligers, zaken en goederen van de gemeente goed verzekerd zijn.
- dat het gemeentelijke regelgevingsbestand zodanig wordt onderhouden en beheerd dat de
gemeentelijke regels en bepalingen formeel bekendgemaakt zijn, actueel, leesbaar en doelmatig
zijn en geen overbodige administratieve lastendruk veroorzaken.
Voor meer informatie verwijzen we naar de APV, de ASV, het Mandaat- en volmachtregister en
het regelgevingsoverzicht van de gemeente Apeldoorn.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In 2017 hebben we 896 bezwaarschriften en 172 beroepszaken gedaan. Hierover rapporteert de
onafhankelijke bezwarencommissie in haar eigen jaarverslag. Onze juristen hebben kennis op
zo’n 30, voor de gemeente relevante, rechtsgebieden. Op diverse grote dossiers is juridisch
geadviseerd en is deelgenomen aan zgn. “kleine slimme groepjes” of op projectbasis (dossiers
Lelystad-Teuge, Anklaar, Omnisport, Accres, subsidies sociaal domein, casino-beleid, PlusOV,
Serious Request, Huis van de Stad, privacy en datalekken). Door het aantal adviesdossiers
hebben we de huisadvocaat vaker ingeschakeld dan andere jaren.

Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Als gemeente tijdig aansluiten bij de invoering van KEI
Landelijk is het Ministerie van Veiligheid & Justitie bezig met de invoering van KEI (Programma
Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak). Belangrijke onderdelen daarvan is de digitalisering van de
Rechtspraak en nieuwe wijzen van procederen. Vereist is dat we als gemeente tijdig aansluiten,
als de Rechtspraak-onderdelen waar we als gemeente contacten mee onderhouden hier klaar
voor zijn.
Toelichting: De landelijke planning voor de invoering is bijgesteld. Voor gemeenten is digitaal
procederen nog niet verplicht. In 2017 hebben we deelgenomen aan een door
KING/VNG georganiseerde “impact-analyse” om te kijken wat er nodig is voor een
goede invoering door gemeenten.
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2. Europese privacyverordening
Toelichting:

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in
werking. In 2017 hebben we in het gemeentebrede project voor een goede
invoering van deze regelgeving en ter ondersteuning van de privacy-officer de
nodige juridische kennis ingebracht.

3. Goede implementatie van wetsvoorstel Wet Open Overheid en wijziging Wet
Openbaarheid Bestuur.
Bij de Eerste Kamer ligt momenteel een wetsvoorstel Wet Open overheid en een wijziging van de
Wet Openbaarheid Bestuur voor. We zorgen voor een goede juridische implementatie van deze
wetgeving.
Toelichting: Door de Eerste Kamer is aan de minister om een impact-analyse van de gevolgen
van deze wet gevraagd. Voor resp. rijksoverheden en andere overheden zijn deze
analyses in 2017 gemaakt. In 2018 wordt de behandeling van deze
wetsvoorstellen voortgezet. Implementatie was dus nog niet aan de orde in 2017.
4. Voorbereidingen treffen m.b.t. invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Als de Eerste Kamer overgaat tot vaststellen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
dan dienen we in 2017 de eerste voorbereidingen te treffen om de invoering van die wet
mogelijk te maken.
Toelichting: Deze wet is eind 2016 aangenomen. De minister van BZK heeft nu de taak zorg
te dragen voor een goede invoering. Hiervoor zijn door de aanpassing van vele
uitvoeringsregelingen meerdere jaren nodig. De beoogde datum van
inwerkingtreding is nu 1 januari 2020. In 2017 hebben we de ontwikkelingen
gevolgd.
5. Uitvoeren actiepunten werkplan JKZ.
Jaarlijks wordt een werkplan JKZ (Juridische KwaliteitsZorg opgesteld. Door het uitvoeren van
de actiepunten borgen we de juridische kwaliteit van het handelen van de gemeentelijke
organisatie en de bestuursorganen.
Toelichting: Dit werkplan is in 2017 uitgevoerd. Diverse activiteiten zijn georganiseerd, zoals
de basiscursus recht (2 keer), het actualiseren van de mandaat- en
volmachtregisters, het bijhouden van de landelijke wetgevingskalender,
kwaliteitstafelgesprekken met meerdere eenheden, het organiseren van meerdere
activiteiten op het geiend van kennismanagement, het actualiseren van diverse
verordeningen, waaronder de APV en de afstemming met inkoop en
risicomanagement. Het doel was het gemeentelijk regelgevingsbestand in 2017
helemaal te toetsen. Hiervoor waren aanvankelijk geen trainees of stagiaires te
vinden. Eind 2017 is dat wel gelukt.
6. Projectplan grootschalige herziening van de APV.
Als de nieuwe Omgevingswet daar voldoende duidelijkheid over geeft, maken we in 2017 een
eerste inventarisatie van ruimtelijk relevante bepalingen uit de APV en onderzoeken of die
bepalingen in het Omgevingsplan, dan wel in de APV moeten, kunnen of zullen worden
opgenomen. We maken zo mogelijk een projectplan voor een grootschalige herziening van de
APV.
Toelichting: De Invoeringswet voor de Omgevingswet heeft landelijk de nodige vertraging
opgelopen. In dat wetsvoorstel wordt o.a. de verhouding tussen lokale
regelgeving en landelijke regelgeving geregeld. Binnen het gemeentebrede project
invoering Omgevingswet is dit één van de sporen waarop nadere besluitvorming
wordt voorbereid. Die is in 2017 wel gestart, maar zal in 2018 en volgende jaren
worden afgerond. Deze actie is doorgeschoven naar 2018.
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Doelstelling: 5. Goed leiderschap en management
Leiderschap in onze organisatie doet er toe, daarmee zorgen we er voor dat gewerkt wordt aan
de juiste doelen en dat de resultaten in de organisatie worden bereikt. We richten ons er op dat
medewerkers nu hun werk kunnen doen en dat zij ook in de toekomst inzetbaar zijn.

Gerelateerde taakvelden:
0.4 Overhead

Wat zouden we gaan doen?
Van de managers verwachten wij dat zij koers bepalen, leiderschap tonen. Daartoe zorgen zij er
voor dat zij weten wat er speelt in de Apeldoornse samenleving en weten wat de doelen zijn die
het gemeentebestuur heeft gesteld. De managers geven dagelijks leiding aan een eenheid of
team, ze helpen medewerkers om nu en in de toekomst goed te functioneren.
De leidinggevenden scholen wij door middel van het managementontwikkelprogramma. Zoals we
van medewerkers verwachten dat ze hun vakmanschap op peil houden, zo verwachten we dat
ook van het management. Daartoe bieden wij hen trainingen, workshops en intervisie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken (effecten)?
In het najaar van 2017 is gestart met een nieuw Management Development-programma. We
verwachten dat de effecten in de komende jaren in de volle breedte te meten zijn.
Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen (prestaties)?
1. Iedere manager ontwikkelt zich door een op maat gemaakt programma van training,
intervisie etc.
We investeren in de kwaliteit van de managers met een kwaliteitsvol Management Development
programma dat door alle leidinggevenden wordt gevolgd. Het management heeft een
voorbeeldfunctie in de organisatie en is drager van de cultuur en verantwoordelijk voor de
resultaten.
Toelichting: Het programma bestaat uit een drietal basismodules en daarnaast keuze-modules.
Voor de interne adviseurs loopt het programma Adviseurs in Topvorm, dat hun
professionaliteit verder versterkt.

Algemene Indicatoren
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners
Apparaatskosten: kosten per inwoner
Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom + totale
kosten inhuur externen
Overhead: % van totale lasten

2015

2016

7,2

7,2

7,488

7,3

€ 650,00

€ 668,00

17%

15,5%%

7,01%

7,29%

Bron: eigen gegevens (Vensters voor bedrijfsvoering)
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Financieel overzicht
Begroting na wijziging

TURAP

Taakvelden

L

S

L

S

L

54.967

5.914

-49.053

53.522

5.631

-47.891

-1.445

54.967

5.914

-49.053

53.522

5.631

-47.891

-1.445

0

5.237

5.237

1.362

4.665

3.303

1.362

-572

-1.934

54.967

11.151

-43.816

54.884

10.296

-44.588

-83

-855

-772

Saldo van baten en lasten na
bestemming

B

Afwijking

0.4 Overhead
Saldo van baten en lasten voor
bestemming
0.10 Mutaties reserves

B

Realisatie

B
-283
-283

S

I/S/V

1.162

I

1.162

-371
-371

I
-371

Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?
0.4 Overhead
Het saldo op taakveld 04 van programma 10 sluit met een positief resultaat van € 1,2 mln.
Tegenover dit voordeel staat een nadeel van ca. € 0,9 mln op het taakveld reserves. Het betreft
een storting van € 0,5 mln in de reserve overlopende posten, een storting van € 0,2 mln in
reserve bedrijfsvoering (stelpost overhead) en een lagere onttrekking van € 0,2 mln aan reserve
bedrijfsvoering vanwege lagere kosten voor trainees.
Het restant positief resultaat van € 0,3 mln ontstaat door verschillende voor- en nadelen,
waaronder:
•

•
•
•
•
•

•

een voordeel op huisvestingskosten van € 0,4 mln. Vooruitlopend op het Huis van de Stad is
er sprake van een sober onderhoudsniveau en zijn we terughoudend met investeringen in
nieuw meubilair.
lagere kapitaallasten van ca. € 0,5 mln op het gebied van hard- en software en
basisregistraties door vertraging in de besteding van kredieten.
een voordeel van € 0,2 mln op de post concernbrede personele kosten (het Individueel Keuze
Budget, gratificaties jubilea en vertrek). Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar.
een nadeel van € 0,4 mln op de post verzekeringen, door meer en hogere schades aan
gebouwen.
een nadeel van € 0,2 mln op de post accountantskosten door nieuwe afspraken met onze
huisaccountant PWC.
een nadeel van € 0,2 mln op de post mobiele devices. Vanwege toenemende digitalisering is
een verschuiving van kosten zichtbaar. We geven veel minder uit aan papier, post en repro.
Dit heeft met ingang van 2017 geresulteerd in een structurele besparing van € 0,2 mln
jaarbasis. De begroting is hier al neerwaarts op bijgesteld. Hier staat tegenover dat de
uitgaven voor devices zijn toegenomen. Met ingang van 2017 zijn deze kosten
gecentraliseerd met het doel om uitgaven beter te monitoren. Tegenover de genoemde
besparing op papier, post en repro staat een toename van uitgaven voor mobiele devices wat
dit jaar resulteert in een nadeel van € 0,2 mln.
overige voor en nadelen van per saldo € 0,2 mln voordeel.

In de turap 2017 was een voorlopig nadeel gemeld van 0,4 mln.

0.10 Mutaties reserves
Het nadeel van circa € 1 mln op taakveld 0.10 Mutaties reserves van programma 10 wordt
veroorzaakt doordat we in de Reserve Overlopende Posten een bedrag van € 0,5 mln hebben
gestort (zie hiervoor bijlage D). Daarnaast hebben we een storting gedaan in de Bedrijfsvoering
reserve van € 0,2 mln betreffende een voordeel op de stelpost overhead.
Een nadeel op dit taakveld komt door een lagere onttrekking uit Bedrijfsvoering reserve van € 0,2
mln door het niet benutten budget trainees.

Apeldoorn 207

Kadernota's
ZOMERNOTA 2012
inkoop- en aanbestedingsbeleid Apeldoorn
VJN 2017 Doorbraaknota
Intern controleplan 2017 gemeente Apeldoorn
Financiele verordening 2016
Controleverordening
HRM-visie_20132016_samen_werken_aan_een_betrokken_uitnodigende_en_slagvaardige_organisatie
raadsbesluit Huis vd Stad
raadsvoorstel Huis vd Stad
Doorvertellen communicatieve verkenning bestuursakkoord 'Door' 2014-2018
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1.2

Paragrafen
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1.2.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
1.2.1.1 Inleiding
U heeft in de Zomernota 2012 het financieel herstelplan voor onze gemeente vastgesteld. Het
doel van het plan is om binnen tien jaar, dus uiterlijk in 2022, de begroting op orde te hebben. Er
moet dan een algemene reserve zijn, die voldoende is om de risico's op te vangen. In 2016 heeft
u ijkpunten (solvabiliteit en schuldquote) vastgesteld, waaraan we meten of sprake is van
blijvend financieel herstel.
In 2013 hebben we voor de hele gemeentelijke organisatie afspraken gemaakt over
risicomanagement. We hebben die afspraken vastgelegd in de Nota Risicomanagement Gemeente
Apeldoorn 2013. We hebben de afspraken in 2014 en 2015 uitgevoerd en in 2017 stappen
gezet om de risicobeheersing verder te ontwikkelen.
Risicobeheersing is een cyclisch proces. In deze paragraaf geven we aan welke financiële
gevolgen de risico's de komende jaren hebben. In deze jaarrekening 2017 actualiseren we onze
risico’s en financiële positie, zoals geschetst in de MPB 2018-2021.
We geven aan hoeveel weerstand(scapaciteit) we hebben en hoe die zich de komende jaren
ontwikkelt. Zo berekenen we ons weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de
weerstandscapaciteit gedeeld door de financiële gevolgen van risico's. Het weerstandsvermogen
geeft aan of we genoeg reserves hebben om risico's op te vangen.
De risico's en het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf behandelen we apart. Daarbij sluiten
we aan op het Concept Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018.
We hebben in deze paragraaf ook de financiële kengetallen en ijkpunten opgenomen en
gewaardeerd. Dat zijn goede graadmeters voor de financiële positie van de gemeente.
We zien dat de verbetering van de financiële positie, zoals we gepresenteerd hebben in de MPB
2018-2021 doorzet. Dat geldt voor de algemene dienst en het Grondbedrijf. Ons
weerstandsvermogen, onze solvabiliteit en onze schuldquote zijn verder verbeterd.

1.2.1.2 Risicobeheersing en risico's
Onze gemeente voert een voorzichtig financieel beleid. Bij de voorbereiding van de
(meerjaren)programmabegroting en aparte voorstellen toetsen we de budgetten die we nodig
hebben. We brengen daarbij ook de risico’s in beeld.
In 2017 hebben we als college het risicomanagement geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat we
sinds de nieuwe nota risicomanagement in 2013 belangrijke stappen hebben gezet. Het
bewustzijn rondom risico’s is groter en we zijn bij belangrijke dossiers (o.a. Grondbedrijf en
Sociaal domein) in staat om via beheersmaatregelen de risico’s goed te beheersen. Wel zien we
dat op onderdelen nog wel verbetering mogelijk is. De informatieverstrekking rondom risico’s
beperkt zich nog teveel tot het geven van inzicht in de status quo. We gaan daarom in het
vervolg uw raad meer inzicht geven in de maatregelen die we treffen, de voortgang daarin en de
gerealiseerde effecten. Daarnaast zien we dat de risico’s die we in kaart hebben gebracht toch
veelal financiële risico’s zijn. Niet financiële risico’s, met name die het realiseren van onze
inhoudelijke doelen in de weg staan of die een fors effect kunnen hebben op het imago van onze
gemeente, zijn nog onderbelicht.
In 2017 zijn de eerste stappen gezet om bovenstaande punten op te pakken. In 2018 zullen
vervolgstappen worden gezet waarbij met name wordt ingezet op het meer in beeld brengen van
de niet-financiële risico’s.
In de voorliggende jaarrekening treft u bij de programma’s de financiële TOP-risico’s aan die we
op dit moment onderkennen. Het gaat dan om risico’s met een groot financieel gevolg. In deze
paragraaf weerstandsvermogen is een financiële vertaling van alle in beeld gebrachte risico’s
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gemaakt. Deze zijn daarbij ingedeeld in 3 categorieën: Risico’s Algemene Dienst, Risico’s Sociaal
domein en Risico’s Grondbedrijf.
Daarnaast geven we een overzicht van de (niet-financiële) TOP- risico’s, die forse invloed hebben
op het imago of het halen van onze doelstellingen.

1.2.1.2.1 Risico's (projecten) Grondbedrijf
De risico’s van het Grondbedrijf worden in eerste instantie binnen het Grondbedrijf zelf
opgevangen. Voor het risico op de projecten van het Grondbedrijf is de Algemene Reserve
Grondbedrijf (ARG) gevormd. Deze reserve bepaalt vooral de weerstandscapaciteit van het
Grondbedrijf. Voor het Grondbedrijf geldt als norm, dat de weerstandscapaciteit groter is dan het
risicobedrag, met andere woorden: weerstandsvermogen > 1.
Grootte van de risico’s van het Grondbedrijf
Bij het Grondbedrijf zijn er zowel projectoverstijgende risico's (markt, prijsstelling, etc.) als
projectspecifieke risico's die het resultaat kunnen beïnvloeden.
In het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2018 hebben we deze risico’s in zeven
onderdelen verdeeld. In de tabel hieronder ziet u per onderdeel het risicobedrag.
Beeld van de risico’s van het Grondbedrijf uit het MPG 2018
nr
Risico-onderdelen
Bruto Bedrag
1
Projectoverstijgende risico’s wonen
2
Projectoverstijgende risico’s niet- wonen
3
Risico’s projecten o.b.v. statistische methode
4
Risico’s projecten o.b.v. IFLO-methode
5
Kwalitatief woningbouwprogramma 2020-2030
6
Risico kaderwijziging Zuidbroek (Noordkaap)
7
Risicovoorziening winstnames
Totaal

€ 1,8 mln
€ 3,0 mln
€ 4,3 mln
€ 0,7 mln
€ 4,4 mln
€ 1,7 mln
€ 13,7 mln
€ 29,6 mln

Verwijzing
naar MPG
§ 8.2
§ 8.2
§ 8.3
§ 8.4
§ 8.5
§ 8.6
§ 8.7

Toelichting bij deze tabel:
Bovengenoemde risicobedragen zijn de bruto risico’s binnen het grondbedrijf. Tegenover deze
bedragen staan winstverwachtingen en posten onvoorzien welke gedeeltelijk als dekking ingezet
kunnen worden. Wanneer deze bedragen van de bruto risico’s afgetrokken worden resteert er
een benodigde weerstandscapaciteit van € 24,1 mln.
Voor een toelichting op de onderdelen wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van het MPG 2018 (zie
verwijzing in laatste kolom). Hieronder zijn voor het inzicht de grootste risico’s kort benoemd.
Grootste risico’s
Hieronder lichten we de grootste risico’s toe. U vindt een uitgebreidere beschrijving in het MPG
2017.
1 en 2: Externe omstandigheden
De grootste risico’s van het Grondbedrijf zijn gelegen in externe omstandigheden. Het betreft
risico’s zoals inflatie, lagere grondopbrengsten en vertraging in de uitgifte. Deze risico’s worden
nagenoeg volledig ingegeven door economische omstandigheden en zijn meegenomen bij de
onderdelen 1 en 2.
3:
•
•
•
•
•
•
•

Projectspecifieke openbare risico’s en kansen
Mee- en tegenvallers op de civiele ramingen
Uitkomsten aanbestedingen
Lagere grondopbrengsten meergezinslocatie Groot Zonnehoeve
De prijsstelling van enkele bedrijfskavels die nog niet in verkoop zijn in Zuidbroek
Mogelijke bijstelling van de opbrengsten voor een bedrijfskavel op Ecofactorij
Verkoop van bestaand vastgoed op de inbreidingslocaties
Bestemmingsplanprocedure Hornbach op De Voorwaarts

Apeldoorn 212

5: Kwalitatief woningbouwprogramma
Recentelijk heeft de raad negatief besloten over het voorstel om duur programma om te zetten in
Villahoeve. Zoals vermeld in de TURAP werd er aanvullend op deze kaderwijziging in het MPG
2017 rekening gehouden met het omzetten van 86 dure woningen naar goedkopere categorieën
voor de periode 2020 en verder. In het MPG 2017 was daarvoor een risicobedrag opgenomen
van € 7,4 mln. Dit bedrag is niet meer actueel, de markt trekt aan en de verkoop van kavels en
woningen in de dure categorie loopt goed. Op dit moment is er weer een wachtlijst voor mensen
die graag een kavel zouden willen kopen, terwijl het risicobedrag van € 7,4 mln voor een
aanzienlijk deel uitging van de omzetting van juist die kavels naar woningen in een goedkoper
segment.
Door de aantrekkende markt en het besluit om de kaderwijziging van Villahoeve geen doorgang te
laten vinden ontstaat de situatie dat er nog maar een beperkt aantal locaties binnen het
Grondbedrijf zijn waar duur programma omgezet kan worden naar goedkoper programma. Dit
komt voornamelijk neer op Zuidbroek en mogelijk het programma dat vanuit de call eveneens in
Zuidbroek terecht zal komen. In Zuidbroek zal het met name gaan om het omzetten van
‘projectmatige’ dure woningbouw en niet meer om kavels. De financiële impact is hierdoor
aanzienlijk kleiner en het risicoprofiel neemt fors af met circa € 3 mln naar uiteindelijk een bedrag
van € 4,4 mln. In dit bedrag is er geen rekening mee gehouden dat de aantallen woningen die
omgezet zouden worden met de kaderwijziging Villahoeve nu elders gevonden moeten worden.
Simpelweg omdat het al een lastige opgave is om op een goede (ruimtelijke en juridische) wijze
de 86 woningen om te kunnen zetten. Op advies van team Wonen van de eenheid Ruimtelijke
Leefomgeving is het restant risicobedrag in tact gelaten tot nadere besluitvorming over de
Woonagenda waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan over de nieuwbouw. Daarnaast
wordt in de programmeringslijsten gekeken (harde en zachte lijst) of de behoefte aansluit bij
hetgeen in de planningslijsten is opgenomen.
6: Risico kaderwijziging Zuidbroek (Noordkaap)
Op 30 januari jl heeft het college positief besloten over de kaderwijziging Zuidbroek. Vervolgens
is het voorstel op 8 maart jl door uw raad vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is het rekening
houden met het scenario dat het gehele terrein wordt verkocht aan bedrijven in de logistieke
sector. Het gevolg hiervan is een negatief effect op de grondprijs van circa € 1,7 mln.
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7: Risicovoorziening winstnames
In februari 2018 heeft het college de gemeenteraad per brief geïnformeerd over een wijziging in
de systematiek van tussentijdse winstneming van het Grondbedrijf als gevolg van een duiding
van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). In het kort betrof dit een
verschuiving van het door de raad vastgestelde voorzichtigheidsprincipe naar een
realisatieprincipe. Met als gevolg dat winstnemingen naar voren worden gehaald. Tevens is
gemeld dat bij deze jaarstukken de raad zal worden voorgesteld om vanuit het
voorzichtigheidsprincipe het verschil tussen het bedrag van winstname o.b.v. de oude en nieuwe
systermatiek vooralsnog te reserveren in de reserve van het Grondbedrijf. Deze reservering zal
vervolgens de komende jaren vrijvallen, wanneer op basis van de oude systematiek de winst wel
genomen kan worden.
Weerstandsvermogen grondbedrijf
De weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf bestaat uit de volgende onderdelen:
• Post onvoorzien binnen grondexploitatiebegrotingen
• Eventuele winstverwachting van grondexploitatiebegrotingen
• Algemene Reserve Grondbedrijf
Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen
door de benodigde weerstandscapaciteit. Rekening houdend met de mogelijkheid om risico’s
binnen projecten op te kunnen vangen (post onvoorzien of lagere winstverwachting) zou de ARG
per 1-1-2018 € 24,1 miljoen moeten bedragen. De ARG bedraagt op basis van het MPG 2018
€ 40,6 miljoen, zodat het weerstandsvermogen eind 2017 uitkomt op 1,68 (€ 40,6 / € 24,1).

Het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf is in 2017 fors toegenomen. Dit komt door een
toename van de beschikbare weerstandscapaciteit en anderzijds door een minder harde toename
van de benodigde weerstandscapaciteit (risico's).
De beschikbare weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf is in 2017 met € 25,1 miljoen
toegenomen. De ARG is sneller in omvang toegenomen dan eerder verwacht. Reden hiervoor is
dat door een versnelling van de verkoop, een positieve bijstelling van de grondopbrengsten voor

Apeldoorn 214

woningbouw, diverse bijstellingen van de kostenramingen, een lagere rekenrente, de nieuwe
rekenmethodiek voor winstnames en een vrijval van de voorziening ‘kaderwijziging Villahoeve’
het resultaat over 2017 fors gunstiger is uitgevallen en daardoor ook een hoger dan verwachte
storting in de ARG mogelijk was.
De netto benodigde weerstandscapaciteit is in 2017 toegenomen met € 9,0 mln. Dit wordt
enerzijds veroorzaakt door afname van de projectspecifieke, projectoverstijgende risico’s en het
risico voor de kwalitatieve woningbouw. Daar tegenover is er een risicoreservering van € 13,7
mln getroffen voor de gewijzigde methodiek van winstname en is het risico uit de kaderwijziging
Zuidbroek opgenomen. Hieronder een vergelijking met vorig jaar:
MPG 2017
Projectrisico’s
- Specifiek
- Overstijgend
IFLO
Kwal. Woningbouwprog.
Kaderwijziging Zuidbroek
Risicovoorz. winstnames

€
€
€
€

0,5
6,5
0,7
7,4

mln.
mln.
mln.
mln.
p.m.
€ 0,0 mln.
€ 15,1 mln.

MPG 2018
€ 0,5
€ 3,1
€ 0,7
€ 4,4
€ 1,7
€ 13,7
€ 24,1

mln.
mln.
mln.
mln.
mln.
mln.
mln.

Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico Grondbedrijf ten laste van Algemene Dienst
De komende jaren lijkt het weerstandsvermogen nog maar beperkt verder te verbeteren (zie
stijgende lijn na 2018). Dit komt doordat een groot deel van de winstnames nu naar voren is
gehaald.
Doordat de ARG hoger uitkomt dan dat op basis van de berekening nog aan ARG noodzakelijk is,
stellen wij u bij het vaststellen van deze jaarstukken voor, € 16,5 mln vanuit de ARG vrij te laten
vallen ten gunste van de Algemene Dienst.

1.2.1.2.2 Risico's AD incl. sociaal domein
Als we een overzicht maken van de risico’s in de AD en bepalen hoe groot die zijn, kijken we
naar:
• de kans, dat een risicogebeurtenis zich voordoet;
• de financiële gevolgen van een risico;
• de invloed op de prestaties en het imago van de gemeente.
We nemen de risico’s op in de Apeldoornse risicomatrix en geven ze weer in risicoprofielen. Die
risico’s komen voor een deel af en toe voor en zijn voor een deel altijd aanwezig. Bij de bepaling
van de grootte van de risico’s gaan we ervan uit, dat structurele risico’s in vier jaar worden
gedekt door ombuigingen binnen de begroting, aanpassing van beleid of beheersmaatregelen. Dit
leidt tot een verdubbeling van de financiële gevolgen. Het 1e jaar zijn de gevolgen 100%, het 2e
jaar 67%, het 3e jaar 33% en het 4e jaar 0%.
We hebben de grootte van de risico's van de AD nu berekend op € 19,5 miljoen. In de MPB
2017-2020 gingen we uit van een risicobedrag van € 20,6 miljoen. Ten opzichte van de laatste
actualisatie in de MPB 2018-2021 (€ 16,6 miljoen) is het risicobedrag met € 2,9 miljoen
toegenomen. De risico's van onbetrouwbare basisregistraties en onkruidbestrijding zijn groter
worden en nu TOP-risico's. In het sociaal domein zien we, dat het risico op onvoldoende budget
voor Jeugdzorg fors is toegenomen, terwijl het risico op de BUIG is afgenomen en geen TOPrisico meer is.
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Grafiek 4.3: Ontwikkeling risico's Algemene dienst en financieel effect

Hieronder gaan we in op de TOP-risico's van de AD. Dat zijn de risico's met een kans van
minimaal 25% dat ze gebeuren en met een financieel gevolg van meer dan € 500.000. Onder
meer de grote risico's van de 3 decentralisaties vallen hieronder.
TOP-risico’s AD
Het financiële gevolg van onze risico’s ramen we op € 19,5 miljoen. De 10 TOP-risico’s zijn €
13,8 miljoen. Hiervan heeft € 6,8 miljoen te maken met het sociaal domein. We geven een
toelichting op de TOP-risico's en beheersmaatregelen in het programma waar het risico zich kan
voordoen. We geven hier een samenvattend overzicht.
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TOP-risico's Algemene dienst
Netto financieel
gevolg
weerstandsvermogen

1.000.00025%

S

500.000 2

1

3

3.000.00025%

I

750.000 1

1

2

I

125.000 1

3

4

S

3.500.000 2

2

4

I

500.000 3

3

6

500.00080%

S

800.000 3

1

4

I/S

Totaal

Bedrag

Impact op het imago

Risico

Impact op de doelstelling

Eenheid

Kans

Nr.

Programma 1
264

F&C

601

F&C

Financiering en rente
risico's
Regionalisering

568

F&C

Innen belastingen

500.00025%

741

F&C

BTW-compensatiefonds
aandeel in de algemene
uitkering

3.500.00050%

861

INF

Datalek

1.000.00050%

Programma 3
1281 B&O

Het bestrijden van onkruid
op verhardingen

Programma 5
561

JZW

Onderwijshuisvesting

500.00025%

S

250.000 2

1

3

641

JZW

Structureel onvoldoende
budget Jeugdhulp

4.000.00050%

S

4.000.000 3

3

6

Structureel onvoldoende
budget Wmo

3.500.00040%

S

2.800.000 3

3

6

Onbetrouwbare
basisregistraties

1.200.00050%

I

600.000 3

2

5

Programma 7
761

JZW

Programma 10
1221 INF
Overige risicos
Totaal

5.665.876
19.490.876

Ten opzichte van de laatste presentatie van de TOP-risico’s in de MPB 2018-2021 zijn enkele
TOP-risico's nieuw, gewijzigd of vervallen:
Nieuw
1281 Het bestrijden van onkruid op verhardingen
Sinds het wettelijke verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (vanaf maart
2016) moet de openbare ruimte op andere manieren onkruidvrij worden gehouden. Na twee
seizoenen leert de ervaring dat het met de huidige financiële middelen niet mogelijk is om dit te
doen op het gewenste kwaliteitsniveau. De (mogelijke) hogere kosten die nodig zijn om het
gewenste kwaliteitsniveau van de verhardingen te handhaven hebben we nu als risico
meegenomen.
1221 Onbetrouwbare basisregistraties
In de komende jaren zullen we extra inspanningen om onze basisregistraties op orde te brengen
en aan te sluiten op het landelijk stelsel van Basisregistraties. In 2017 is de nulmeting uitgevoerd.
In programma 10 wordt de stand van zaken toegelicht. Het project brengt aanzienlijke risico's
met zich mee.
Gewijzigd
641 Structureel onvoldoende budget Jeugdzorg
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We hebben het risicobedrag van 2,5 miljoen nu (bij de verantwoording van de jaarrekening 2017)
verhoogd naar 4 miljoen euro omdat we in de loop van 2017 geconfronteerd zijn met een forse
toename van de kosten jeugdhulp (ruim 10%).
Vervallen.
642 Structureel onvoldoende budget Bijstand
Binnen het programma 6 “Apeldoorn Activeert” wordt ingezet op bestandsreductie en daarmee
tekortreductie, door het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Het
tekort op de bijstandsuitgaven van de gemeente Apeldoorn ligt niet meer boven de eigen risico
grens. Een afname van het aantal bijstandsgerechtigden zal niet alleen leiden tot een lager beroep
op de vangnetregeling BUIG maar zal ook leiden tot minder gemeentelijke uitgaven. In de MPB
2018-2021 heeft u besloten het extra Buig-tekort in 2018 ten laste van de reserve sociaal
domein te brengen en de jaren daarna het tekort op te nemen in de algemene dienst. Met dit
besluit, de kennis van nu over het beschikbare macrobudget BUIG 2018-2022 en de huidige
volume ontwikkeling achten wij het niet meer nodig het risico van structureel onvoldoende
budget bijstand aan te merken als toprisico.

De overige risico's zijn met € 0,3 miljoen gestegen en het totale risicobedrag is met € 5,3 miljoen
afgenomen.
Risicoprofielen financiële risico’s AD
De TOP-risico’s met de grootste kans dat ze gebeuren en het grootste risicobedrag zitten in
kwadrant I (rechtsboven) van het risicoprofiel. Daar is de kans groter dan 25% en het risico
groter dan € 500.000.

De matrix laat zien, dat de meeste risico's kleine financiële gevolgen hebben.
Risicoprofielen risico's doelstelling en imago.
In deze jaarrekening hebben we ook het profiel opgenomen van risico's, als we kijken naar onze
doelstellingen en ons imago. de toprisico's zijn de risico's met een kans >25% en een score van
4 tm 6.
De scores betreffen:
De doelstelling wordt toch gehaald (1), de doelstelling wordt later gehaald (2), de doelstelling
wordt niet gehaald (3).
Impact op imago: schade (1), ernstige schade (2), zeer ernstige schade (3).
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TOP- risico's doelstellingen en imago.
Hieronder geven we een overzicht van deze risico's. Het gaat om 18 TOP-risico's.
Van de tien financiële TOP-risico's zijn er acht ook een TOP- risico als het gaat om doelstelling en
imago.

TOP-risico's Algemene dienst
Nr.

Eenheid Risico

Kans Impact op de
doelstelling

Impact op het imago

Totaal

Programma 1
568

F&C

Innen belastingen

25% Doelstelling is gehaald

Zeer ernstige schade
(land.pers>6)

4

503

S&R

Focus

30% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade
gehaald
(land.pers>6)

6

741

F&C

BTW-compensatiefonds aandeel in de
algemene uitkering

50% Doelstelling wordt later Ernstige schade
gehaald
(regionale pers 4-6)

4

861

INF

Datalek

50% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade
gehaald
(land.pers>6)

6

421

PVG

Leegstand vastgoed Vastgoedbedrijf

25% Doelstelling wordt niet Ernstige schade
gehaald
(regionale pers 4-6)

5

463

PVG

Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf

50% Doelstelling wordt niet Schade (plaatselijke
gehaald
pers 0-3)

4

426

PVG

Verkoopbaarheid gemeentelijk vastgoed

25% Doelstelling wordt later Ernstige schade
gehaald
(regionale pers 4-6)

4

Programma 3
301

B&O

Ongeval door gladheid

80% Doelstelling wordt niet Schade (plaatselijke
gehaald
pers 0-3)

4

303

B&O

Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc.

70% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade
gehaald
(land.pers>6)

6

302

B&O

Onveiligheid medewerkers en derden

40% Doelstelling is gehaald

4

Het bestrijden van onkruid op
verhardingen

80% Doelstelling wordt niet Schade (plaatselijke
gehaald
pers 0-3)

4

50% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade
gehaald
(land.pers>6)

6

1281 B&O

Zeer ernstige schade
(land.pers>6)

Programma 5
641

JZW

Structureel onvoldoende budget
Jeugdhulp

Apeldoorn 219

Programma 7
761

JZW

Structureel onvoldoende budget Wmo

40% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade
gehaald
(land.pers>6)

6

50% Doelstelling wordt niet Ernstige schade
gehaald
(regionale pers 4-6)

5

Programma 8
423

PVG

Omnisport gemeentelijk deel onderhoud

Programma 9
1161 RL

Woningbouwprogrammering

50% Doelstelling wordt niet Ernstige schade
gehaald
(regionale pers 4-6)

5

504

RL

Asbest

50% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade
gehaald
(land.pers>6)

6

525

RL

Kwetsbare functies bij toetsing en
controle omgevingsvergunningen voor
bouwen en gebruik, monumenten,
aanlegvergunningen en sloop.
Asbestsloopmeldingen,
kamerverhuurverordening en handhaving
bestaande voorraad

50% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade
gehaald
(land.pers>6)

6

Programma 10
1061 RL

Huis van de Stad

30% Doelstelling wordt later Zeer ernstige schade
gehaald
(land.pers>6)

5

1221 INF

Onbetrouwbare basisregistraties

50% Doelstelling wordt niet Ernstige schade
gehaald
(regionale pers 4-6)

5

1.2.1.3 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die we hebben om kosten te dekken
van risicogebeurtenissen die we niet hebben begroot. Voor het bepalen van de
weerstandscapaciteit kijken we naar drie componenten:
• het buffervermogen
• ruimte in de begroting
• belastingcapaciteit die we niet gebruiken.
De weerstandscapaciteit eind 2017 in de MPB 2017-2020 was berekend op € 6 miljoen. In deze
jaarrekening zien we dat de weerstandscapaciteit is gestegen naar ruim 13 miljoen eind 2017.
Dit is vooral een gevolg van de resultaatbestemming 2016 die in 2017 is verwerkt. Het resultaat
van de jaarrekening 2017 zal in 2018 worden verwerkt, waardoor de weerstandscapaciteit eind
2018 € 34 miljoen zal bedragen.
Op basis de ontwikkelingen die we in de MPB 2018-2021 hebben meegenomen zal de
weerstandscapaciteit doorgroeien naar ruim € 58 miljoen in 2022.
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1.2.1.3.1 Buffervermogen
Het buffervermogen zijn de algemene reserves in ons eigen vermogen, die we kunnen gebruiken
om risico’s op te vangen. De basis voor het buffervermogen is de algemene reserve. Die
corrigeren we voor de negatieve reserves, zoals de Reserve Tekort Grondbedrijf. In 2016 heeft u
uit het resultaat 2015 de reserve sociaal domein gevormd. Uit deze reserve kunnen we de
risico's binnen het sociaal domein opvangen. Daarom beschouwen we deze reserve ook een
algemene reserve. Het buffervermogen is eind 2017 € 13,1 miljoen en groeit naar ruim € 56
miljoen in 2022.

1.2.1.3.2 Ruimte op de begroting
Ook de mogelijkheid om binnen de bestaande begroting te bezuinigen is een factor die de
weerstandscapaciteit bepaalt. Want als het echt tegenzit en we niet genoeg of helemaal geen
eigen vermogen hebben, moeten we flink bezuinigen. We hadden de afgelopen jaren een grote
structurele opvangbuffer opgenomen in de MPB, omdat we nog veel taakstellingen moesten
uitvoeren en er onzekerheden waren. We hebben nu een aparte reserve sociaal domein gemaakt.
Bovendien liggen we met ons financieel herstel op koers. Voor 2017 en 2018 hadden we daarom
geen buffer opgenomen.

1.2.1.3.3 Onbenutte belastingcapaciteit
De ongebruikte belastingcapaciteit zijn de mogelijkheden die we hebben om extra inkomsten te
krijgen door belastingen te verhogen of heffingen meer kostendekkend te maken. Onze heffingen
zijn nu 100% kostendekkend. Een hogere dekkingsgraad is niet toegestaan. Dit biedt dus geen
mogelijkheid voor extra inkomsten. De afvalstoffenheffing en het rioolrecht leveren de meeste
inkomsten op, die echter alleen ingezet kunnen worden voor deze taken en niet als algemeen
dekkingsmiddel. U heeft besloten om de macronorm los te laten en de OZB vanaf 2018 nog maar
met de inflatiecorrectie te verhogen. Wij zien dit als een kader voor de komende jaren en hebben
daarom geen ongebruikte belastingcapaciteit als buffer opgenomen.
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In het overzicht hieronder ziet u de weerstandscapaciteit in de jaren 2013 tot en met 2022 en uit
welke onderdelen de weerstandscapaciteit bestaat.

1.2.1.3.4 Omvang weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit AD

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

einde jaar (*€1000)
Algemene reserve
Reserve inlopen tekort
grondexploitatie

23.646 18.564

-46.178 -41.325 -36.308

Reserve Sociaal Domein
Egalisatiereserve bouwleges
Egalisatiereserve
begraafplaatsen
Buffervermogen
Ruimte in de begroting
Weerstandscapaciteit AD
incidenteel

9.901 14.750 19.424 39.830 38.184 36.881 44.265 51.265
- -5.352
31.119 17.443 10.889

14.200 15.738 11.179

97

0

0

5.111

5.111

5.111

5.111

5.111

-1.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-24.226 -22.761 -12.207
0

1.500

500

-24.226 -21.261 -11.707

-631 13.160 34.052 37.943 42.089 49.376 56.376
863

0

0

500

850

1.350

1.500

232 13.160 34.052 38.443 42.939 50.726 57.876

1.2.1.4 Weerstandsvermogen
We zien dat onze weerstandscapaciteit is toegenomen en dat de grootte van de risico’s van de
AD ook is toegenomen. Ten opzichte van de MPB 2017-2020 verbetert het weerstandsvermogen
eind 2017 van 0,29 naar 0,67. Dat is nog steeds onvoldoende (<1).
In 2018 en de jaren daarna verbetert ons weerstandsvermogen echter snel, via 1,7 eind 2018
naar 3,0 eind 2022.

1.2.1.5 Financiële positie
Naast het weerstandsvermogen zijn er ook andere graadmeters voor de beoordeling van de
financiële positie van de gemeente. Met ingang van 2016 moeten gemeenten op basis van het
Besluit Begroting en Verantwoording deze financiële kengetallen opnemen in de paragraaf
Weerstandsvermogen. Voor het financieel herstel hebben we de grootte van de Algemene
Reserve in 2022 als richtpunt genomen. In 2016 heeft u bij uw besluit over de MPB 2017-2020
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besloten, dat we duurzaam financieel herstel willen bereiken door ons eigen vermogen te
vergroten en onze schuldpositie klein te houden. Onze solvabiliteit en netto gecorrigeerde
schuldquote zijn ijkpunten, waaraan we meten of we dat doel hebben bereikt. Voor de andere
kengetallen gebruiken we de normen van de provincie Gelderland. In de tabel hieronder hebben
wij die normen verwerkt.
Financiële kengetallen

Financiële Kengetallen:
a Algemene reserve/ reserve tekort
grondbedrijf eind 2022 (in miljoenen)
b Netto schuldquote
c Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen
d Solvabilteitsratio
e Structurele exploitatieruimte
f Grondexploitatie
g Belastingcapaciteit

Rekening Rekening Begrotin Begroting Rekening
Norm
2015
2016
g
2018
2017
2017
€ 27,9
€ 38,8 € 39,4
€ 34,8
€ 56,4 > €20
Goed
105,10% 113,12% 99,44% 101,26% 89,38% < 90%
94,95% 101,84% 89,92% 91,70% 80,73% < 90%
5,15%
2,20%
14,04%
98,18%

Goed
Goed

8,32% 4,28%
8,98% 11,50% > 20%
Matig
0,58% 0,50%
0,60%
3,97% > 0,6% Voldoende
10,85% 5,56%
5,53% 11,71% < 20% Voldoende
96,13% 96,13% 96,08% 96,08% < 95%
Matig

Onze kengetallen laten zien, dat onze financiële positie de laatste jaren sterk verbetert. De
Algemene Reserve is per eind 2017 voor het eerst sinds jaren weer positief, maar nog te gering
om onze risico's op te vangen. Komende jaren zal de AR echter snel groeien. Onze solvabiliteit is
verbeterd van onvoldoende naar matig en onze gecorrigeerde netto schuldquote is goed. Als we
ons financieel beleid doorzetten kunnen we in 2025 weer financieel gezond zijn. Dat is opnieuw
een versnelling. In onze MPB 2018-2021 gingen we nog uit van volledig financieel herstel per
2030.
Toelichting
a. Algemene reserve
Met de zomernota 2012 hebben we ons financiële herstelplan gepresenteerd. Het doel van het
plan is dat we weer genoeg ‘vet op de botten’ hebben. Daarvoor moest de Algemene Reserve
in 2022 zijn gegroeid naar minimaal € 15 miljoen. Na de decentralisaties in het sociaal domein
hadden we deze norm verhoogd naar € 20 miljoen (inclusief de reserve sociaal domein). We
hebben de raming van de Algemene Reserve geactualiseerd op basis van deze Jaarrekening
2017. in de meerjarige doorrekening hebben we de resultaatbestemming van de jaarrekening
2017 en de berekende afdracht van het Grondbedrijf aan de AD volgens de MPG 2018
toegevoegd aan de Algemene Reserve.
De Algemene reserve bedraagt eind 2017 € 2 miljoen en groeit door naar ruim € 56,4 miljoen
(inclusief de reserve sociaal domein) eind 2022.
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Grafiek 4.7

b. Netto schuldquote (verplicht)
De netto schuldquote laat zien hoeveel schuld we hebben in verhouding tot onze baten. We
hadden eind 2017 minder schulden en meer baten dan we hadden voorzien in de MPB 20172020. We zien, rekening houdend met onze geplande investeringen, dat onze schuld
komende jaren verder afneemt. We streven naar een schuldquote kleiner dan 90%. Eind
2017 is de netto schuldquote 89,38%.
c. Netto schuldquote gecorrigeerd1 (verplicht)
We streven naar een netto gecorrigeerde schuldquote lager dan 90%. Dit is een goede
verhouding tussen onze bezittingen, die we betaald hebben met schulden, en onze jaarlijkse
inkomsten. Voor de schuldquote gecorrigeerd houden we de volgende normen aan:
Netto schuldquote
Kwalificatie

<90%
Goed

<100%
voldoende

100%<>130%
Matig

>130%
Onvoldoende

De gecorrigeerde schuldquote op basis van de jaarrekening is 80,73%, dus goed. We
kunnen steeds meer investeringen financieren, zonder daarvoor te hoeven lenen en onze
inkomsten nemen toe.

1

De correctie heeft te maken met geld dat wij aan anderen hebben geleend.
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d. Solvabiliteitsratio
We hanteren de volgende normen voor onze solvabiliteit:
Solvabiliteit
Eigen vermogen
Kwalificatie

≥ 20%
>160 mln
Goed

15% <>20%
120 <>160 mln
voldoende

10 %<>15%
80 <> 120 mln
Matig

< 10%
< 80 mln
Onvoldoende

We willen onze solvabiliteit terugbrengen op het niveau van 2008. De afgelopen jaren was
onze solvabiliteit nog te laag, onvoldoende. Op basis van deze jaarrekening bedraagt ons
eigen vermogen inclusief rekeningresultaat eind 2017 € 86 miljoen. Onze solvabiliteit
verbetert naar 11,5 %. De prognose voor de komende jaren is positief. Onze solvabiliteit
groeit sneller dan verwacht in de MPB 2018-2021. In het huidige groeitempo verbetert onze
solvabiliteit naar ‘voldoende’ in 2021 (was 2025) en ‘goed’ in 2026 (was 2030).
e. Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte er is om extra eigen
lasten te dragen. Onze structurele exploitatieruimte is voldoende.
f. Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde )
baten. Het kengetal geeft het risico aan dat we lopen door waardevermindering van grond
die we nog niet in exploitatie hebben genomen, en van bouwgrond in exploitatie. Onze
grondexploitatie is voldoende.
g. Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit laat zien hoe de belastingdruk van onze gemeente zich verhoudt ten
opzichte van het landelijke gemiddelde. De belastingcapaciteit geeft aan in welke mate we
onze belastingen zouden kunnen verhogen, als onze financiële positie daarom vraagt. Onze
belastingcapaciteit is nog matig, omdat we afgelopen jaren in het kader van financieel herstel
onze belastingen meer dan trendmatig hebben moeten verhogen.
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1.2.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente Apeldoorn heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm
van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen,
gemeentegebouwen en onderwijsgebouwen. Het onderhoud van deze goederen is van groot
belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op vele terreinen. Vanwege het
belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in meerjarenplannen, nota’s en visies.
In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het
beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode.
Hiermee willen we inzicht geven op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke
kapitaalgoederen wordt geborgd.
1. Integrale openbare ruimte
Stand van zaken
Apeldoorn is een ‘Buitenstad’ met veel groen en een openbare ruimte die schoon, heel en veilig
is. Het is het stamkapitaal van onze gemeente. Verduurzaming en ‘voorraadbeheer’ zijn centrale
opgaven voor de toekomst. Het voorraadbeheer betreft het zodanig in standhouden van de
voorzieningen dat een veilig en economisch verantwoord gebruik mogelijk is. Als uitgangspunt
voor het onderhoudsniveau geldt het niveau B volgens het handboek openbare ruimte van
CROW. Als de kapitaalgoederen versleten raken dienen ze te worden vernieuwd of vervangen.
Om een beter zicht te krijgen op de middelen die nodig zijn om de kapitaalgoederen ook op de
langere termijn in stand te kunnen houden is in 2016 het onderzoek ‘Grip op kapitaal’
uitgevoerd. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de vervangings- en
vernieuwingsmiddelen voor de meeste kapitaalgoederen voldoende zijn. Voor het groen zijn
structureel aanvullende middelen nodig. Voor bruggen en kunstwerken zijn de middelen voor de
langere termijn niet geregeld.Behalve het normale onderhouds- en vervangingsregime willen wij
extra aandacht schenken aan oudere wijken.
Programma 2017
Wij werken toe naar één meerjarenplan voor kapitaalgoederen.
Wat hebben we gedaan in 2017
We hebben het reguliere onderhoud goed op orde en maken de onderhoudskwaliteit B (handboek
CROW) waar.
Zoals in voorgaande jaren gemeld zijn de vervangingsmiddelen grotendeels op orde, maar zit er
een tekort op de groene vervangingsmiddelen en in het bijzonder de bomen. Hiervoor is in de
MPB 2018-2021 een eerste investeringsaanzet gegeven. In 2018 wordt hier verder op ingegaan
in het groenplan.
Voor de revitaliseringsaanpak van de openbare ruimte in oudere wijken is een
uitgangspuntennotitie vastgesteld. In 2018 starten drie pilots.
Wij werken toe naar verbreding van het MJOP (meerjarig onderhoudsprogramma) voor wegen
naar een MJOP voor de openbare ruimte, maar dat is nog niet beschikbaar. Belangrijk onderdeel
hierin is een integraal afwegingsmodel op basis van risico en waarden. Daar werken wij in 2018
aan.
a
2.a. Groen
Stand van zaken
Groen is een onderscheidende kwaliteit van Apeldoorn. Het is ons natuurlijke kapitaal. De
budgetten voor onderhoud zijn toereikend om te kunnen voldoen aan het onderhoudsniveau.
Maar ze zijn ontoereikend om in de vervangingsopgave op de lange termijn te kunnen voorzien.
In de loop van 2017 beschikken wij over een nauwkeurig beeld van de extra benodigde
middelen.Hoewel het dagelijkse onderhoud goed op orde is, is de belevingswaarde vanwege
bezuinigingen de laatste jaren behoorlijk versoberd. Tegelijk is sprake van een grote
betrokkenheid bij de bevolking die zich vertaalt in bewonersparticipatie (website “maak je stad”).
Daarmee voegen bewoners zelf kwaliteit aan hun eigen woonomgeving toe. Inmiddels zijn er
ruim 200 initiatieven.

Apeldoorn 227

Programma 2017
In 2017 wordt het onderhoud, conform de vastgestelde kwaliteit gerealiseerd en wordt een
groenplan opgesteld dat gericht is op versterking van de groene kwaliteiten en de instandhouding
op langere termijn.
Wat hebben we gedaan in 2017
We hebben het groen onderhouden volgens kwaliteitsniveau B, zoals dat in de Kadernota staat.
Vanuit het budget Groene Blaadjes is in 2017 kleurrijke beplanting aangebracht op vele
‘zichtlocaties’, zoals bloembakken, bloembollen, kleurrijke vaste planten en sierheesters.
Daarnaast zijn ook vele stroken bloemrijk grasland met nieuwe wilde florazaad ingezaaid. Om de
technische kwaliteit van heestervakken in de toekomst op peil te houden is een vervangingsplan
opgesteld.
b
2.b. Wegen (en bruggen, tunnels en viaducten)
Stand van zaken
In 2014 is gestart met de uitvoering van de maatregelen die zijn opgenomen in het ‘Herstelplan
Wegen (fiets-, voetpaden en wegen)’. Mede door de extra provinciale middelen zijn wij inmiddels
voorspoedig op weg in het aanpakken van slechte verhardingen. In het Meerjaren
Onderhoudsplan Wegen 2017-2019 is het programma voor drie jaar opgenomen. De
verwachting is dat de werkvoorraad op de asfaltverhardingen in 2017 binnen de grenzen komt
van wat is aangemerkt als gewenste werkvoorraad. Hierbij hebben wij het principe
geïntroduceerd om asfaltverhardingen in woonbuurten om te zetten in klinkerverhardingen. Dat
vraagt weliswaar een grotere investering op de korte termijn, maar heeft in veel gevallen
financiële- en duurzaamheidsvoordelen voor de langere termijn. In 2014 is in overeenstemming
met het Herstelplan Wegen een reserve herstel onderhoud wegen gevormd. Deze is in de MPB
opgenomen in bijlage 3.5.
Programma 2017
In 2017 worden de wegen en fiets/wandelpaden conform het door ons vastgestelde MJOP
2017-2019 in uitvoering gebracht.
Wat hebben we gedaan in 2017
In het voorjaar is de kwaliteit van alle wegen geïnspecteerd. De resultaten hiervan zijn in het
najaar aan de raad gepresenteerd, met de stand van zaken ten aanzien van de
onderhoudsachterstand. Het grootste deel van het Uitvoeringsplan 2017 is uitgevoerd. Met vijf
projecten zijn we niet helemaal klaar, waaronder de eerste wegen binnen project De Parken. De
opstart van dit project, met circulaire economie als belangrijk speerpunt, heeft meer tijd nodig
gehad. We maken deze wegen in het voorjaar af. Het Uitvoeringsplan 2018, waarin is
aangegeven welke wegen in 2018 worden aangepakt, is vastgesteld. We hadden daar eerst
overleg met u over.

3. Openbare verlichting
Stand van zaken
De openbare verlichting in Apeldoorn is een stuk duurzamer geworden. Op het gebied van
energie efficiënte verlichting is Apeldoorn een koploper. De helft van het areaal (ca. 15.000
lichtmasten) was al redelijk energie efficiënt en dimbaar. De afgelopen jaren heeft de gemeente
Apeldoorn 6.000 minder energie efficiënte armaturen vervangen voor een dimbare LED variant.
Medio 2017 worden alle werkzaamheden (onderhoud, vervanging en nieuwbouw) aan de
openbare verlichting opnieuw aanbesteed. De focus voor de komende jaren ligt op het vervangen
van de minder energie efficiënte woonstraatverlichting (rondstralend) voor een dimbare LED
variant. Met de vervanging dragen wij bij aan een duurzame en in de toekomst CO2 arme stad.
De openbare verlichting is een onderdeel binnen integraal ‘voorraadbeheer’.
Programma 2017
Het planmatig onderhoudsbudget wordt overeenkomstig het jaarlijkse onderhoud- en
vervangingsplan ingezet.
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Wat hebben we gedaan in 2017
In 2017 hebben we alle geplande onderhoud- en vervangingsprojecten uitgevoerd. Zo hebben we
de Elsbosweg voorzien van nieuwe dynamische LED verlichting (verlichting met een
bewegingssensor). Met deze nieuwe verlichting hebben we een comfortabele/veiligere fietsroute
tussen Klarenbeek en Apeldoorn gecreëerd.
4. Bruggen
Stand van zaken
De bruggen voldoen aan de functionele eisen. Er was in 2013 sprake van een achterstand in
onderhoud en was sprake van discrepantie tussen onderhoudsbehoefte en de beschikbare
middelen. Daarom is deze problematiek in 2013 meegenomen in het Herstelplan Wegen. Daarbij
is het budget verhoogd naar de technische budgetbehoefte. Het onderhouden en vervangen van
bruggen maakt deel uit van integraal voorraadbeheer.
Programma 2017
In 2017 worden onderhoud en vervanging uitgevoerd zoals aangegeven in de paragraaf Bruggen
in het door ons vastgestelde MJOP Wegen 2017-2019.
Wat hebben we gedaan in 2017
We hebben alle projecten uitgevoerd die in het uitvoeringsprogramma 2016 staan. Verder
hebben we de brug De Freule laten inspecteren. Daarbij werden gebreken in de constructie
gevonden. Daarom hebben we in december nog een inspectie laten uitvoeren. We verwachten
dat we de resultaten daarvan in het 1e kwartaal van 2017 krijgen.
5. Begraafplaatsen
Stand van zaken
In de MPB 2014-2017 heeft uw raad ingestemd met een éénmalige aanvulling van € 350.000 in
de reserve begraafplaatsen. Naar aanleiding van een zorgwekkende terugloop van de
egalisatiereserve is in 2014 een plan van aanpak voor verbetering van de exploitatie gemaakt.
Inmiddels is van een terugloop van de reserve geen sprake meer. De éénmalige aanvulling in
combinatie met de nieuwe visie op de aanpak zorgt ervoor dat de reserve de komende jaren op
peil blijft.
Programma 2017
In 2017 wordt het onderhoud, zoals aangegeven in de nota begraafplaatsen, conform de
jaarlijkse begroting uitgevoerd. Een in 2016 lopend onderzoek zal in 2017 duidelijkheid geven
over de mogelijkheid tot natuurbegraven in de directe omgeving van begraafplaats Heidehof.
Wat hebben we gedaan in 2017
Het jaarlijkse onderhoud is gerealiseerd. Het aantal begravingen loopt iets achter op de prognose,
maar dit heeft nog geen negatief effect op de voorziening.
Het proces om tot een natuurbegraafplaats te komen naast begraafplaats Heidehof zit nog vast
bij de provinciale uitleg van de regelgeving voor natuurbegraven in het Gelders Natuur Netwerk.
Wij hebben onze zorg hierover geuit in de zienswijze op de aanpassing van de provinciale
omgevingsvisie. Gesprekken om dit mogelijk te maken lopen en geven naar verwachting begin
2018 de gewenste duidelijkheid. Als dit spoor vastloopt is een alternatief scenario nodig.
Vooralsnog houden wij vast aan de ingeslagen weg.
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6. Water & riolering
Stand van zaken
In 2016 is het nieuwe Rioleringsplan 2016-2020 vastgesteld. Speerpunten van het plan zijn
anticiperen op klimaatverandering door het afkoppelen van regenwater en de openbare ruimte
meer geschikt maken voor de opvang van regenwater. Daarnaast wordt samen met het
waterschap gewerkt aan een verdere verduurzaming van de afvalwaterketen. Uit onderzoek is
gebleken dat de riolering in Apeldoorn nog in prima staat is en langer meegaat. Dit vertaald zich
in lagere vervangingsinvesteringen voor de komende 10 jaar.De looptijd van het
uitvoeringsprogramma Beken en Sprengen is verlengd tot 2030 om beter mee te kunnen liften
met andere ontwikkelingen in de openbare ruimte.
Binnen de programma’s worden diverse projecten uitgevoerd. De belangrijkste zijn: maatregelen
tegen wateroverlast, beekherstel, waterkwaliteitsmaatregelen door oplossen knelpunten o.a.
door verbeteringen in de riolering en diverse afkoppelprojecten. Bij de omvorming van wegen
wordt meegelift met afkoppelen van regenwater. In 2017 worden onder meer de beek in
Kerschoten en de Ugchelsebeek noord gerealiseerd. De Ugchelsebeek midden en zuid en de
Schoolbeek worden voorbereid.

7. Verkeersapparatuur
Stand van zaken
Er zijn contracten gesloten met alle leveranciers van verkeersapparatuur voor het beheer en
onderhoud evenals het verhelpen van storingen. Daarnaast wordt er voor de
verkeersregelinstallaties een jaarlijks vervangingsprogramma uitgevoerd. In 2016 worden enkele
verkeer strengen uitgerust met gekoppelde regelingen (groene golf). Daarnaast wordt het
vervangingsprogramma integraal uitgevoerd in combinatie met het MJOP Wegen.
Programma 2017
In 2017 worden enkele invalswegen voorzien van verkeersmonitoringscamera's, om het verkeer
te monitoren. Het onderhoud en de vervanging wordt conform het jaarlijkse onderhoud- en
vervangingsplan uitgevoerd en integraal bekeken ten opzichte van het MJOP Wegen.
Wat hebben we gedaan in 2017
We hebben in 2017 een groene golf op de Laan van Zevenhuizen operationeel gemaakt. Vialis
heeft Apeldoorn uitgekozen als praktijktest locatie voor hun intelligente VRI.Naast de kruising
Ravenweg-Hofveld is ook de kruising Arnhemseweg-Ravenweg-Aluminiumweg omgebouwd naar
iVRI en toegevoegd aan de testlocatie.
Er is een nieuw Internet Protocol plan gemaakt voor het verkeersnetwerk in Apeldoorn. Inmiddels
is een gedeelte van het netwerk o.b.v. dit plan ingericht en beveiligd. Gezien de omvang van de
werkzaamheden lopen de planning en de werkzaamheden mbt dit IP-plan door in 2018 en
mogelijk 2019.
Het oude parkeer-reizigers infosysteem (PRIS) is inmiddels vervangen door het nieuwe
parkeerverwijssysteem en kan worden ingezet.
De communicatieverbindingen van de kruisingen Laan van Spitsbergen-Europaweg, Laan van
Spitsbergen-Laan van Orden, “de Naald”, en Zwolseweg-Loseweg zijn ontsloten via glasvezel.
Hiermee zijn ze gereed voor de geplande gecoördineerde en gekoppelde regelnetwerken.

8. Parkeren
Stand van zaken
Voor het onderhoud parkeerapparatuur, parkeergarages en maaiveld zijn contracten afgesloten.
In 2016 bleek net als in 2015 dat de apparatuur nog niet aan vervanging toe was. Dit staat nu
voor 2017 gepland. Opschuiven heeft tevens een inhoudelijk doel, de verwachting is dat volgend
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jaar relatief nieuwe onderdelen zoals kentekenherkenning en belparkeren voor garage apparatuur
op de markt komt. Die onderdelen kunnen bij latere aanschaf worden meegenomen.
Programma 2017
In 2017 wordt het onderhoud en de vervanging conform het jaarlijkse onderhoud- en
vervangingsplan uitgevoerd. Onderdeel hiervan is de vervanging van de parkeergarageapparatuur.
Naar verwachting zal het in 2017 om dat deel van de apparatuur gaan dat het oudste is en/of
gebruiksgebreken vertoond.
Wat hebben we gedaan in 2017
Alle apparatuur in de parkeergarages moet worden vervangen. Hiervoor is een
vervangingsprogramma gemaakt dat zich uitstrekt over de jaren 2018, 2019 en 2020. 2017 is
gebruikt om de voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor de aanbesteding begin 2018.
In 2018 zal de apparatuur in Orpheus en Koningshaven worden vervangen, in 2018/2019 in
garage Marktplein en in 2020 in garage Brinklaan. Daarnaast komt in 2019 de nieuwe
parkeergarage Anklaar in gebruik waar nieuwe apparatuur wordt geïnstalleerd. Gekozen is om
alle parkeerapparatuur in de gemeentelijke parkeergarages tegelijk te vervangen vanuit efficiency
overwegingen: er is sprake van één aanbesteding voor de apparatuur inclusief een
onderhoudsperiode van 10 jaar. Alle apparatuur is geschikt voor de nieuwste digitale
toepassingen en beheer.

9. Gemeentegebouwen
Stand van zaken
Met betrekking tot het onderhoud wordt gewerkt met Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s),
conform de NEN 2767. Voor het merendeel van ons vastgoed zijn MJOP’s beschikbaar.
Uitzonderingen hierop zijn objecten waarvoor afstoot/verkoop wordt overwogen en het vastgoed
in projectontwikkelingsgebieden. Hier wordt alleen het hoognodige onderhoud voor uitgevoerd.
De MJOP’s zijn leidend voor de wijze en mate van uitvoering van het onderhoud en vormen de
(financiële) basis voor de onderhoudsvoorziening binnen het Vastgoedbedrijf.Voor een aantal
objecten geldt dat het eigenarenonderhoud is belegd bij de huurder van het vastgoed. Dit geldt
voor Orpheus, Coda, Omnisport en de Accresportefeuille. De gemeente streeft in lijn met haar
eigenarenrol naar een goede regie en sturing op het eigenarenonderhoud van haar eigen
vastgoed. Voor Orpheus en Coda is inmiddels onderzocht of het eigenarenonderhoud kan
worden belegd bij de gemeente. T.a.v. beide is besloten de huidige contractafspraken te
respecteren en dat het eigenarenonderhoud vooralsnog uitgevoerd wordt door de huurders
(restant looptijd voor Orpheus is 28 jaar en voor Coda is 7 jaar). In 2016 wordt gestart met de
contractonderhandelingen met de exploitant van Omnisport; hier worden de huidige
onderhoudsafspraken versus de gewijzigde kijk op regie in meegenomen. Ook wordt in 2016
gewerkt aan nieuwe afspraken met Accres, waarbij het uitgangspunt is dat met ingang van
2017 het eigenarenonderhoud voor wat betreft sturing en regie wordt belegd bij het
Vastgoedbedrijf.
Programma 2017
Accres draagt in opdracht van de gemeente zorg voor de uitvoering van het eigenarenonderhoud.
Toegewerkt wordt naar een nieuwe kort cyclische MJOP systematiek, waarvoor in 2014 reeds
de MJOP’s en bijbehorende budgetten van de Accresportefeuille zijn geactualiseerd. Hierbij
wordt rekening gehouden met de voorgenomen afstoot van panden zoals opgenomen in het
uitvoeringsprogramma van de Nota Gemeentelijk Vastgoed.
Voor een aantal objecten zal een nieuw MJOP worden opgesteld. Voor landgoederen zal in 2016
eerst een projectplan worden opgesteld en vervolgens een MJOP om deze objecten conform
beoogde exploitatie weer up-to-date te krijgen voor de komende decennia. Dit gelet op het
bestuurlijke besluit in 2014 om bossen en landgoederen niet af te stoten, maar te behouden.
Daarnaast wordt in 2017 ook toegewerkt naar een actualisatie van de MJOP’s voor de
gemeentelijke accommodaties op sportterreinen.
Wat hebben we gedaan in 2017
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Eind 2017 heeft Libema - conform de eenzijdige verleningsmogelijkheid in het huurcontract – het
huurcontract verlengd tot 1-1-2023. De gemeente en Libema zijn in overleg over het
verduidelijken van de onderhoudsafspraken. De gesprekken zijn in een vergevorderd stadium
maar nog niet geformaliseerd.
In 2017 hebben we met Accres nieuwe afspraken gemaakt m.b.t. tot het uitvoeren van het
onderhoud en de bijbehorende bekostigingssystematiek (MJOP vastgesteld voor 20 jaar,
uitbetaling vindt plaats op basis van de jaarplannen, en achteraf verantwoording en verrekening).
De sturing en regie op het uit te voeren onderhoud zijn hierdoor teruggegaan naar de gemeente.
De objecten (8 stuks) die in de toekomst kunnen worden afgestoten zijn in 2017 onttrokken aan
de Accresportefeuille en maken geen onderdeel meer uit van bovenstaande afspraken.
Het projectplan landgoederen is nog niet afgerond, hierdoor is er voor de landgoederen nog geen
MJOP beschikbaar. In de paragraaf Vastgoed wordt hier verder op ingegaan.
Voor de gemeentelijke accommodaties op sportterreinen zijn in 2017 de benodigde
onderhoudsmaatregelen in beeld gebracht.

We hebben de mjop’s voor de gemeentelijke accommodaties op sportparken nog niet definitief
gemaakt. We doen dat in 2018, tegelijk met het afronden van het onderzoek van alle
eigendommen in deze vastgoedportefeuille.
10. Sportvelden
Stand van zaken
In het verleden zijn gemeentelijke veldsportaccommodaties (velden en bijbehorende
kleedgebouwen) voor een deel geprivatiseerd naar verenigingen die de accommodaties in gebruik
hebben. Een deel (circa 35 velden) is nog gemeentelijk eigendom. Beleid van de gemeente is om
het onderhoud van het entouragegroen over te laten nemen door de verenigingen. Een groot
aantal overeenkomsten met de verenigingen is hier al op aangepast. Ook de energielasten
worden zoveel mogelijk bij de verenigingen belegd door aansluitingen rechtstreeks op naam van
de gebruikers te stellen.
Programma 2017
Er zijn geen wijzigingen in de bestaande situatie.
Wat hebben we gedaan in 2017
Op logische contractmomenten wordt hier aandacht aan besteedt, bijvoorbeeld bij een herziening
of aflopend contract. Deze hebben zich in 2017 voorgedaan bij onder andere Robur58 maar zijn
uitgesteld met het oog op het komen tot een eenduidige beleidslijn ten aanzien van het
sportvastgoed. Ten aanzien van de energie zijn de aansluitingen in beeld gebracht en zitten we
eind 2017 in een afrondende fase.
Onderhoudsbudget gemeentelijke kapitaalgoederen exclusief interne uren (overhead)
Omschrijving
1

1. Integrale openbare ruimte

2 a

2.a. Groen

b

2.b. Wegen (en bruggen, tunnels en viaducten)

Begroot

Realisatie

6.997
4.646.000

4.528.000

10.878.000

8.172.000

3

3. Openbare verlichting

1.751.000

1.391.000

4

4. Bruggen

470.000

284.000

5

5. Begraafplaatsen

464.000

368.000

6

6. Water & riolering

4.243.000

2.710.000

7

7. Verkeersapparatuur

987.000

737.000

8

8. Parkeren

1.014.000

978.000

9

9. Gemeentegebouwen

3.553.000

3.292.000

10

10. Sportvelden
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1.2.3 Paragraaf Financiering
1.2.3.1 Algemene ontwikkelingen
Het economische herstel heeft in 2017 een behoorlijke stap vooruit gezet, echter de inflatie
ontwikkelingen lopen nog steeds niet op het gewenste niveau van de Europees Centrale Bank
(ECB) van dichtbij maar onder de 2,0%. In Amerika zien we dat de gunstige economische
ontwikkelingen er toe hebben geleid dat er in het afgelopen jaar meerdere rentestappen omhoog
zijn gezet. Daarbij hebben ze ook besloten om de geldmarkt voorzichtig te verkrappen. Voor
2018 worden in Amerika nog enkele renteverhogingen verwacht naar een meer neutraal niveau.
De ECB heeft per begin 2018 het zogenaamde opkoopprogramma gehalveerd naar € 30 miljard
per maand met als einddatum voorlopig eind september 2018. De uitspraak dat de korte rente
nog lange tijd laag zal blijven nadat het opkoopprogramma is beëindigd staat nog steeds. We
verwachten in 2018 nog geen stijging van de korte rente. De rente van de ECB heeft geheel
2017 op 0,0% gestaan en om geld uit te lenen aan de ECB moesten financiële instellingen ook in
2017 0,4% betalen. De 10-jaars rente staat eind van het jaar op een niveau van 0,89%. Wij
hielden rekening met een lange rente tussen de 0,5% en 1,0% in 2017. De rentebeweging is
tussen deze bandbreedtes gebleven. Marktverkenningen lijken voor 2018 te duiden op een
kortlopende rente tussen -0,4 % en 0% en een langlopende rente tussen 0,8% en 1,4%. In de
paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing wordt er rekening mee gehouden dat de
feitelijke rente anders kan verlopen. In de alinea (4.3.2.) over renterisicobeheer blijkt dat een
eventuele rente stijging gedempt wordt door een grotere spreiding van de leningportefeuille dan
de wettelijk kaders voorschrijven.
Met betrekking tot de Wet schatkistbankieren kunnen wij melden dat wij in 2017 geen geld
gestald hebben in Rijks schatkist.
De Wet Hof (Houdbare overheidsfinanciën) gaat een steeds grotere rol spelen met betrekking tot
de investeringsruimte (grof vertaald meer kasuitgaven dan inkomsten) voor de decentrale
overheden en het Rijk. In de meest recente afspraken tussen het Rijk en decentrale overheden
(lees regeerakkoord) is een macronorm van 0,3% van het bbp voor de decentrale overheden
bepaald. De raming van het EMU-saldo over 2017 is verslechterd ten op zichtte van de raming
van de EMU-enquête 2017 gehouden eind 2016. Wij hebben over 2017 minder geld uitgegeven
dan er binnen kwam, dus geen bijdrage geleverd aan het EMU tekort over 2017. Voor 2018
wordt er op basis van de meest recente EMU-enguête 2018 een overschrijding van 0,3% van het
bbp verwacht voor alle decentrale overheden samen. Of en hoe het Rijk hiermee wil omgaan
richting decentrale overheden is nog niet bekend.
Er is geen individuele referentiewaarde voor onze gemeente vastgesteld over 2018.
Eind 2014 is de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO) als onderdeel
van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO) aangepast. De beperkingen die zijn
opgelegd gaan minder ver dan bij de overige publieke entiteiten. De ratingeisen voor de mogelijke
tegenpartijen zijn aangepast aan de huidige realiteit, dat willen zeggen dat er wettelijk nu een
single A-rating als ondergrens geldt. Wij hanteren in ons treasurystatuut voorlopig nog een
ondergrens van AA-. Vanuit spreiding in de financieringsvormen ligt de voorkeur bij nieuwe
financieringen niet op de eerste plaats bij de inzet van rente-instrumenten. In de prijzen van de
nieuwe leningen houden we rekening met een zogenaamde liquiditeitstoeslag, die de afgelopen
periode op het niveau van ca 0,1% bij een 10-jaars lening beweegt.
De administratieve organisatie van de treasuryfunctie is georganiseerd conform het door ons in
2014 vastgestelde Treasurystatuut. Het treasurystatuut zal in 2018 worden geactualiseerd.
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1.2.3.2 Risicobeheer
1.2.3.2.1 Renterisicobeheer
Renterisico over de vlottende schuld
De kasgeldlimiet wordt conform de Wet FiDO berekend naar een vast percentage (8,5%) van het
begrotingstotaal per 1 januari. Voor 2017 was de kasgeldlimiet berekend op € 50,0 miljoen.
Uitgangspunt is, zolang de korte rente lager is dan de rente voor langere looptijden dat de
kasgeldlimiet optimaal wordt benut. Bij extreem lage lange rente is het mogelijk dat er eerder
wordt besloten om korte leningen om te zetten in lange leningen. Dat is in 2017 niet gebeurd.

Kasgeldlimiet

Kwartaal

(bedragen x € 1 miljoen)
Netto vlottende schuld (+)/vlottende middelen
Kasgeldlimiet
Ruimte onder limiet

1
46

2
45

3
25

4
33

50
4

50
5

50
25

50
17

Renterisico over de vaste schuld
Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit
houdt in dat wij in enig jaar niet meer dan een bedrag ter grootte van 20% van het
begrotingstotaal aan herfinanciering dan wel renteherziening mogen hebben. Dat maximum
percentage is door het Rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te
bewerkstelligen.
In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende 5 jaren.
Hieruit blijkt dat de renterisiconorm in 2017 niet is overschreden en verdere jaren niet
overschreden gaat worden.

Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln)
- maximaal renterisico op vaste schuld
- renterisiconorm
Ruimte onder de limiet

Begroot Realisatie
2017
2017

2018

Begroot
2019
2020

2021

55,8

25

71,1

71,1

62,4

33,8

117,6

117,6

118,5

118,5

118,5

118,5

61,8

92,6

47,4

47,4

56,1

84,7
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1.2.3.2.2 Kredietrisico's op beleggingen
Kredietrisico op beleggingen
(bedragen x € 1 miljoen)

Restant vordering per
1-1-2017

Absoluut
Gemeenten / provincies

Waarvan met
aanvullende
zekerheid

%

Restant vordering per
31-12-2017

Absoluut

%

-

-

-

-

Woningbouwcorporaties met
garantie WSW

21,4

36,5%

16,9

32,3%

Semi-overheidsinstanties

14,4

24,5%

11,6

22,2%

Financiële instellingen met rating A,
of hoger

12,2

20,8%

12,2

23,3%

Overige instellingen

10,7

18,2%

11,6

22,3%

Totaal

58,7

100,0%

52,3

100,0%

0,6

Waarvan met
aanvullende
zekerheid

0,70%

De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de
toegestane kredietrisico’s vallen.

1.2.3.2.3 Risico's op gemeentegaranties
De gemeenteraad heeft vooral in het verleden garanties verstrekt voor leningen die onder meer
door lokale woningbouwverenigingen, verzorgingstehuizen, sportverenigingen en dergelijke zijn
aangegaan. Tegenwoordig opereren er waarborgfondsen voor woningbouw, zorg en dergelijke.
Hiermee wordt een rechtstreeks beroep op de gemeente om garant te staan voor leningen,
aangegaan door deze instanties, steeds kleiner. Bij de woningbouw is de gemeente nog steeds
verplicht om als ‘achtervang’ garant te staan.
Een schuldrestant van € 449 mln betreft een garantie van hypothecaire leningen aan particulieren
in het kader van woningbouw cq. woningverbetering. Het risico over deze categorie leningen
wordt als latent beschouwd en als PM post aangemerkt. Het betreft leningen die tussen 1995
t/m 2010 via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), via de Nationale Hypotheek Garantie
(NHG), aan inwoners van onze gemeente zijn verstrekt. Het rijk en de gemeenten vervullen de
achtervangfunctie; zij kunnen ieder voor 50% worden aangesproken op financiële tekorten van
dit waarborgfonds, voor zover het leningen betreft die t/m 2010 onder deze garantie zijn
verstrekt. Met ingang van 2011 staat het rijk zelfstandig volledig garant voor alle vanaf dan
verstrekte leningen. Op basis van informatie van de Nationale Hypotheek Garantie blijkt al jaren
dat zij geen beroep verwachten te doen en nooit gedaan hebben op de achtervangers. Uit de
meest recente Liquiditeitsprognose 2017-2022 van de NHG wordt dit beeld wederom bevestigd.
Zoals boven al opgemerkt, ons risico beschouwen wij is als PM en is daarom niet opgenomen in
onderstaande tabel, wel in het overzicht niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Risico op gemeentegaranties
(bedragen x € 1 miljoen)

Restant bedrag per 11--2017

Restant bedrag per
31-12-2017

Absoluut

%

Absoluut

%

9,0

2,2%

8,3

2,1%

Als achtervang met WSW-garantie

394,0

97,8%

389,4

97,9%

Totaal

403,0

100,0%

397,7

100,0%

Rechtstreekse garantiestelling
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1.2.3.3 Gemeentefinanciering
1.2.3.3.1 Financieringspositie
In 2017 hadden wij voorlopig rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 55
miljoen. In werkelijkheid konden wij volstaan met € 25 miljoen aan nieuwe lange leningen.
De belangrijkste oorzaken voor deze lagere behoefte zijn:
• Investeringen zijn minder snel gerealiseerd dan vooraf ingeschat, zie ook overzicht
Overlopende kredieten;
• Voor civiele werken is minder geld uit gegeven, door vertragingen en verschuivingen van
werkzaamheden, dan vooraf begroot;
• Er is meer geld ontvangen in de Algemene Uitkering;
• Er is een positievere kasstroom uit Grondbedrijf dan vooraf ingeschat;
• Er kon tijdelijk geld uit het fonds voor stimuleringsleningen worden gehaald.
Om de totale schuldontwikkeling te beschouwen dient u de liquide middelen, de opgenomen
korte leningen en de lange leningen bij elkaar te nemen en af te zetten tegen de stand per begin
2017. Hieruit blijkt dat de schuld all- over met ca € 23 miljoen is afgenomen.
Mutaties leningenpartefeuille

Begroting 2017
Bedragen (x
€ 1 mln)

Stand per 1 januari
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen

Rekening 2017

Gemiddelde
rente

Bedragen (x
€ 1 mln)

544,3
55,0

2,89%
1,00%

534,2
25,0

2,90%
0,99%

55,8

4,11%

55,8

4,11%

Vervroegde aflossingen

0,0

0,0

Renteherzieningen

0,0

0,0

Stand per 31 december

Gemiddelde
rente

543,5

2,48%

503,4

2,53%

Bij het opstellen van de begroting 2017 was een hogere aanvangsschuld per 1-1 verondersteld
dan in werkelijkheid het geval was. We zien per saldo een forse afname van onze lange schulden,
waarbij zoals hierboven een aantal redenen zijn genoemd.
De gemiddelde rente is per eind 2017 met bijna 0,4% gedaald, doordat duurdere leningen zijn
afgelost en de nieuwe leningen gemiddeld net beneden de 1,0% konden worden aangetrokken.
De gemiddelde rente eind 2017 is iets minder hard gedaald dan vooraf begroot. Dit heeft te
maken met feit dat we minder nieuwe lange leningen tegen een lagere rente behoefden aan te
trekken dan verwacht.

1.2.3.3.2 Leningportefeuille opgenomen gelden
De lening portefeuille opgenomen leningen laat al jaren een dalende tendens zien. De verwachting
is dat deze trend de komende jaren zal omslaan naar gelijk blijvend of licht stijgend verloop. Wat
betreft het beeld van het gemiddelde rentepercentage van de lange lening portefeuille verwachten
wij nog een iets verdere daling in de nabije jaren. Nadien zijn er minder mogelijkheden om oude
"hoogrentende" schulden in goedkopere herfinanciering om te zetten.
Hieronder ziet u het verloop van de leningportefeuille vanaf 2014:
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1.2.3.3.3 Leningportefeuille uitgezette gelden
Tot deze portefeuille behoren vooral de leningen en rekening-courant krediet die conform uw
besluiten zijn verstrekt aan woningbouwverenigingen, Orpheus, Gigant, sportverenigingen, en
dergelijke. Tevens zijn de gelden die voor de diverse stimuleringsleningen in een revolverend
fonds via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) zijn verstrekt hier
opgenomen. Verder vallen hier de gelden onder die belegd zijn vanwege de verkoop van
voormalige VNB-aandelen.
Mutaties beleggingenportefeuille

Begroting 2017
Bedragen (x
€ 1 mln)

Stand per 1 januari
Nieuwe beleggingen
Reguliere aflossingen

Rekening 2017

Gemiddelde Bedragen (x
€ 1 mln)
rente

59,4
0

4,33%
0,00%

58,7
1,6

4,38%
0,02%

4,9

4,23%

3,1

0,00%

52,3

4,54%

4,9

4,23%

Vervroegde aflossingen

0

0,00%

Tijdelijke aflossingen

0

0,00%

Renteherzieningen (oud %)

0

0,00%

Renteherzieningen (nieuw %)

0

0,00%

54,5

4,34%

Stand per 31 december

Gemiddelde
rente

De grootste nieuw verstrekte leningen in 2017 betrof een lening in het kader van de kunstgras
regeling aan AV'34 van € 0,9 miljoen en een tijdelijke rekening-courant krediet voor Gigant en
Markant in cultuur van maximaal € 0,3 mln. De € 3,1 mln aan aflossingen betreft de tijdelijke
uitname van gelden uit het SVN die niet direct benodigd waren voor nieuwe stimuleringsleningen.
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In 2018 worden nieuwe leningen verwacht en zal er juist een storting in het SVN fonds worden
gedaan.

1.2.3.4 Netto schuldquote en houdbaarheid financiën
Netto schuldquote
In het collegewerk programma hebben wij als aandachtspunt de schuld(quote) genoemd.
Voor de definitie van onze schuld gebruiken wij dezelfde definitie als het BBV gebruikt. De
wetgever heeft bepaald dat de berekening van de nettoschuldquote volgens die definitie één van
de financiële kengetallen voor gemeenten is. Daarbij moeten we zowel terug- als vooruitkijken.
Wij hebben in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de MPB 2017-2020
ijkpunten voor enkele (wettelijke) kengetallen aangewezen. Daaronder waren ook die voor de
(gecorrigeerde) nettoschuldquote. U heeft die ijkpunten geaccepteerd.
De definitie van de gecorrigeerde nettoschuldquote is:
(onderhandse leningen + overige vast schuld + kortlopende schuld + overlopende passiva langlopende uitzettingen - overige beleggingen - kortlopende (debiteuren)vorderingen en
uitzettingen - liquide middelen - overlopende activa)/totaal van de inkomsten op de
exploitatiebegroting.
In de tabel hieronder ziet u de gecorrigeerde nettoschuldquote volgens de begroting en volgens
de werkelijkheid.
Jaar

Begroting

Rekening

2015

123,3%

94,95%

2016
2017
2018

104,73%
89,92%
91,7%

101,43%
80,73%
Nog niet
bekend

Waarde
ijkpunt
Niet van
toepassing
Matig
Goed
Voldoende

Categorie provincie
Begroting
Rekening
C
B
B
A
B

B
A

De nettoschuldquote is aanzienlijk verbeterd. Zoals u in de balans en deze paragraaf kunt zien,
zijn de schulden verder afgenomen. Daarnaast hebben de hogere baten een positieve invloed op
dit kengetal.
Houdbaarheid financiën
Onder houdbare gemeentefinanciën wordt verstaan:
• De gemeente kan aan haar verplichtingen voldoen.
• De gemeente kan haar financiën ook bij economisch slecht weer beheersbaar houden zonder
hulp van buitenaf.
De VNG heeft hiervoor een model ontwikkeld waarin een verband wordt gelegd tussen de schuld,
bezuinigingen en economische ontwikkelingen. Met dit model kan bepaald hoe houdbaar onze
gemeentefinanciën zijn in tijden van economische crisis. Het model behoeft actualisatie naar de
meest recente externe economische data. Deze zijn helaas nog niet beschikbaar.
In algemene zin kunnen we stellen dat de ontwikkeling van zowel onze solvabiliteit als onze
schuldquote een positieve bijdrage levert aan de houdbaarheid van onze financiën.

Rentetoerekening
Wijziging berekening toe te rekenen rente
In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn onder andere wijzigingen ten aanzien van
de doorberekening van de rente voorgeschreven. In het verleden waren gemeenten vrij om zelf te
bepalen hoe zij de rentekosten in de begroting opnamen. Veelal gebeurde dit middels een vorm
van renteomslagpercentage, in onze gemeente hanteerden wij marktconforme rentepercentages.
Het nieuwe renteomslagpercentage dient op een éénduidige wijze berekend te worden door alle
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gemeenten, zodat onderlinge vergelijkbaarheid toeneemt en beter aansluit bij de werkelijke
rentekosten. Hieronder is het schema opgenomen dat inzicht verschaft tussen de rentekosten en
rentedekking binnen de begroting en rekening. Dit schema komt uit de nieuwe voorschriften die
over 2017 nog facultatief waren.
Renteschema (bedragen *€ 1.000)

Begroting 2017 incl wijziging

Rekening 2017

De externe rentelasten over de korte en lange
financiering

14.734

14.348

a
b

De externe rentebaten (idem)

-2.889

-3.288

c

Saldo rentelasten en rentebaten

11.845

11.060

c1

De rente die aan de grondexploitatie moet
worden doorberekend

c2
c3

-4.171

-3.458

De rente van projectfinanciering die aan het
betreffende taakveld moet worden toegerekend

-870

-870

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien
daar een specifieke lening voor is aangetrokken
(=projectfinanciering), die aan het betreffende
taakveld moet worden toegerekend

870

870

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-4.171

-3.458

7.674

7.602

-89

-227

d1

Rente over eigen vermogen

d2

Rente over voorzieningen

2.288

1.998

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

9.873

9.373

11.397

11.173

1.524

1.800

e

De aan taakvelden toegerekende rente
(renteomslag)

f

Renteresultaat op taakveld treasury

De aan de taakvelden toegerekende rente is omgeslagen tegen 2%. Dit betreft een afgerond
percentage. Het on afgeronde percentage kwam uit op 1,70%. Dit mag op een veelvoud van een
0,5% worden afgerond, mits de afwijking tussen de werkelijke rentelasten en de toegerekende
rentelasten minder is dan 25%. In onze situatie is sprake van een afwijking van 19,2%. Wij
hebben er voor gekozen om geen correctie toe te passen, omdat wij zolang mogelijk een stabiel
renteomslagpercentage willen hanteren. Voor de grondexploitatie is een rente van 2,2%
gehanteerd conform de berekeningen uit de BBV. Overigens is dit over 2017 facultatief.
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1.2.4 Paragraaf Verbonden partijen
1.2.4.1 Inleiding
Verbonden partijen zijn derde rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijk en een
financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een
rechtspersoon of het hebben van stemrecht. Financieel belang is er, als de gemeente middelen
ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij of
als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Wij
hebben bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen
en pps-constructies. Afhankelijk van onze mate van verbondenheid zijn wij in meer of mindere
mate in staat om invloed op het beleid van de betreffende verbonden partij uit te oefenen.
In november 2015 heeft uw raad de Kadernota verbonden partijen vastgesteld. Hierin wordt
onder meer ingegaan op de keuze om een verbonden partij in te stellen, de sturing op onze
deelnemingen en de rol van de raad daarin. Wij verwijzen naar deze nota. (Kadernota) Wij hebben
u bij de behandeling van de Kadernota toegezegd om de verbonden partijen in de resterende
raadsperiode afzonderlijk te bespreken. De wettelijke voorschriften van de BBV bepalen, dat
gemeenten de verbonden partijen op hun begrotingsprogramma's moeten toelichten. De voorheen
uitgebreide paragraaf verbonden partijen kan daardoor worden beperkt tot een samenvatting.
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1.2.4.2 Overzicht van verbonden partijen
In de begrotingsprogramma’s gaan wij in op de bijdrage van de verbonden partijen aan de
doelstellingen van de gemeente. Via een link kunt u inzoomen op het uitgebreide format dat per
verbonden partij is gemaakt. In deze paragraaf beperken wij ons daarom tot een resumé van alle
verbonden partijen.
Prg. Verbonden partij
Wat Bestuurlijk
Financiële
Portefeuillehouder(s)
belang of
bijdrage/subsidie
aandelen
belang
(nieuw)

PPS

01

Alliander NV

DLN 0,043% aandelen

n.v.t.D.H. Cziesso

01

Bank Nederlandse Gemeenten

DLN 0,24% aandelen

n.v.t.D.H. Cziesso

01

Leisurelands (RGV)

DLN 16% aandelen

n.v.t.D.H. Cziesso

01

NV Luchthaven Teuge

DLN 54,62% aandelen

n.v.t.D.H. Cziesso

01

Vitens

DLN 1 aandeel

n.v.t.D.H. Cziesso

01

Regio Stedendriehoek

GR

DB lid

€ 406.000J.G. Kruithof

01

Tribuut

GR

AB lid

€ 2.503.000D.H. Cziesso

02

Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland/GHOR

GR

n.v.t.

04

Circulus-Berkel BV

DLN 35,6% aandelen

04

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

GR

n.v.t.

06

Werkbedrijf Lucrato

GR

DB lid

07

Accres Apeldoorn BV

DLN 100% aandelen

07

GGD Noord- en Oost-Gelderland

GR

DB lid

€ 2.212.889B.G. Bloem

07

Vervoerscentrale Stedendriehoek

GR

DB lid

€4.586.000J. Kruithof

08

NV Orpheus theater/congrescentrum

DLN 72,7% aandelen

09

Kanaalzone Zuid (Schatkamer van Zuid)

PPS 33 1/3%
deelname

n.v.t.D. H. Cziesso

09

Veldekster

PPS 25% deelname

n.v.t.M.J.P Sandmann

09

Wegener

PPS 33 1/3%
deelname

n.v.t.M.J.P. Sandmann

€ 10.798.000J.C.G.M. Berends
€ 10.560.000D. H. Cziesso
€ 3.738.000M.J.P. Sandmann
€ 22.328.600J.G. Kruithof
€ 11.393.000D. H. Cziesso/M.J.P.
Sandmann

€ 4.130.000M.J.P. Sandmann

* DLN=deelneming, GR=gemeenschappelijke regeling, PPS=publiek private samenwerking

Apeldoorn 242

1.2.5 Paragraaf Grondbeleid
1.2.5.1 Algemeen
In deze paragraaf leest u dat het in 2017 veel beter ging op de woningmarkt. En hoe wij daarop
hebben gereageerd met de mogelijkheden die we beschikbaar hebben. Het resultaat daarvan is
dat we evenals in 2016 bijna onze productiedoelen hebben gehaald die hoger lagen dan de jaren
hiervoor.
Toch heeft de nog steeds aantrekkende woningmarkt voor Apeldoorn ook een keerzijde. Wij
merken vaker en sterker dat ontwikkelaars zich focussen op woningbouwprojecten in de
Randstad. Ontwikkelaars en bouwbedrijven worstelen namelijk steeds meer met een gebrek aan
mankracht en steeds toenemende levertijden van bouwmaterialen. Aangezien zij op projecten in
de Randstad op korte termijn betere rendementen kunnen behalen, verschuift hun aandacht
hiernaartoe.
Wij doen ons uiterste beste om partijen toch te bewegen om gronden af te nemen, maar of wij
de gronden voor de geraamde 419 woningen in 2018 ook dit jaar werkelijk kunnen verkopen,
daar zijn wij minder zeker van. U leest in deze paragraaf op de eerste plaats een algemeen
inzicht over Grondbeleid in de gemeente Apeldoorn. Op de tweede plaats beschrijven een aantal
actuele ontwikkelingen, zoals de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording. Tevens
wordt beknopt een mogelijk veranderende rol van het grondbedrijf toegelicht.
De paragraaf Grondbeleid is een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus van
de gemeente. In deze paragraaf krijgt u informatie over:
• uitvoering van het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die in de
meerjarenbegroting staan;
• belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving voor het Grondbedrijf;
• de resultaten die we met de grondexploitatie hebben gerealiseerd;
• onze argumenten om verliesvoorzieningen te maken en winst te nemen.

1.2.5.2 Grondbeleid
Wij willen een beslissende rol spelen in het realiseren van ruimtelijke en maatschappelijke doelen
van onze gemeente. Dat doen we door onze eigendommen creatief in te zetten en de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten te gebruiken die we hebben. Die doelen zijn
het vasthouden en versterken van:
• de comfortabele gezinsstad;
• het toeristisch toplandschap;
• het innovatieve en economische klimaat van onze ondernemende stad.
• met duurzaamheid als rode draad.
We werken daarbij samen met het bedrijfsleven en andere partners.
Grondbedrijf
Een van de instrumenten voor de uitvoering van ons grondbeleid is het Grondbedrijf. Dat is een
onderdeel van de eenheid Projecten, Vastgoed en Grond. Het Grondbedrijf werkt mee aan de
ruimtelijke ontwikkelingen die de Apeldoornse samenleving wil realiseren, faciliteert die
ontwikkelingen en helpt mee bij de uitvoering ervan. Het helpt ook mee om ons doel te bereiken
dat het feitelijke gebruik van grond klopt met het ruimtelijk gebruik dat we in onze maatschappij
willen. Het Grondbedrijf neemt de ene keer actief de regie, faciliteert de andere keer
ontwikkelingen en verleent daarnaast deskundige financieel-economische begeleiding in
projecten. Dit laatste met als doel een zo goed mogelijk financieel resultaat te bereiken binnen elk
project. Het Grondbedrijf moet een gezond bedrijf zijn. Dit houdt in dat het Grondbedrijf op eigen
kracht ervoor zorgt dat het een financiële reserve heeft die groot genoeg is om financiële risico’s
in lopende en toekomstige projecten op te vangen. Het Grondbedrijf toetst alle beleidsvoorstellen
in lopende en toekomstige publieke projecten aan die voorwaarde. Over projecten waarvoor
private partijen het initiatief nemen, geeft het Grondbedrijf advies vanuit haar doelstellingen.
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Ons grondbeleid
Na een aantal moeilijke jaren staat het Grondbedrijf er nu weer goed voor. Het
weerstandsvermogen en de programmering zijn op orde. Dat is onder meer te danken aan
maatregelen om de crisis door te komen en aanpassingen van de regels: Voor de jaren 2017 tot
en met 2019 kan het Grondbedrijf misschien zelfs een extra programma uitvoeren, dat past bij
onze strategische doelstelling ‘de comfortabele gezinsstad’.
Grote veranderingen
Het Grondbedrijf heeft de laatste jaren te maken gehad met grote veranderingen in de
omstandigheden. Onder andere de komst van de SER-ladder die duurzame verstedelijking
voorschrijft op basis van afstemming van programma’s binnen de regio. Provincies hebben de
regie bij de afweging van belangen die verder gaan dan een gemeente of de regio. Van
gemeenten wordt verwacht dat zij ruimtelijke afwegingen afstemmen met anderen die in de regio
actief zijn op de markt.
Van actief naar faciliteren
Het accent is verschoven van het stellen van beperkingen (ordening) naar het faciliteren
(uitnodigen, verleiden) van ontwikkelingen. Daarmee heeft de markt een belangrijkere positie
gekregen in de ruimtelijke afwegingen.
Met
•
•
•

ons grondbeleid hebben we 3 doelen:
de kosten en opbrengsten verdelen die ontstaan door ingrijpen van de overheid;
ervoor zorgen dat de ruimte wordt gebruikt op een manier die we als maatschappij willen;
zorgen voor een goede kwaliteit van het ruimtegebruik.

Daarbij is het ons uitgangspunt dat we faciliterend grondbeleid voeren, als publieke doelen zonder
actief grondbeleid kunnen worden gerealiseerd. De Wet Ruimtelijke Ordening heeft in 2008 die
verschuiving van de overheid als ‘actieve marktspeler’ naar ‘facilitaire marktmeester’ juridisch
mogelijk gemaakt. We hebben veel betere instrumenten gekregen om de kwaliteit van
gebiedsontwikkeling en het kostenverhaal te waarborgen. Ook met de nieuwe Omgevingswet
houden we de mogelijkheid om die afweging te maken. We blijven beseffen dat grondbeleid geen
doel op zich is, maar een middel om ons programma en beleid op het gebied van de ruimtelijke
ordening te realiseren. We hebben gekozen voor een nieuwe aanpak. We willen tegenwoordig als
regisseur faciliteren en uitnodigen zonder zelf van te voren de productierol (inkoop, bewerking,
verkoop) op te eisen.
De kaders van ons grondbeleid
Voor ons grondbeleid hebben we 5 kaders vastgesteld.
1. We kiezen voor een regierol op de grondmarkt en laten de productie van bouwrijpe grond
over aan andere partijen. We leggen wel zelf de grote infrastructuur aan, zoals voorzieningen
voor een hele wijk.
2. We gaan minder bouwgrond produceren waaraan risico’s zijn verbonden. We gaan grond
sneller verkopen. We verminderen onze voorraad aan ruwe grond op een manier die
bedrijfseconomisch verstandig is.
3. We handelen met een brede blik op de grondmarkt. We nodigen uit, denken mee, staan open
en nemen zorg uit handen. We denken meer vanuit een langjarige businesscase met:
• bijzondere vormen van beheer;
• betrokkenheid van eigenaren en gebruikers;
• meer aandacht voor ketens rond tijdelijk en definitief gebruik van grond;
• meer ruimte voor natuurlijk en aan de omstandigheden aangepast ontwikkelen.
We kiezen ervoor om samen te werken met partners.
4. Het Grondbedrijf heeft dezelfde positie als een particulier die een ontwikkeling realiseert. Het
moet zich ook commerciëler gaan gedragen. En veel aandacht besteden aan verlaging van de
operationele kosten.
5. Elke situatie kan anders zijn. We leggen de keuzen die we in bepaalde gevallen maken over
regie en productie, vooraf duidelijker aan u voor. Daarbij geven wij u de argumenten waarom
we voor een bepaald instrument kiezen, een stevige verkenning van de economische
uitvoerbaarheid en een goede risicoanalyse.
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1.2.5.3 Actuele ontwikkelingen
Besluit Begroting en Verantwoording
Het is wettelijk vastgelegd dat gemeenten, provincies en waterschappen jaarlijks begrotings- en
verantwoordingsstukken moeten opstellen. Voor gemeenten en provincies is de regelgeving
hieromtrent vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV).Op 5 maart 2016 is het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) veranderd. Dat had grote gevolgen voor de
verantwoording van het resultaat van de grondexploitaties. We hebben deze nieuwe regels
opgenomen in het aangepaste ‘Uitvoeringskader Grondbedrijf 2017’. Vanaf de jaarrekening 2016
wordt al helemaal volgens de aangepaste regels gewerkt.
In december 2017 is een nieuwe reeks vragen en antwoorden gepubliceerd door de commissie
BBV. Eén van deze vragen gaat over de toepassing van de Percentage Of Completion (POC)
methode voor tussentijds winstnemen op grondexploitaties. De commissie geeft bij het antwoord
een nadere duiding van de toepassing van deze POC-methode. Deze nadere duiding heeft een
groot effect op onze methode van tussentijdse winstneming. Tot nu toe pasten wij deze methode
toe door de positieve boekwaarde in een project te verminderen met de nog te realiseren kosten.
Was het resultaat positief, dan kon er tussentijds winst worden genomen. De duiding van de
commissie BBV houdt echter in dat het percentage gerealiseerde kosten vermenigvuldigd dient te
worden met het percentage gerealiseerde opbrengsten. De uitkomst hiervan wordt
vermenigvuldigd met de geraamde winst in een project. Het resultaat dient als winst te worden
genomen. Dit heeft voor ons Grondbedrijf als consequentie dat er bij deze jaarrekening zo’n € 14
miljoen meer aan winst dient te worden genomen. Op de winstneming mag een correctie worden
toegepast waarin onzekerheden worden uitgedrukt. Wij hebben deze mogelijkheid in onze
aangepaste methodiek verwerkt door het meerdere, wat aan winst moet worden genomen (€ 14
miljoen), als project overstijgend risico in ons gewenste weerstandsvermogen op te nemen. In het
Uitvoeringskader Grondbedrijf, waar onze regelgeving is neergelegd, wordt het punt van
winstneming aangepast.
Vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2016 geldt voor gemeenten de vennootschapsbelastingplicht door de
inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht. Daarvoor is het
belangrijk om te weten of er bij ons Grondbedrijf sprake is van ‘het behalen een (geobjectiveerd)
winststreven (voordelen worden beoogd of structurele overschotten worden behaald) en daarmee
sprake van het drijven van een onderneming’. Want dan is het Grondbedrijf verplicht
vennootschapsbelasting te betalen. Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft het SVLO
(Samenwerkingsverband Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) op 6 november 2015 de
handreiking ’Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf’ uitgebracht inclusief
bijbehorende quickscan.
Op 16 juni 2017 heeft het SVLO een Post QuickScan VPP uitgebracht. Dit, omdat er in de
praktijk een groot aantal vragen bestonden over o.a. de rentetoerekening. Samengevat komt het
erop neer dat in tegenstelling tot de QuickScan in de post Quick Scan wel de werkelijk betaalde
rente over het aandeel vreemd vermogen in het onderzoek wordt betrokken.
Fiscaal toerekenbare rente
Voor het bepalen van de fiscaal toerekenbare rente is het van belang om een onderscheid te
maken in:
1. De Periode: - al betaalde rente in het ‘verleden’ en de nog te betalen rente in de ‘toekomst’
2. Het Soort financiering: - ‘totaalfinanciering’ versus ‘projectfinanciering’. Binnen de gemeente
Apeldoorn kennen wij geen projectfinanciering.
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Schematisch kan de fiscaal toerekenbare rente als volgt worden ingedeeld, waarbij binnen de
kwadranten de aandachtspunten zijn benoemd:

Totaalfinanciering
- Allocatie EV/VV
- Toerekenbare rente

Betaalde rente (‘verleden’)
Te betalen rente (‘toekomst’)
- Rente% ‘concern’
- Rente% ‘concern’
- Grondslag (omslagrente, grondbedrijf - Grondslag (stand
vreemde activiteiten,
Onderhanden werk, rente)
kapitaalstortingen en
onttrekkingen)

Volgens de Post Quickscan laat het Grondbedrijf een geringer, maar nog altijd negatief resultaat
zien en is daarmee vooralsnog een indicatie dat de grondbedrijf activiteiten binnen de gemeente
Apeldoorn (nog) niet onderhevig worden aan de heffing van vennootschapsbelasting. Uiteraard
wordt dit ieder jaar opnieuw bepaald.
Grondbedrijf in transitie – Waardegerichte ontwikkeling
Aanleiding
Het Grondbedrijf van de gemeente Apeldoorn wordt afgebouwd. Er worden alleen nog gronden
en/of opstallen aangekocht wanneer dit van significant maatschappelijk of financieel belang
wordt geacht. Daarbij is met de vaststelling van de NIEGG koersbepaling in maart 2015 door de
raad besloten zoveel mogelijk objecten vanuit de portefeuille Overige Gronden te verkopen en dus
niet meer te herontwikkelen. Daarnaast zien we een veranderende maatschappelijke context en
nieuwe wet- en regelgeving die eraan zit te komen (Omgevingswet). Tot slot zien we om ons
heen dat duurzaamheid steeds meer een item binnen het Grondbedrijf aan het worden is. Al met
al genoeg redenen om na te gaan denken over de rol van het Grondbedrijf in de toekomst binnen
de gemeente Apeldoorn.
Te doen
Momenteel worden een tweetal notities voorbereid. De eerste gaat over de rol van het
Grondbedrijf en de gewenste rol in de toekomst. We willen toe naar een situationeel grondbeleid.
Dit is een grondbeleid waarbij per situatie wordt bekeken welke rol van de gemeente het beste
past bij de betreffende ontwikkeling. Soms willen we sterk sturend kunnen optreden om bepaalde
maatschappelijke doelen te kunnen bereiken, soms kunnen we meer achterover leunen en een
ontwikkeling aan de markt overlaten. Ook wordt ingegaan op aspecten van duurzaamheid:
Een tweede notitie gaat over de herijking van de NIEGG Koersbepaling uit 2015. Hieruit blijkt dat
we meer dan de helft van de verkoopopgave die in de oorspronkelijke Koersbepaling is
neergelegd, is gerealiseerd. De herijking gaat over het kijken naar de gekozen strategie per
complex en of deze strategie nog de juiste is. Ook wordt gekeken of gronden in deze portefeuille
kunnen worden aangewend voor duurzame initiatieven. Naar verwachting worden beide nota’s
tezamen in de tweede helft van 2018 aan de raad voorgelegd.

1.2.5.4 Vermogenspositie van het Grondbedrijf
Winstgevendheid
Verwachte winst
We geven elk jaar bij het MPG een actueel overzicht van de winst die we verwachten van alle
complexen van het Grondbedrijf bij elkaar. Op basis van het MPG 2017 zijn we in de begroting
voor 2017 uitgegaan van een winst van € 5,20 miljoen. In de Turap hebben we de verwachte
winst verhoogd naar € 6,60 miljoen.
Gerealiseerde winst
De winsten zijn € 13,8 miljoen hoger uitgevallen dan we hadden begroot. Dit wordt veroorzaakt
door meerdere mutaties. De belangrijkste oorzaak is de gewijzigde regel van de commissie Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) inzake tussentijdse winstneming. De winstneming dient
voortaan plaats te vinden o.b.v. de zogenaamde percentage of completion method (POC). Deze
komt op hoofdlijnen hierop neer dat de winst naar rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten
moet worden genomen. Door deze wijziging in de regelgeving en systematiek moeten we in
2017 € 13,7 miljoen meer winst nemen.
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Met de oude systematiek zou de winstneming € 5,32 zijn geweest, € 0,12 miljoen hoger dan
begroot.
aanv.
POC

totaal

De Voorwaarts

3.202

3.202

Noord Oost Poort

2.600

2.600

Kanaaloevers Welgelegen

1.633

1.633

184

284

193

193

-46

154

Overzicht gerealiseerde winsten in 2017
oud

(bedragen x € 1.000)

PWA-Zone

100

Groot Zonnehoeve
Anklaar

200

Erfpacht

481

Restcomplexen en overige kleine projecten
Verkoop MVA panden en percelen
Totale winst 2017

4.460

481
5.962

10.422

80
5.321

80
13.728

19.049

Onder de restcomplexen en overige kleine projecten zijn opgenomen:
·
·
·
·
·
·
·

Woudhuis
Osseveld Oost
Apeldoorn Noord
Malkenschoten
Meubelplein
Station Zuid ROC
Overige eigendommen

1.412
960
2.904
1.071
315
2.272
1.488
10.422

Gerealiseerde afboekingen
Voor de panden en percelen die onder de strategische gronden (MVA) vallen, de voormalige
NIEGG-complexen, vergelijken we elk jaar de boekwaarde met huidige marktwaarde. Als het
nodig is, boeken we een hogere boekwaarde af.
In 2017 hebben wij alleen voor het complex Marktstraat/Beekstraat een afboeking hoeven te
doen voor € 113.000
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Verliesvoorzieningen
In het overzicht hieronder ziet u per complex het verloop van de verliesvoorzieningen in 2017.
stand
1 januari

rente

vrijval/
dotatie

stand
31 dec.

74.629

1.493

-372

75.750

7.057

141

-106

7.092

2.817

56

-2.873

0

4.367

87

-4.454

0

Zuidwest Poort Norel

479

9

5

493

Ecofactorij

238

5

658

901

Restcomplexen en overige kleine projecten

737

15

346

1.098

3.558

71

6.039

121

121

6.281

99.921

1.998

-6.675

95.244

Verliesvoorzieningen 2017
(bedragen x € 1.000)

In exploitatie genomen gronden
Zuidbroek
Kanaaloevers Haven Centrum
Groot Zonnehoeve

1)

Algemene voorziening Zonnehoeve

1)

Kantorenlocaties

3.629

Overige gronden
Kieveen
Totaal voorzieningen 2017
1)

De projectspecifieke en algemene verliesvoorziening voor Groot Zonnehoeve hebben in 2017
laten vrijvallen als gevolg van besluitvorming door de raad in 2017.

Algemene reserve Grondbedrijf
In het overzicht hieronder ziet u het verloop van de algemene reserve van het Grondbedrijf (ARG)
in 2017 na verwerking van het resultaat.
Verloop algemene reserve grondbedrijf 2017
(bedragen x € 1 miljoen)

Stand per 1 januari 2017
Winstafdracht aan concern
Rentebijschrijving

20,22
-5,00
0,33

Winstneming

19,00

Afboekingen

-0,10

Mutatie verliesvoorzieningen

6,70

Doorbelasting kosten eenheid Vastgoed & Grond

-0,45

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

-0,10

Stand per 31 december 2017

40,60
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Totaaloverzicht van de resultaten van het Grondbedrijf over 2017
Overzicht resultaten Grondbedrijf 2017
(bedragen v € 1 miljoen)

IEG (in exploitatie genomen gronden)
Woningbouw
Kanaaloevers Welgelegen
Kanaaloevers Haven Centrum
Groot Zonnehoeve
PWA-zone
Zuidbroek Wonen
Restcomplexen en overige kleine projecten
subtotaal IEG woningbouw
Bedrijventerreinen en Overig
De Voorwaarts
Noord Oost Poort
Anklaar
Ecofactorij
Erfpachtcomplex
Uren Vastgoed & Grond
Voorziening dubieuze debiteuren
subtotaal IEG bedrijventerreinen en overig

Winstneming

AfwaarVerliesdering voorziening

Totaal

1,6
0,1
7,3

0,2
0,3
10,4
12,5

0,0

0,4
-0,3
7,5

20,0

3,2
2,6
0,1
-0,7
0,5
-0,5
6,4

-0,5

-0,1
-0,8

18,9

-0,5

6,7

25,1

Strategische gronden (MVA)/Overige gronden
Woningbouw
Diversen
subtotaal MVA woningbouw

0,1
0,1

-0,1
-0,1

0,0

0,0

Bedrijventerreinen en Overig
Kieveen
subtotaal bedrijventerreinen en overig

0,0

0,0

-0,1
-0,1

0,0

Totaal Strategische/Overige gronden

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

19,0

-0,6

6,6

25,0

Totaal IEG

Totaal IEG en Strategische/Ov. gronden

5,1

Toelichting bij het overzicht resultaten Grondbedrijf 2017
Het resultaat van het Grondbedrijf over 2017 is in totaal € 25,0 miljoen positief. Dat is
voornamelijk binnen de complexen van de in exploitatie genomen gronden (IEG) gerealiseerd, een
een klein voordeel van € 0,1 miljoen bij de strategische gronden (de voormalige NIEGGcomplexen). In de begroting over 2017 hadden we een positief saldo van € 4,8 miljoen
opgenomen. Er is dus een voordeel van € 20,2 miljoen ten opzichte van de begroting.
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Samenvatting resultaat Grondbedrijf 2017 (bedragen x € 1 miljoen)
Resultaat grondbedrijf 2017

Begroot

(bedragen x € 1 miljoen)

Doorbelasting apparaatskosten Vastgoed & Grond

Werkelijk Afwijking t.o.v.
begroting

-0,4

-0,5

-0,1

N

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

0,0

-0,1

-0,1

N

Afwaardering strategische gronden (MVA)

0,0

-0,1

-0,1

N

Winstneming

5,2

19,0

13,8

V

Dotatie verliesvoorzieningen

0,0

-1,1

-1,1

N

Vrijval verliesvoorzieningen

0,0

7,8

7,8

V

Totaal

4,8

25,0

20,2

V

De grootste afwijking t.o.v. de begroting is de hogere winstneming. Zoals onder het kopje
Winstgevendheid is aangegeven zijn de resultaatbepalingsregels door de commissie BBV
gewijzigd, waardoor we in 2017 € 13,7 miljoen meer winst moesten nemen dan we zouden doen
o.b.v. onze oude methodiek.
De mutaties in de verliesvoorzieningen begroten we niet, omdat we bij het actualiseren van de
grondexploitatiebegrotingen voor het nieuwe jaar en verder rekening houden met alle op dat
moment bekende projectrisico’s.
In werkelijkheid hebben we € 1,1 miljoen moeten toevoegen aan de verliesvoorzieningen:
• € 0,7 miljoen Ecofactorij
• € 0,4 miljoen diverse complexen
Een bedrag van € 7,8 miljoen viel vrij bij de verliesvoorzieningen. De grootste vrijval was € 7,3
miljoen wegens het opheffen van de verliesvoorzieningen voor Groot Zonnehoeve n.a.v. de
besluitvorming van de raad over Groot Zonnehoeve. De voorziening voor Zuidbroek konden we
met € 0,4 miljoen verminderen en die Kanaaloevers Haven Centrum met € 0,1 miljoen.
U vindt informatie over de projecten in de verantwoording onder programma 9, doelstelling 6 en
taakveld 8.2 Grondexploitatie, in deze jaarrekening. De balansposities met de boekwaarde per
complex staan in de toelichting op de balans bij de post Voorraden. In de paragraaf
Weerstandsvermogen leest u over de risico’s van het Grondbedrijf. Een uitgebreide beschrijving
van (de resultaten van) het Grondbedrijf vindt u in het MPG 2018.
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1.2.6 Paragraaf Lokale heffingen
1.2.6.1 Inleiding
Voor 2017 ontvingen we € 596 mln aan inkomsten. Daarbij rekenen we het gebruik van reserves
niet mee. Meer dan de helft van onze inkomsten kregen we van het rijk via de algemene uitkering
uit het gemeentefonds en speciale uitkeringen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid en
maatschappelijke dienstverlening. Verder hebben we inkomsten uit bouwgrondexploitatie. En we
hebben inkomsten van gemeentelijke belastingen, heffingen, rechten en leges. Daarbij zorgt de
onroerendezaakbelasting (ozb) voor de meeste inkomsten. In deze paragraaf leest u over onze
eigen belastingen, heffingen, rechten en leges.
Nieuwe BBV geeft nieuwe regels voor paragraaf lokale heffingen
Het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft ook nieuwe regels die van
invloed zijn op de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen. In deze paragraaf is daarom,
net zoals in de MPB 2017-2020, per gebonden belasting een overzicht opgenomen van de
kostendekkendheid. Ook worden de gehanteerde beleidsuitgangspunten en eventuele
kruissubsidiëring toegelicht.
Herziening gemeentelijk belastingstelsel
In de MPB 2017-2020 hielden we nog rekening met een eventuele verschuiving van
rijksbelastingen naar gemeentelijke belastingen. Deze verschuiving maakte onderdeel uit van de
plannen van het Kabinet om tot een hervorming van het belastingstelsel te komen. Argumenten
voor deze verschuiving zijn versterking van de lokale democratie, vergroting van de doelmatigheid
en de mogelijkheid om de lasten op arbeid te verlagen met een positief effect voor de
werkgelegenheid.
Deze herziening van het gemeentelijk belastingstelsel wordt echter in het Regeerakkoord 20172021 "Vertrouwen in de toekomst" niet meer genoemd als onderdeel van de hervorming en
modernisering van het belastingstelsel.
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1.2.6.2 Beleidsuitgangspunten
U heeft veel vrijheid bij de vaststelling van de belastingtarieven. Voordat we de tarieven verhogen
met het percentage van de inflatie, controleren we of de inkomsten daardoor niet hoger worden
dan de kosten. We zijn in 2017 uitgegaan van een gemiddelde kostenstijging van 2,25% per jaar.
Gemeenten mogen maar een klein aantal belastingen heffen. In de wet staat welke dat zijn.
Naast belastingen heffen gemeenten rechten en leges voor diensten die ze verlenen aan hun
inwoners. De tarieven van deze rechten en leges moeten zo zijn, dat de opbrengsten niet meer
zijn dan de kosten voor verlening van de diensten. De opbrengst van deze zogenaamde gebonden
heffingen mogen gemeenten alleen gebruiken om de kosten te betalen die ze maken voor die
dienst. Voor ongebonden belastingen mogen gemeenten zelf bepalen hoe ze opbrengst besteden.
Van die algemene belastingen levert de onroerende zaakbelasting (ozb) het meeste geld op.
Hieronder ziet u een overzicht van onze belastingen en heffingen in 2017:
Ongebonden belastingen:
Onroerende- zaakbelastingen
Hondenbelasting
Parkeerbelastingen
Precariobelasting
Toeristenbelasting
Reclamebelasting

Gebonden belastingen:
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Leges en rechten
Begraafplaatsrechten
Marktgelden

BBV
In de begroting is weergeven hoe de berekening van de tarieven en de kostendekkendheid tot
stand is gekomen. In deze jaarrekening volgen wij de opzet van de MPB 2017-2020 maar dan op
basis van de gerealiseerde opbrengsten en kosten.
In de overzichten van de kostendekkendheid van de gebonden belastingen zijn de overheadkosten
apart vermeld. Ook de kosten van het betreffende taakveld en de btw zijn apart opgenomen. Het
overheadtarief voor 2017 bedraagt € 30,99 per uur.

1.2.6.3 Geraamde en werkelijke opbrengsten
In de tabel hieronder zijn de geraamde opbrengsten voor 2017 vergeleken met de werkelijke
opbrengsten van 2017.
(bedragen in €)
- OZB
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Parkeerbelasting
- Omgevingsvergunning bouwen
- Leges burgerzaken
Overig
- Precariobelasting
- Hondenbelasting
- Toeristenbelasting
- Begraafrechten
- Leges vergunningen publiek domein

Geraamd
48.397.000
15.996.000
11.231.000
3.818.000
3.879.000
3.209.000

Werkelijk
47.232.000
15.822.000
10.999.000
3.910.000
6.315.000
3.344.000

Verschil
-1.165.000
-174.000
-232.000
92.000
2.436.000
135.000

766.000
771.000
1.714.000
1.541.000
229.000

627.000
771.300
1.517.000
1.528.000
157.000

-139.000
300
-197.000
-13.000
-72.000

375.000
369.000
92.295.000

363.400
301.000
92.886.700

-11.600
-68.000
591.700

- Reclamebelasting
- Marktgelden
Totaal
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Onroerende- zaakbelasting (OZB)
De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De nieuwe
vastgestelde WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2016 zijn bepalend voor het
belastingjaar 2017. In 2017 zijn voor alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen nieuwe
WOZ-beschikkingen afgegeven die het hele jaar 2017 geldig zijn.
Uitgangspunt voor de berekening van de tarieven OZB is dat we de opbrengst gelijk houden. De
leegstand wordt verrekend in de tarieven voor niet-woningen. Daarnaast houden we rekening met
volume-effecten. In 2017 is de OZB opbrengst extra verhoogd met € 1 mln.
In totaal hebben wij een lagere ozb opbrengst van €1.165.000. Bij ozb niet woningen hebben we
een lagere opbrengst van in totaal €1,59 mln. Dit kan voor een deel verklaard worden door de
gevolgen van de gerechtelijke uitspraken ten aanzien van de recreatiewoningen (€900.000).
Daarnaast zijn de waarden van niet-woningen lager dan begroot, waren er meer vernietigingen en
vermindering (€545.000). Tenslotte is voor €145.000 aan oninbaar verklaard.
Voor de woningen is er sprake van een meeropbrengst van €425.000 welke voor een groot deel
verklaard kan worden door een verschuiving van niet-woningen naar woningen door
bovengenoemde gerechtelijke uitspraken (€250.000) en doordat de waarden van woningen meer
gestegen was dan begroot (€ 242.000). Tevens is bij de ozb woningen voor een bedrag van
€67.000 oninbaar verklaard.

Rioolheffing
Naast de zorg voor inzameling en transport van afvalwater hebben gemeenten ook een
regenwaterzorgplicht en een duidelijke rol als regisseur bij de aanpak van grondwaterproblemen.
De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op gebruikers van
woningen en niet-woningen. De aanslagen rioolheffing worden berekend naar een percentage van
de waarde van de onroerende zaak. De gemiddelde aanslag rioolheffing ging in 2017 omlaag met
2,91%. Dit was mogelijk omdat er binnen de voorziening riolering ruimte was voor een
tariefsverlaging.
In 2017 zien we dat de opbrengsten €232.000 lager uitvielen dan geraamd. Voor een nadere
toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf “heeft het gekost wat het zou gaan kosten?” bij
programma 3 onderdeel riolering.
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Berekening kostendekkendheid van de rioolheffing in €
Kosten taakveld incl. (omslag)rente

9.435.072

Inkomsten taakveld, excl. heffingen

83.000

Netto kosten taakveld

9.351.606

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW

572.000
1.308.000

Totale kosten

11.232.081

Opbrengst heffingen

10.998.683

Dekking

98%

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Elk huishouden is het vast
gedeelte verschuldigd. Het variabele deel wordt berekend op basis van het aantal aanbiedingen
restafval. Het vast gedeelte bestaat uit één tarief per huishouden, ongeacht de omvang van dat
huishouden. Het variabel gedeelte gaat uit van het aantal liters inhoud per aanbiedmiddel, waarbij
ervan wordt uitgegaan dat bij elke aanbieding de vullingsgraad 100% is.
De uitvoering van inzameling en afvoer van afval wordt uitgevoerd door Circulus-Berkel BV.
Het nieuwe BBV leidt tot lagere (rente)kosten voor de afvaltaak. Als gevolg van de lagere kosten
is het vastrechttarief in 2017 niet verhoogd.
De opbrengsten zijn €174.000 lager dan begroot. De geraamde dekking volgens de MPB 20172020 bedroeg 97%. De gerealiseerde dekking bedraagt 105%. De gerealiseerde dekking 2017 is
hoog door een eenmalige vergoeding van Circulus in verband met de overname door Circulus van
de inzamelmiddelen. Deze eenmalige vergoeding leidt tot een voordeel van circa €900.000. Na
correctie van deze eenmalige vergoeding bedraagt de gerealiseerde dekking 99%. De afwijkingen
en het nadeel worden bij programma 4, taakveld 7.3, verder toegelicht.

Berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing in €
Kosten taakveld incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekking

18.602.000
6.645.000
11.957.000
89.000
3.007.000
15.053.000
15.822.000
105%

• Parkeerbelastingen
De opbrengst parkeerbelasting is €92.000 meer dan begroot. In de gemeente Apeldoorn worden
de parkeertarieven gebruikt om de kosten voor parkeervoorzieningen te bestrijden en om het
parkeren binnen de gemeente te reguleren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen parkeren
voor bewoners, bezoekers en woon- werk parkeren. De tarieven voor 2017 zijn in lijn met de
gemeentelijke kosten verhoogd met 2,25%.
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• Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het gebruik van gemeentegrond. Hieronder valt niet alleen
het plaatsen van containers langs- of op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook lichtbakken aan
winkels die boven gemeentegrond hangen. Precariobelasting is een ongebonden belasting,
waarbij de gemeente volledige vrijheid heeft in de vaststelling van de hoogte van de tarieven.
De tarieven voor de precariobelasting zijn met 2,25% verhoogd met uitzondering van de tarieven
voor kabels en leidingen.
Op de opbrengst van de precariobelasting (exclusief precariobelasting van netwerkbeheerders) is
er sprake van nadeel van €139.00, omdat er over oude jaren vorderingen oninbaar zijn verklaard
en loopt de realisatie achter bij de raming.
Precariobelasting netwerkbeheerders
We melden bij de precariobelasting een voordeel van €7,4 miljoen. Dat komt doordat we
precariobelasting opleggen aan nutsbedrijven voor het hebben van kabels en leidingen in
gemeentegrond.
Uw raad is geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de procedure Liander/gemeente Apeldoorn.
Deze procedure is nog niet afgerond en loopt momenteel voor de belastingaanslagen 2011 tot en
met 2014 bij het Gerechtshof. Daarom hebben we voor hetzelfde bedrag een voorziening
precario opgenomen bij de algemene baten en lasten (Taakveld 0.8).
• Hondenbelasting
De kosten van deze taak zijn gelijk gebleven. De tarieven voor hondenbelasting zijn ten opzichte
van 2016 gehandhaafd op het niveau van 2016.
• Toeristenbelasting
De tarieven toeristenbelasting zijn, naast een correctie op basis van het prijsindexcijfer (voor
2017 bedraagt dit 0,0%) verhoogd met 5%. De extra opbrengst als gevolg van deze verhoging
(€55.000 in 2017) wordt toegekend aan investeringen in structuurversterking van de sector en
professionalisering van de samenwerking van de Apeldoornse toeristische sector. Een
uitzondering is gemaakt voor het tarief van de drie- en viersterrenhotels. Dit tarief is in 2017
bevroren.
We melden een lagere opbrengst van €197.000. Bij de berekening van de opbrengst
toeristenbelasting is uitgegaan van de voorlopige aantallen uit het belastingjaar 2016. In 2017
bleek, bij de definitieve aanslagvervaardiging, dat het aantal overnachtingen achterblijft bij de
geraamde aantallen van 2016. De verwachting is dat die moet worden geëxtrapoleerd naar
belastingjaar 2017. De inventarisatie van de definitieve aantal vindt in het voorjaar 2018 plaats.
• Reclamebelasting
De tarieven voor de reclamebelasting 2017 zijn op 23 juni 2016 door de raad vastgesteld. De
opbrengst is €11.600 minder dan begroot. De opbrengst van de reclamebelasting wordt, na
aftrek van de gemeentelijke in- en uitvoeringskosten, als subsidie beschikbaar gesteld aan de
stichting Centrum Management Apeldoorn. Aan de subsidie is de conditie verbonden dat de
stichting met haar activiteiten de aantrekkelijkheid van de binnenstad versterkt.
• Marktgelden
De tarieven zijn in 2017 verhoogd met 2,25%. Door de afname van het aantal markthandelaren
is de opbrengst marktgelden gedaald en is er €68.000 minder opbrengst dan begroot. In 2017
zijn de kosten echter ook aanzienlijk lager dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat er
veel werkzaamheden zijn verricht voor marktverplaatsingen en de uitwerking van de
Toekomstvisie voor de markt. Deze kosten mogen niet doorberekend worden in de marktgelden.
Hierdoor zijn er aanzienlijk minder uren toegerekend aan de marktgelden.
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Berekening kostendekkendheid van de marktgelden in €
Kosten taakveld incl. (omslag)rente

242.024

Inkomsten taakveld, excl. Heffingen

52.761

Netto kosten taakveld

189.263

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente

81.850

BTW

21.078

Totale kosten

292.191

Opbrengst heffingen

301.624

100%

Dekking
103%

• Begraafplaatsrechten
De tarieven van de begraafplaatsenrechten zijn per 2017 gemiddeld verhoogd met 2,25%.
Hiermee zijn de grafrechten vrijwel kostendekkend. De opbrengst begraafplaatsrechten is
€13.000 minder dan begroot. Eind 2013 was de stand van de reserve negatief. In 2014 is
begonnen met de uitvoering van het financieel herstelplan begraafplaatsen en is de reserve weer
positief. De opbrengst is in lijn met de verwachtingen en zijn de uitgaven zeer kritisch bekeken.
Deze zeer kritische blik leidt er toe dat 2017 positief is afgesloten. De voorziening kent nu een
positief saldo van €475.000.
Berekening kostendekkendheid van de begraafplaatsrechten in €
kosten taakveld incl. (omslag)rente

500.000

Inkomsten taakveld, excl. Heffingen

117.000

Netto kosten taakveld

383.000

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag) rente
kosten

1.019.000
383.000

Totale kosten

1.402.000

Opbrengt heffingen

1.528.000

Dekking

100%

109%

• Leges en rechten
De verschillende leges en rechten die worden geheven zijn in principe verhoogd met 2,25%. Bij
de vaststelling van een aantal tarieven is rekening gehouden met wettelijk vastgestelde tarieven
zoals voor paspoorten en rijbewijzen. Bij de leges burgerzaken is er sprake van een
meeropbrengst van €135.000.
De kostendekkendheid van de leges burgerzaken is hoger dan begroot omdat de kosten lager
uitvallen. Er zijn circa 1.700 Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) minder verstrekt en minder
Eigen Verklaringen ingekocht dan begroot.
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Berekening kostendekkendheid van de leges burgerzaken (inclusief) Naturalisatie) in €
Kosten taakveld incl. (omslag)rente

2.550.240

Inkomsten taakveld, excl. Heffingen
Netto kosten taakveld

0
2.550.240

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente

707.786

BTW

20.501

Totale kosten

3.278.527

Opbrengst heffingen

3.343.722

Dekking

100%
102%

De opbrengst van de leges vergunningen publiek domein (o.a. winkeltijden, kansspelen, horeca
en evenementen) blijft achter bij de begroting. Deze minderopbrengst van €72.000 zorgt ervoor
dat de kostendekkendheid van deze vergunningen ook lager is dan begroot. De oorzaken hiervan
zijn:
• we kregen minder aanvragen voor vergunningen met hoge legestarieven;
• we hebben een aanzienlijk aantal vergunning verleend, die legesvrij zijn.
Berekening kostendekkendheid van de leges Publiek Domein in €
Kosten taakveld incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld, excl. Heffingen
Netto kosten taakveld

270.144
0
270.144

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW

188.117
2.109

Totale kosten

460.370

Opbrengst heffingen

156.541

Dekking

100%

34%

Ten aanzien van de legesomgeving bouwen is er sprake van een meeropbrengst van €
2.436.000. Het aantal vergunningaanvragen, vaak ook met een hogere bouwsom, is door de
aantrekkende economie toegenomen. In 2017 zijn er 1169 aanvragen omgevingsvergunning
bouwen aangevraagd en in behandeling genomen. In 2016 waren dit er 954.
De kosten voor de omgevingsvergunningen stijgen daarnaast minder hard dan de legesinkomsten.
Deze blijven, met €110.000 extra, fors achter bij de extra inkomsten. Dit komt doordat de
signalering uit het systeem later, pas na vergunningverlening en betaling van de leges,
plaatsvindt. Bovendien is er door de landelijke stijging van bouwactiviteiten en bijbehorende
vergunningaanvragen krapte ontstaan op de arbeidsmarkt waardoor de beschikbaarheid en
inzetbaarheid van arbeidskrachten beperkt was. Het gevolg was een hoge werkdruk en een
langere doorlooptijd. Vanaf 2017 is stevig ingezet op het aantrekken van extra arbeidskrachten.
Daarnaast zijn de opbrengsten hoger dan de kosten, omdat er in 2017 veel vergunningen met
een hoge bouwsom zijn aangevraagd. Deze grote projecten dekken de kosten van de kleinere niet
kostendekkende projecten (kruissubsidiëring).
Per saldo storten wij ruim € 2,2 miljoen in de voorziening Bouwleges.
In de eerste helft van 2018 zullen we een meerjaren doorrekening maken en vervolgens met
voorstellen komen om de kosten en de opbrengsten in balans te brengen. Vooruitlopend daarop
stellen we voor om € 2,5 miljoen weer terug te storten in de algemene reserve, dit is de grote van
de reserve bouwleges. Dit bedrag hebben we in 2014 bij de bestemming van het resultaat van de
jaarrekening 2013 gestort in de reserve omgevingsvergunning.
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woningen
Vanaf juni 2017 is een groot aantal vergunningen aangevraagd voor woningbouwprojecten
waarop in het vierde kwartaal vergunning is verleend. Dit is deels geprognotiseerd
(woningbouwprogramma) en deels ‘spontaan’ vanwege de aantrekkende markt. Veel van deze
plannen passen in het bestemmingsplan, zodat binnen een paar maanden vergunning werd
verleend (vooral in het vierde kwartaal).
bedrijven
Over het hele jaar hebben we meer vergunningen verleend voor het oprichten van bedrijfspanden
dan in 2016. De meeste vergunningen hebben betrekking op ontwikkelingen die bij het opstellen
van de prognoses voor 2017 nog niet bekend waren. De verkoop op Stadhoudersmolen en
Ecofactorij loopt goed en ook Apeldoorn Noord trekt aan.
De verkoop van kavels van het in eigendom van een ontwikkelaar zijnde bedrijvenpark Fizzionparc
in Malkenschoten verliep eveneens goed.
Berekening kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunning, activiteit bouwen in €
Kosten taakveld incl. (omslag)rente

2.888.130

Inkomsten taakveld, excl. Heffingen

0

Netto kosten taakveld

2.888.130

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente

981.068

BTW

205.122

Dotatie voorziening

2.240.524

Totale kosten

6.314.844

Opbrengst heffingen

6.314.844

Dekking

100%

1.2.6.4 Lokale lastendruk 2017
Ontwikkeling woonlasten
In onderstaande tabel wordt een totaalbeeld gegeven van de ontwikkeling van de woonlasten
voor een meerpersoonshuishouden met een woningwaarde van € 215.000.
Op totaalniveau stijgen de woonlasten in 2017 met 0,99%. Dit is aanzienlijk lager dan de stijging
van de gemeentelijke kosten. De Apeldoornse burgers hebben de afgelopen jaren minder afval
aangeboden, waardoor kosten zijn bespaard. Een bedrag van € 19,70 is in 2017 per huishouden
teruggegeven aan de inwoners van Apeldoorn.
Woonlasten
Ozb
Rioolheffing
afval vastrecht
afval variabel*
Totaal
* uitgaande van een aanbod van

2016
€ 305,53
€ 137,57
€ 159,39
€ 77,05
€ 679,53
9 ledigingen in

2017
% ontw.
318,67
4,30%
133,57
-2,91%
159,39
0,00%
74,61
-3,16%
686,23
0,99%
2017 per jaar voor een 240- litercontainer.

Lokale lastendruk
Uit onderstaande grafieken blijkt dat de totale woonlasten van een éénpersoonshuishouden
(uitgaande van 4 ledigingen voor 1 persoon) in Apeldoorn in 2017 aanzienlijk lager liggen dan die
van de gemeente Nijmegen en Arnhem maar iets hoger liggen dan die van de gemeente
Amersfoort en Ede. De totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden in Apeldoorn in
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2017 zijn ongeveer gelijk aan de woonlasten in Ede en Amersfoort en aanzienlijk lager dan de
woonlasten van Nijmegen en Arnhem.
De bedragen zijn overgenomen uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2017.
Kanttekening hierbij is, dat COELO bij de berekening van de afvalstoffenheffing onvoldoende
rekening houdt met DIFTAR.
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1.2.6.5 Kwijtscheldingsbeleid
Apeldoorn hanteert als kwijtscheldingsnorm 100% van de bijstandsuitkering. Voor
gepensioneerden geldt 100% van de aow-norm. Apeldoorn maakt daarmee, net als in het
overgrote deel van de andere gemeenten in Nederland, gebruik van het recht dat lokale
overheden hebben om de landelijke norm van 90% van het bijstandsniveau te verhogen tot
maximaal 100% van die norm. Dit houdt in dat als men onder de norm komt, men in aanmerking
komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Niet voor alle heffingen wordt kwijtschelding verleend. De afvalstoffenheffing, rioolheffing,
hondenbelasting (voor 1 hond) en een gedeelte van de onderhoudsrechten graven komen in
Apeldoorn in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking. Voor het onderhoudsrecht van graven
wordt slechts zeer beperkt kwijtschelding aangevraagd en verleend.
Voor de afvalstoffenheffing wordt beperkt kwijtschelding (vastrecht en een maximaal aantal
ledigingen) verleend, zodat er ook voor de minima een prikkel blijft bestaan om zorgvuldig met
hun huishoudelijke afvalstoffen om te gaan. Het maximaal kwijt te schelden bedrag is zodanig
vastgesteld dat dit bij “normaal afvalgedrag” toereikend is. Gemiddeld wordt een 240 liter
container door een meerpersoonshuishouden 9 maal per jaar ter lediging aangeboden. Vandaar
dat het maximaal kwijt te schelden bedrag voor wat betreft het variabele gedeelte voor 2017
was € 74,61.
Belastingsoort

Geraamd

Werkelijk

Verschil

€ 42.000

€ 48.000

-€ 6.000

Rioolheffing

€ 916.000

€ 854.000

€ 62.000

Afvalstoffenheffing

€ 283.000

€ 355.000

- € 72.000

€ 10.000

€ 10.000

€0

€ 1.251.000

€ 1.267.000

- €16.000

Hondenbelasting

Onroerende zaakbelasting
Totaal
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1.2.7 Paragraaf Bedrijfsvoering
1.2.7.1 Bedrijfsvoering organisatie gemeente
Webpagina: 187
https://lias-webpub-apeldoorn-jv-2017-test.azurewebsites.net/p19989/Bedrijfsvoering-organisatie-gemeente

De gemeentelijke bedrijfsvoering is erop gericht om de doelstellingen zoals die in de Meerjaren
Programma Begroting zijn geformuleerd, op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier te
bereiken. De manier waarop we daar in 2017 invulling aan hebben gegeven, vindt u in
programma 10 'Bedrijfsvoering'.
De bedrijfsvoering van onze organisatie is voor een belangrijk deel gericht op de dienstverlening
aan burgers, bedrijven en instellingen. Dit hebben wij uitgewerkt in de paragraaf Dienstverlening.
Bedrijfsvoering en digitalisering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is temeer het geval
omdat wij nu een periode van digitale transformatie doormaken. Daarom hebben wij een 'I-visie'
opgesteld, waarin wij onze plannen schetsen voor de digitale dienstverlening en de transformatie
van de organisatie.
Sinds 2013 neemt Apeldoorn deel aan ‘Vensters voor bedrijfsvoering’. Dit online meetinstrument
geeft inzicht in de wijze waarop Apeldoorn met haar bedrijfsvoering presteert ten opzichte van
andere gemeenten. Deze benchmark levert daarmee waardevolle stuurinformatie op voor
mogelijke bijsturing op onderdelen van de bedrijfsvoering.
Via
dat
•
•
•

het amendement "Royale inhoud" uit de raadsvergadering van 19 januari 2017 is besloten
de volgende informatie wordt opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering:
een meerjarig overzicht verloop formatie
een overzicht per organisatieonderdeel met de stand van de inhuur, in fte
een meerjarig overzicht van de automatiseringskosten

Deze informatie wordt hieronder opgenomen.

Meerjarig overzicht verloop formatie
De omvang van de vastgestelde formatie bedraagt per december 2017 1161 fte. Een kleine
toename van ongeveer 20 fte.
Fte

2015

2016

2017

Formatie

1150,20

1141,61

1161,10

Bezetting

1148,10

1141,89

1174,78

2,10

-0,28

-13,68

Ruimte

Toelichting op de formatiecijfers:
Mobiliteit en Ontwikkeling en Raadsgriffie zijn niet meegenomen.
Toelichting op de bezettingscijfers:
De bezettingscijfers zijn inclusief:
• medewerkers in vaste dienst
• medewerkers in tijdelijke dienst
• medewerkers die boven formatief in de eenheden geplaatst zijn (o.a. remplaçanten)
- re-integratie kandidaten
- medewerkers met een proefplaatsing
• De bezettingscijfers zijn exclusief JWP-medewerkers.
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Inhuur
Meerjarenoverzicht externe inhuur
Eenheden
(aantal FTE)

2015

2016

2017

S&R

1,89

2,11

0,94

POW

8,37

10,17

14,67

SSC

16,32

RL

13,96

21,13

24,86

JZW

32,00

39,94

26,11

WA

35,86

45,01

53,68

B&O

11,74

10,78

10,44

V&G

5,73

PROJ

8,90
13,64

22,23

5,56

3,81

13,5

18,83

4,11

7,39

2,22

13,67

16,5

11,11

158,66

186,26

188,9

PV&G
V&R

0,00

PCB

6,11

ORG
F&C
INF(IV+SSC/DIV)
Totaal

De inhuur is in 2017 ten opzichte van het voorafgaande jaar gestabiliseerd.
Tussen de eenheden zien we wat verschillen. Wat met name opvalt is de daling van de inhuur bij
JZW en F&C. Bij JZW zien we dat de extra inhuur voor de opstart van de Decentralisatie minder
nodig is. Bij F&C is inmiddels de reorganisatie afgerond waardoor de noodzaak tot tijdelijke inhuur
minder is.
De eenheden waarbij de inhuur enigszins steeg POW, RL en WA hadden te maken met een
reorganisatie dan wel voorbereiding op nieuwe wetten. De stijging van de inhuur bij Organisatie is
grotendeels te verklaren door de reorganisatie bij het team Communicatie.
Goed om te weten is dat het groeiende aantal trainees en de collegiale detacheringen vanuit
andere overheden, ook in deze cijfers zitten.
We investeren in verdere flexibilisering van ons personeel. We constateren in toenemende mate
dat functies geen structureel karakter hebben, maar dat tijdelijke opdrachten elkaar opvolgen.
Door beperkte flexibiliteit binnen ons eigen personeelsbestand dwingen korte opdrachten en
noodzaak tot snelle actie ons nu vaak tot inhuur van personeel. Door ons personeelsbestand
meer ‘flexfit’ te maken en te houden kunnen we beter acteren bij snelle veranderingen in taken.
Om bij te dragen aan doelstellingen van verjonging en kostenbeheersing willen we de komende
jaren vaker trainees of langdurige inhuur die breed inzetbaar is gebleken in dienst gaan nemen.
FTE

2015

2016

2017

Vast

1.249

1.233

1.245

102

93

94

1.351

1.326

1.339

Tijdelijk
Totaal

De procentuele verhouding tussen vast en tijdelijk personeel is de afgelopen drie jaar gelijk
gebleven, 93% vast, 7% tijdelijk. Het streven is dit tijdelijke deel zo klein mogelijk te laten zijn:
waar mogelijk bieden we mensen een vaste aanstelling.
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Onder andere via de pilot ‘sturen op loonsom’ wordt hier het komende jaar aan gewerkt.

Ziekteverzuim
In 2017 is het verzuimpercentage uitgekomen op 4,89%. De daling van afgelopen jaar wordt
daarmee voortgezet.
De afgelopen vier jaar was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de 100.000-plus
gemeenten (exclusief G4) 5,15%. In 2015 en 2016 zagen we een lichte stijging.
In 2016 en 2017 hebben we een fors aantal stappen kunnen maken in de goede richting, het
project: “integrale aanpak verzuim”, met daarin o.a. een bewustwordingscampagne, trainingen,
nog meer focus op het goede gesprek en extra aandacht voor complexe cases.
Ziekteverzuimpercentage 2011 t/m 2017 Gemeente Apeldoorn
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Percentage
5,1
5,1
4,9
5,2
5,5
5,2
4,9

%
%
%
%
%
%
%
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Overzicht kosten automatisering 2017-2021
(Bedragen x € 1.000)
2016 en 2017 o.b.v. rekeningcijfers

Salarissen per team:
Implem. en ontw./CIOOffice
Infrastructuur
Functioneel Beheer

2016

2017

2018

2019

2020

1.960

4.790

2021 Opmerkingen

2.221

2.247

2.274

2.302

1.406

1.808

1.822

1.836

1.851 (m.i.v. 2018 incl. werken
voor derden)

1.266

1.668

1.680

1.692

1.705 (m.i.v. 2018 incl. werken
voor derden)

(incl. teammanager)

Inhuur

1

235

(wegens vacatures)

Overige lasten:
Implem. en ontw./CIOOffice
Infrastructuur

642

485

851

930

832

841 I-Visiebudget

2.624

2.730

2.632

2.643

2.713

2.633 Infra, zoals servers e.d.

1.783

2.023

1.698

1.652

1.702

1.686 (minus telefonie)

704

747

625

781

836

1

1

12

12

12

240

279

461

324

210

- Taakstelling I-Nup

0

0

-220

-220

-220

-220

Scanner DIV

0

5

5

5

5

5

Werken voor derden

0

-1.070

-556

-572

-589

-606 (Salarissen)

-281

-215

-244

-248

-249

-252 (Regio)

Functioneel Beheer:
- overhead
- overige taakvelden

843 (kapitaallasten)

I&GD:
- 3D cartografie
- I-NUP

Overige inkomsten

Totaal

10.345 10.010

12
155 (incl. kapitaallasten)

10.961 11.056 11.054 10.955

Ad 1: vanwege de gewijzigde administratie zijn de salarissen niet gesplitst opgenomen in 2017.

Informatieveiligheid
In de Resolutie Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente, BALV 2910-2013 van de VNG, is afgesproken dat het college de raad informeert over informatieveiligheid
door middel van een aparte paragraaf in het gemeentelijk jaarverslag.
De gemeente rapporteert reeds jaarlijks door middel van een apart jaarverslag
informatiebeveiliging & privacy. Dit jaarverslag blijft gehandhaafd en wij verwijzen naar dit
jaarverslag voor informatie over de informatiebeveiliging en privacy in brede zin.

Interne controle
Hieronder is informatie opgenomen over de verbeteringen in de interne controle. Hiermee geven
we onder meer invulling aan de aanbeveling van de rekenkamercommissie bij de bespreking van
de jaarrekening 2016.
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In 2017 hebben we een nieuwe risico-aanpak opgesteld. Op basis van deze risico-aanpak zijn de
uit te voeren interne controles bepaald. Net als voorgaand jaar is extra aandacht besteed aan de
controles uit het sociaal domein.
De focus van de interne controles verschuift van niet alleen betrouwbaarheid en rechtmatigheid,
maar meer richting effectiviteit en efficiency van processen. Dit biedt meer toegevoegde waarde
voor de organisatie.
Ook experimenteren we met de inzet van nieuwe instrumenten zoals data-analyse (analyseren
gegevens uit data-bases), process mining (procesanalyse) en IT-audits (interne
beheersmaatregelen binnen de geautomatiseerde systemen).
Met onze accountant maken we afspraken welke interne controles voor hun controle relevant zijn
en hoe we deze controles moeten inrichten om te voldoen aan de aangescherpte
accountantseisen.
Er is kritisch gekeken naar (nut en noodzaak van) de inzet van de interne controlecapaciteit. Dit
heeft geleid tot verschuivingen van de werkzaamheden, waaronder het meer centraliseren van de
interne controlecapaciteit. Alle taken met capaciteitsbeslag zijn opgenomen in een werkplan IC.
Alle bovenstaande ontwikkelingen zijn vastgelegd in het interne controleplan 2018.

1.2.7.2 Ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie
Gemeentelijke overheid: Sturen op kerntaken en andere rolneming
De gemeenteraad stelt vast dat de samenleving in snel tempo verandert. Dit is van invloed is op
de positie en rol van de gemeenteraad. Het samenspel tussen samenleving en gemeenteraad
vraagt gaandeweg om andere participatievormen.
Van raadsleden wordt steeds meer gevraagd in het kader van belangenafweging, omgang met
burgers en omgang met kennis. Ook wil de gemeenteraad ruimte bieden voor verschillende
vormen van burgerparticipatie en -initiatieven die in toenemende mate ontstaan. De digitalisering
van de samenleving stelt nieuwe eisen aan het gemeenteraadswerk. De informatievoorziening
tussen burgers onderling en tussen samenleving en overheid gaat sneller dan het licht. De
gemeenteraad wenst daarin extra ondersteuning.
Ook stelt de gemeenteraad vast dat steeds nieuwe taken bij de gemeente worden neergelegd
waarvan de verwachting is dat Apeldoorn die zelf of in regionaal verband haar
verantwoordelijkheid op zich neemt. Te denken valt aan het sociale domein, de Omgevingswet en
vraagstukken van veiligheid en economische ontwikkeling.
De gemeenteraad kan alleen zijn rol waar maken door in te zetten op actieve dialoog met de
samenleving versterking van de regionale samenwerking en bij dat alles sturing aan de voorkant
van het beleidsproces. De complexiteit van het raadswerk neemt toe.
Om bij te blijven in genoemde ontwikkelingen heerst de opvatting dat de gemeenteraad en de
raadsgriffie anders en beter toegerust moeten zijn.
Bij de Voorjaarsnota 2016 is bij motie raadsbreed besloten een denkgroep in te stellen om de
uitdagingen uit te diepen. De denkgroep onderzoekt wat de ontwikkelingen op het terrein van
beschikbaarheid van kennis, participatie en regionalisering voor betekenis hebben voor de
gemeenteraad. In het najaar van 2016 werkt de denkgroep de opgaven op het vlak van
informatievoorziening, vorming en opleiding en ondersteuning van de raad uit in een doelstelling
en een verdere concretisering en operationalisering.
De versterking van de positie van de gemeenteraad heeft in 2018 zijn beslag gekregen. In de
MPB 2018 is extra budget bij de griffie vrijgemaakt om de gemeenteraad beter in zijn taken te
ondersteunen. Vooruitlopend daarop is in 2017 extra geïnvesteerd in informatievoorziening aan
de raad (bijv. analyses van social media, feiten bij grote dossiers) en ondersteuning van de raad
bij eigen initiatieven (bijv. het raadsonderzoek windenergie en de verkenning passend onderwijs).
Daarnaast heeft succesvolle uitvoering van de cursus Politiek Actief plaatsgevonden om inwoners
van Apeldoorn te interesseren en op te leiden voor een rol in de lokale politiek.
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De gemeenteraad heeft bij de jaarstukken 2015 met tevredenheid vastgesteld dat het financieel
herstel op koers ligt.
Afgelopen jaren is onder begeleiding van de raadswerkgroep Modernisering begroting aan een
verbetering van de begroting. Er is nu een volledig digitale versie beschikbaar die compact en op
hoofdlijnen stuurinformatie levert en de mogelijkheid biedt met een klik (op de tablet) door te
koppelen naar detailinformatie. In 2017 is de verbetering van de doelenstructuur over alle
programma's gerealiseerd. De verbetering van het stelsel van indicatoren in de begroting blijft
een permanent proces.
Met de decentralisaties in het sociale domein is de gemeentebegroting in financiële omvang met
circa 25% gegroeid. Omdat het gaat om voor de samenleving gevoelige zorgtaken en omdat er
nog grote financiële risico's en onzekerheden aan de nieuwe taken kleven, hecht de
gemeenteraad aan een intensieve monitoring op het sociaal domein. In 2016 zijn eerste stappen
gezet met tussenrapportages en een jaarmonitor sociaal domein, Deze instrumenten worden in
2017 verder ontwikkeld.
Een belangrijk raadsinstrument in sturen op processen blijft de Lange Termijn Agenda (LTA),
waarmee onderwerpen van maatschappelijk en politiek belang primair door de raad worden
geagendeerd en geprioriteerd. Ook is het de basis voor het college om in vervolg hierop vorm en
inhoud te geven. In het najaar van 2017 is een geactualiseerde LTA door de raad vastgesteld.
De planning en controlcyclus van 2017 is gestroomlijnd waardoor de raad meer aan politiek kan
doen en minder belast is met technische processtappen. Een goed voorbeeld is de behandeling
van de MPB, waarbij schriftelijke vragen en algemene beschouwingen zijn vervangen door éénop-één overleg met de portefeuillehouders. De raad heeft in het voorjaar moties aangenomen om
de verantwoording onder ander op het sociaal domein te verbeteren. In december 2017 is onder
leiding van de accountant gesproken over een verbeteraanpak voor de beleidssturing.
Griffie
De rol van de Griffie is het ondersteunen van de raad zodanig dat deze zijn kaderstellende,
volksvertegenwoordigende en controlerende functie kan uitoefenen. De raadsgriffie adviseert de
raad en raadsleden over de werkprocessen en procedures, organiseert deze processen,
waaronder het betrekken van burgers en instellingen bij de democratische besluitvorming en
verzorgt daartoe de logistieke ondersteuning. Daarnaast adviseert de raadsgriffie inzake
vraagstukken met een meer inhoudelijk karakter. Tevens ondersteunt griffie de raad op
communicatief vlak door middel webcast en door advisering over vormen van communicatie (o.a.
(sociale) media)
Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie is zelfstandig in de inrichting van haar onderzoeksprogramma. De
commissie voert onderzoeken uit inzake doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde
beleid waarvan de onderzoeksbevindingen input vormen voor de controlerende functie van de
raad. Ook voert de Rekenkamercommissie zogeheten ex-ante onderzoeken uit die de
kaderstellende functie van de raad versterken. Het programma voor 2017 wordt afgestemd met
de onderzoeksambities van het college van burgemeester en wethouders.
De rekenkamercommissie heeft in 2017 het gebruikelijke onderzoek van de jaarstukken
uitgevoerd. In dat kader is een proef genomen met de toepassing van de methode Duisenberg bij
de doorlichting van 2 programma’s uit de jaarstukken. Dat levert zoveel inzicht voor de
gemeenteraad dat commissie in 2018 opnieuw gebruik zal maken van deze methode. De
commissie heeft ook een verkenning uitgevoerd naar de huisvestiging van statushouders.
Politieke Markt, interactie en communicatie
Inbreng van buiten, Digitaliseren, Social Media en Internet-tv
De Politieke Markt Apeldoorn (PMA) is een beproefde manier van werken die optimaal kansen
geeft om de lokale democratie goed te laten functioneren en is daarmee het centrale punt voor de
raadscommunicatie. Voor 2017 is de ambities om - gekoppeld aan de LTA - bij geschikte
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onderwerpen de PMA vaker op locatie te organiseren zodat belanghebbenden nog beter gehoord
kunnen worden.
De afgelopen jaren is het nodige gedaan om de inbreng uit de samenleving te versterken. De
denkgroep van de gemeenteraad zal in haar onderzoek bekijken of er nieuwe impulsen mogelijk
zijn om de burgers en instellingen van de stad en dorpen te betrekken. Dit om de kwaliteit van de
besluitvorming te verbeteren.
Social media als Facebook en Twitter blijft een prominentere plek innemen in de communicatie
door de raad, raadsfracties en individuele raadsleden. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft een
eigen twitteraccount: @raadapeldoorn en een Facebookaccount:
Facebook.com/gemeenteraadapeldoorn
In de afgelopen periode heeft de raad een aantal malen op locatie vergaderd, onder meer t.b.v.
het beleid toerisme, parkeerproblematiek Apeldoorn west. Onderwerpen van de LTA zijn door
middel van dialoog met betrokkenen en kennisdragers intensiever besproken. Ook is de
betrokkenheid en vooruitgang van de LTA geïntensiveerd door het koppelen van accounthouders
aan de verschillende onderwerpen. Verder is het gebruik van sociale media geïntensiveerd.
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1.3

Bijzondere paragrafen

5 Bijzondere paragrafen 2015-2018

Apeldoorn 269

1.3.1 Paragraaf Dienstverlening
1.3.1.1 Ambitie en maatschappelijke context
Het bestuursakkoord 2014 -2018 geeft als koers voor de publieksdienstverlening: "Apeldoorners
kunnen rekenen op deugdelijke service bij hun contacten met de gemeentelijke overheid.
Bereikbaarheid, snelle en deugdelijke informatieverstrekking en korte wachttijden blijven van
groot belang. Automatisering speelt hierbij een essentiële rol. Wij willen de dienstverlening via de
gemeentelijke website uitbreiden."
Bijna alle taken van de gemeente Apeldoorn hebben een element van dienstverlening in zich: we
zijn er immers voor burgers, bedrijven en instellingen. De gemeente is voor een groot deel een
dienstverlenende organisatie. De vraagstukken die op ons afkomen nemen toe in omvang en
complexiteit. De decentralisatie van de WMO en de Jeugdzorg zijn daarvan sprekende
voorbeelden. Daarmee neemt ook het belang van een goede dienstverlening toe. Daar komt nog
bij dat de verwachting van burgers bedrijven en instellingen bij die dienstverlening stijgt. Zaken
doen zoals dat bijvoorbeeld kan via de internetwinkels wordt ook van de overheid en dus van
onze gemeente verwacht. Dat betekent digitale service 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor
onze gemeente blijft het daar echter niet bij. Want waar bedrijven er voor kunnen kiezen de
minder digitaal-vaardige klanten niet te bedienen, is de gemeente er voor alle burgers. Er wordt
op landelijk niveau gesproken over het idee dat de gemeente de brede overheidstoegang zou
kunnen worden voor de niet digi-vaardige burger. Zo ver is het nog niet, het betekent wel dat wij
ons in onze dienstverlening niet kunnen en willen beperken tot het digitale kanaal. Telefonie en
fysiek contact blijven van betekenis.
Met behulp van onder meer het programma Focus 2017 houden wij de kwaliteit van onze
dienstverlening op peil, en ontwikkelen we die naar de eisen van deze tijd. Dit programma stopt
niet in 2017, maar loopt door in de jaren daarna. Uiteindelijk willen we een gemeente zijn waar
alle producten (voor zover dat relevant is) ook digitaal aangevraagd kunnen worden. Waar de
dossiers voor burgers en bedrijven online beschikbaar zijn. Dat vraagt doorgaande investering,
ook na 2017.

1.3.1.2 Digitale transformatie
De digitale transformatie die onze maatschappij doormaakt raakt onze organisatie, iedere
medewerker en ieder proces heeft er mee te maken. Ook dit gaat over dienstverlening. In de
afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet, bijvoorbeeld doordat nu al een deel van de
gemeentelijke producten via internet aangevraagd kan worden. Wij willen in 2017 naar een
verdubbeling gaan, van 75 naar ca. 150 aanvraagformulieren digitaal. De digitale transformatie
vraagt voor de komende jaren meer investeringen. Dat betekent voor ons investeren op vier
terreinen: informatietechniek, processen, medewerkers en de huisvesting.
Investering in de informatietechniek is nodig om de nieuwe digitale mogelijkheden bij de
dienstverlening te kunnen toepassen. Waar informatiesystemen tot nu toe vooral ten dienste
stonden van de eigen medewerkers, worden deze gaandeweg uitgebreid en opengesteld voor
burgers en bedrijven. Zij kunnen daardoor zelf hun aanvragen indienen en uiteindelijk zelf ook hun
dossiers inzien, bijvoorbeeld via MijnOverheid.nl. Naast deze “directe” investeringen is investering
op twee aanverwante gebieden noodzakelijk. Allereerst voor privacy en informatiebeveiliging.
Door alle nieuwe mogelijkheden nemen de risico’s namelijk toe. Verder moet geïnvesteerd
worden in de basisregistraties. Zij vormen de ondergrond voor alle informatiesystemen. De
gemeente is bronhouder en beheerder van vijf basisregistraties.
Alleen introduceren van nieuwe technieken is niet voldoende. Ook de werkprocessen zullen
aangepast moeten worden. Daardoor wordt het mogelijk dat aanvragen niet alleen digitaal
ingediend, maar ook geautomatiseerd afgehandeld worden. Daarbij past de kanttekening dat we
voor de voortgang van dit onderdeel sterk afhankelijk van onze softwareleveranciers.
Het derde gaat over de medewerkers. Investeren is nodig omdat medewerkers gebruik moeten
kunnen maken van alle nieuwe technologieën. Behalve die nieuwe vaardigheden worden van hen
ook, meer dan voorheen, brede vaardigheden verlangd in omgaan met burgers, bedrijven en
instellingen. Sleutelwoorden voor maatregelen zijn: investeren in voortdurende scholing en
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arbeidsmobiliteit. We houden er rekening mee dat administratieve functies gaan vervallen.
Daarvoor richten we een loopbaancentrum in. We hebben reeds goede ervaring opgedaan met
een loopbaancentrum in de periode na de reorganisatie, waardoor meer dan 100 medewerkers
herplaatst konden worden. Door onder andere een traineeprogramma zetten we in op verjonging
en flexibilisering.
Tenslotte vraagt de digitale transformatie en digitalisering van de dienstverlening andere manieren
van samenwerken en daarmee aanpassing van de huisvesting en de werkplekken. De aanpassing
van de het stadhuis hebben wij u gepresenteerd als “Huis van de Stad”.
Wij willen de digitale transformatie aangrijpen als kans om de dienstverlening verder te versterken
en toekomstbestendig te maken. Wij hebben daarvoor een I-visie opgesteld, die separaat aan de
raad wordt voorgelegd. De I-visie is via het raadsinformatiesysteem voor u beschikbaar. De extra
kosten die gemoeid met de digitale transformatie zijn opgenomen in programma 10 van deze
MPB.

1.3.1.3 Wat gaan we doen
Kern van het programma Focus 2017 is dat de burger als klant centraal staat. De belangrijkste
onderdelen voor 2017 zijn de volgende.
• We maken meer gemeentelijke producten via de website toegankelijk. Doel voor 2017 is
totaal 150 webformulieren. We sturen waar mogelijk op het gebruik van het digitale kanaal.
We maken gebruik van landelijke voorzieningen, zoals MijnOverheid en het landelijke systeem
voor verhuizingen. Voor Mijn Overheid starten we met berichten voor paspoorten en
rijbewijzen. Eind 2017 worden vijf berichtsoorten via MijnOverheid aangeboden.
• We veranderen de werkprocessen zodanig dat producten niet alleen digitaal aangevraagd
kunnen worden, maar waar mogelijk ook digitaal afgehandeld. Voorbeelden van processen die
we in 2017 aanpakken zijn het digitaal maken van de strippenkaart voor de minima,
zelfservice voor de Stadsbank en digitaliseren van de uitkeringsspecificaties.
• Voor de telefonische dienstverlening en de bediening aan de balies is het van belang dat in
het eerste contact het juiste antwoord gegeven kan worden. Het telefoonkanaal wordt nog
steeds veel gebruikt en we verwachten dat dit voorlopig niet verandert. Het Klant Contact
Centrum (KCC) wordt verder ontwikkeld, onder meer doordat medewerkers breder opgeleid
worden en doordat zij meer informatie beschikbaar krijgen.
• Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in digitaal vastleggen van in- en uitgaande post
en andere documenten. We hebben daarvoor een document management systeem (DMS) in
gebruik genomen. In 2017 willen we informatie over zaken beter bij elkaar brengen, waardoor
er beter overzicht komt voor “de zaak” bij de medewerkers én bij de bij de zaak betrokken
burgers.

In 2017 hebben we het volgende gedaan.
Digitalisering
In 2017 hebben we 150 online formulieren opgeleverd. Dat maakt het voor de burgers en
bedrijven gemakkelijk om zaken te doen met ons op een moment dat ze zelf kiezen. Ook een deel
van de werkprocessen die daarbij horen zijn nu digitaal. De BerichtenBox van MijnOverheid is
sinds 2017 voor vijf producten beschikbaar. Dat betekent dat mensen die zich aangemeld hebben
bij MijnOverheid hun post van de gemeente over deze vijf producten voortaan enkel nog digitaal
ontvangen. Ze kunnen ook zelf de status inzien. In 2017 hebben we een facturenportaal
gebouwd om de afhandeling van facturen van leveranciers sneller en gemakkelijker te maken.
Begin 2018 is het aanvraagproces van de Regelrecht Strippenkaart geautomatiseerd.
Vakmanschap
Tevredenheid hangt vooral af van prettig en adequaat geholpen worden, een korte wachttijd en
niet teveel hoeven te betalen. Vanaf september 2017 vormt het KlantContactCentrum (KCC)
onze centrale front office voor balie, 14 055 en het mailadres gemeente@apeldoorn.nl. In 2017
hebben we een start gemaakt met het verbeteren van onze algehele telefonische bereikbaarheid.
Op het vlak van de technische systemen en als het gaat om het gedrag van medewerkers. Voor
hen organiseren we begin 2018 interne trainingen. We gebruiken sinds september 2017 een
digitale reactiezuil om de klanttevredenheid van de baliebezoekers te meten. In 2018 gaan we dat
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ook doen voor de telefoontjes naar het algemene nummer. In het najaar hebben we een pilot
gedaan met gastheren en –vrouwen om bezoekers in het stadhuis eventueel wegwijs te maken.

1.3.1.4 Wat is het effect
Het effect van investeren in dienstverlening is dat de gemeente bijblijft bij de nieuwe eisen die
gesteld worden, met name voor wat betreft de digitale dienstverlening.
Indicatoren zijn:
• Tenminste gelijk blijven van de klanttevredenheid gebruikers (inwoners, bedrijven);
• Toename van het aantal digitaal toegankelijke producten;
• Een stijgend aandeel van het digitale kanaal t.o.v. telefoon, post/mail en balie in het
klantcontact.
Binnen de werkprocessen kunnen efficiëntievoordelen bereikt worden. Daar staat tegenover dat
de kosten voor beheer en ICT toenemen. Om daarin meer inzicht te krijgen zullen ook de kosten
van de dienstverlening worden gevolgd.
Het resultaat van de inspanningen in 2017 is dat het aantal digitaal toegankelijke producten flink
is gestegen. Daarmee stijgt het aandeel van het digitale kanaal ten opzichte van telefoon,
post/mail en balie. Om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten, wordt de
klanttevredenheid van de baliebezoekers gemeten.
Onderstaand overzicht geeft een weergave van de programma’s en producten waar
dienstverlening een belangrijke rol speelt.
Transactie /activiteit
Documenten
Burgerzaken
Aanvragen
vergunningen

Programma
Bestuur, burgerzaken, organisatie
en financiën (1)
Veiligheid (2)
Openbare Ruimte (3)
Duurzame milieubescherming (4)
Ruimtelijke ontwikkeling,
economie en wonen (9)

Aanvragen uitkeringen,
schuldhulpbemiddeling

Werk, inkomen en arbeidsmarkt
(6)

WMO voorzieningen en
Jeugdzorg

Maatschappelijke ondersteuning
(7)
Jeugd en Onderwijs (5)

Behandelen klacht of
bezwaarschrift
Bedrijvenloket

Bestuur, burgerzaken, organisatie
en financiën (1)
Ruimtelijke ontwikkeling,
economie en Wonen (9)

Taakveld
Burgerzaken (02)
Brandweer en rampenbestrijding (1.1)
Openbare Orde en veiligheid (1.2)
Parkeren (2,2)
Milieubeheer (7.4)
Openbaar groen (5.7)
Overige volkshuisvesting (8.3)
Schuldhulpverlening (6.7)
Werkgelegenheid (6.5)
Participatie (6.5)
Wijkteams (6.2)
Samenkracht en burgerparticipatie
(6.1)
Maatwerkvoorzieningen WMO (6.6)
Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)
Maatwerkdienstverlening 18-, 18+
en Geëscaleerde zorg (6.7/6.8)
Ge
Bestuursondersteuning (0.4)
Handel en ambacht (3.3)

In de begrotingsprogramma’s 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 9 gelden specifieke normen voor de
dienstverlening ten aanzien van burgerzaken, de vergunningverlening, zorg, werk en inkomen en
het bedrijvenloket. Voor al deze vormen van zogenaamde transactiedienstverlening tussen de
gemeente Apeldoorn en burgers en bedrijven geldt tevens dat zo veel mogelijk digitaal wordt
gewerkt en dat kwaliteitsnormen aan het telefoonverkeer van de klantencontactcentra
(Servicecentrum Stadhuis, ISP Activerium) evenals voor het e-mail- en postverkeer worden
gesteld. Ook wordt gestuurd op zo kort mogelijke doorlooptijden, zo mogelijk beperkt tot één dag
of direct klaar producten.
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Ten slotte: Goede publieksdienstverlening vraagt om goede bedrijfsprocessen in de gemeentelijke
organisatie. De ondersteuning van deze bedrijfsprocessen omvat de interne dienstverlening vanuit
de eenheden Informatie, Organisatie en Financiën.
Voor de ontwikkeling van de digitale dienstverlening zelf wordt voorgesteld € 400.000 (2017), €
820.000 (2018), € 895.000 (2019), € 795.000 (2020) beschikbaar te stellen. Voor de jaren
2018 en verder zal jaarlijks een afweging kunnen plaatsvinden, op basis van de bereikte
resultaten en de concretisering van de plannen voor het nieuwe jaar.
In de onderstaande tabel is de samenhang weergegeven met de andere voorstellen. De totaal
bedragen per jaar komen overeen met wat opgenomen is in programma 10, Bedrijfsvoering.

Digitale dienstverlening
Stelsel van Basisregistraties
Versterking Privacy, Security & Data Analyse
Loopbaancentrum
MD, verjonging, personele ontwikkeling
Totaal

Begroting
Meerjarenbegroting
Saldo Saldo Saldo Saldo
2017 2018 2019
2020
400
820
895
795
200
250
250
250
285
285
285
285
170
195
220
270
580
230
230
230
1.630 1.780 1.880 1.830

Het mobiliteitsbeleid in de organisatie en de daarmee samenhangende mobiliteit bevorderende
maatregelen maken deel uit van de visie op transformatie. Hierdoor kan de door u eerder
ingestelde reserve mobiliteit worden opgeheven, en valt eenmalig € 1 miljoen vrij, in te zetten als
algemeen dekkingsmiddel. Zie daarvoor regel 22 in het samenvattend overzicht, paragraaf 2.1
van deze MPB.
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1.3.2 Paragraaf Vastgoed
De Gemeente Apeldoorn is eigenaar van veel kadastrale eigendommen. Binnen de gemeente
maken we onderscheid in de gebruiksportefeuille die hoofdzakelijk is ondergebracht bij het
Vastgoedbedrijf (circa 125 objecten) en de ontwikkelportefeuille (circa 80 objecten) die valt
onder het Grondbedrijf. Beide bedrijven vallen onder de eenheid Projecten, Vastgoed en Grond.
Als gevolg van gewijzigde regelgeving (BBV) is het complex Zwitsal/Wassink van het
Grondbedrijf overgeheveld naar de Algemene Dienst. Dit conform het in 2017 genomen
raadsbesluit kaderwijziging Vlijtsepark.
Daarnaast heeft de gemeente een economisch claimrecht op circa 100 schoolgebouwen,
waarvan het (juridisch) eigendom voor het merendeel bij de schoolbesturen ligt, en heeft de
eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn circa 35 gymlokalen in eigendom ten behoeve van de
Onderwijshuisvesting. Tenslotte huurt de gemeente enkele gebouwen aan voor met name eigen
bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen
Verkoop (maatschappelijk) vastgoed
Eenheid Projecten, Vastgoed en Grond (PVG) heeft de bestuurlijke opdracht tot krimp van de
vastgoedportefeuille naar een (strategische) kernportefeuille. De structurele taakstelling die PVG
had is eind 2017 volledig gerealiseerd als resultaat van een goed draaiende verkooporganisatie.
In 2017 zijn de eerste vier aanvragen in de Raad behandelend n.a.v. het in 2016 vastgestelde
‘Toetsingskader Compensatiefonds Maatschappelijk Vastgoed’, en zijn er vier nieuwe aanvragen
binnen gekomen. Na instemming van de Raad kan er daadwerkelijk worden overgegaan tot
verkoop en kan de aanvrager aanspraak maken op het budget. Er zijn nog geen uitkeringen in
2017 gedaan vanuit dit budget.
Organisatie
In 2016 is de ‘Toekomstkoers Organisatie Vastgoedbedrijf 2020’ vastgesteld. Naar aanleiding
van dit document is in 2017 het OR-proces doorlopen. In 2018 kan hiermee het plan
geformaliseerd worden.
Vastgoedsysteem
In 2017 is gewerkt aan het verbeteren van onze informatievoorziening, in lijn met de I-visie en
het idee ‘enkelvoudige registratie meervoudig gebruik’. Een lastige factor in dit proces is de
hoeveelheid en complexiteit van alle data en processen. Medio 2018 wordt gebruik gemaakt van
een ander (beter) vastgoedregistratiesysteem.
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Vennootschapsbelasting
De invoering van de VPB voor gemeenten heeft ook in 2017 geen gevolgen gehad voor het
Vastgoedbedrijf, omdat hier sprake is geweest van normaal vermogensbeheer.
Investeringen en projecten
Omnisport
De knelpunten betrekking hebbende op de 1e 10jaarscontractsperiode (tot 1-1-2018)zijn met
Libema geformaliseerd middels een vaststellingsovereenkomst. Libema en gemeente zijn nog met
elkaar in overleg m.b.t. demarcatie onderhoud en de knelpunten betrekking hebbende op de
verlengingsperiode (tot 1-1-2023)
Accres
We hebben in 2016 nieuwe afspraken gemaakt met Accres. Dit heeft ertoe geleidt dat er in
2017 een Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en Accres is gesloten. In 2018
werken we aan de nadere uitwerking van de professionalisering en samenwerking van Accres.
Theehuis
De renovatie van het theehuis is in 2017 afgerond. Inmiddels is het object in exploitatie genomen
door Accres.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In de afgelopen jaren heeft besluitvorming plaatsgevonden over het project verduurzaming
gemeentelijk vastgoed. Door de Raad is, na het aanvullend besluit in 2017, een krediet van totaal
€ 9,5 miljoen beschikbaar gesteld. In 2016/2017 zijn de eerste maatregelen uitgevoerd en is hier
voor het eerst over gerapporteerd in het MPV 2017. In 2018 en 2019 zal het merendeel van de
overige maatregelen worden uitgevoerd.
Gemeentewerf Noord
In 2017 heeft de Raad ingestemd met het programma van eisen en het benodigde krediet (€ 7
miljoen). In 2018 zal de feitelijke realisatie plaatsvinden, in 2019 de oplevering.
Parkeergarage Anklaar
De parkeergarage Anklaar zal na realisatie door ontwikkelaar turn-key in eigendom worden
overgedragen aan de gemeente (i.c. Vastgoedbedrijf). Naar verwachting zal dit in 2019
plaatsvinden. De vele juridische procedures in 2017 hebben de ondertekening van het contract
en bijbehorende kredietaanvraag vertraagd.
Huis van de Stad
In 2017 zijn het definitief ontwerp en aanbesteding afgerond, waardoor in 2018 zal worden
gestart met de uitvoering. In 2020 dient de renovatie voltooid te zijn.
Cultuurkwartier (Huis van Schoone Kunsten en CODA)
In 2017 is gewerkt aan het plan met maatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van het
Cultuurkwartier, in 2018 zal hier verder aan worden gewerkt.
Sporthal Zuiderpark
In 2017 is gewerkt aan een scenariostudio voor de toekomst van de sporthal. In 2017 is de Raad
hierover geconsulteerd en heeft u aangegeven ‘nieuwbouw’ een interessante optie te vinden. Dit
zal naast renovatie nader worden uitgewerkt.
Landgoed Woudhuis en bossen
De businesscase voor (het hart van) het Landgoed Woudhuis bleek op het onderdeel
vastgoedexploitatie voor de externe partijen niet haalbaar. Momenteel wordt door de gemeente
gewerkt aan een toekomstplan in samenwerking met de partijen. Een renovatieplan van het
Landgoed zal hier onderdeel van uitmaken.
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Ook is in 2017 onderhandeld over de erfpachtovereenkomsten (bossen) met Geldersch
Landschap, verwachting was vooraf dat dit in 2017 afgerond zou zijn. Dit traject blijkt meer tijd
te kosten dan vooraf ingeschat en zal daarmee doorlopen in 2018.
Wettelijke bepalingen brandveiligheid
In navolging van het inzichtelijk maken van de maatregelen die nodig zijn in het kader van de
wettelijke bepalingen brandveiligheid stadhuis, is in 2017 ook voor het overige deel van de
portefeuille een projectplan gemaakt. De inhoudelijke maatregelen en financiële consequenties
zullen worden benoemd en zo veel mogelijk meegenomen in het spoor van onze vigerende
MJOP’s.
Vastgoedbedrijf vanuit financiëel oogpunt
Vastgoed Vastgoedbedrijf;
bedragen * € 1.000
via Algemene Dienst

Boekwaarde
ultimo 2017

Lasten
Begroot

Lasten
Werkelijk

Lasten Saldo

Baten
Begroot

Baten
Werkelijk

Baten Saldo

Resultaat
begroting

Exploitatie
saldo
Werkelijk
-3.655

180.215

16.476

16.963

-487

11.753

13.346

1.593

1.068

verrekening met reserves

10.864

1.087

1.838

-751

1.243

1.958

715

3

158

Totaal Vastgoedbedrijf

191.079

17.563

18.801

-1.238

12.996

15.304

2.308

1.071

-3.497

Het begrotingsresultaat Vastgoedbedrijf bedraagt in 2017 circa € 1,1 miljoen voordelig. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door extra opbrengstresultaat van verkocht vastgoed (€ 0,6 miljoen) en
een onderschrijding van het onderhoudsbudget, en dan met name op de stelpost
(herstel)onderhoud. Daarnaast zijn er diverse kleinere mee- en tegenvallers.
De vastgoedexploitatie Vastgoedbedrijf kent in 2017 een nadelig saldo van € 3,5 miljoen,
voornamelijk veroorzaakt door niet kostprijsdekkende - soms symbolische - verhuur van enkele
grote panden en de kapitaallasten van eigen huisvesting. Dit is tevens uitgewerkt in het
Meerjaren Perspectief Vastgoed.
De boekwaarde bedraagt eind 2017 circa € 191 miljoen, een daling met € 4 miljoen ten opzichte
van eind 2016. Dit is veroorzaakt door € 7 miljoen aan afschrijvingen en € 3 miljoen aan nieuwe
investeringsprojecten zoals Huis van de Stad, gemeentewerf Noord en verduurzaming
gemeentelijk vastgoed. Daarnaast zijn er ten behoeve van het Grondbedrijf nieuwe
erfpachtarrangementen afgesloten (zoals Ameco en Sils).
Courantheid en waardering
Vastgoed kent conform de regels van de BBV verschillende waarderingen (maatschappelijk of
bedrijfseconomisch), welke aangeven of we mogen waarderen tegen boekwaarde of
marktwaarde. In 2014 heeft u een indeling gemaakt voor het vastgoed. Het risico op
afwaardering is met vaststelling van deze indeling en de MPV’s in de afgelopen jaren beperkt
geworden.
Onderhoud
U las in de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ dat met betrekking tot het onderhoud wordt
gewerkt met Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s), conform de NEN 2767.
In 2017 is € 0,4 miljoen onttrokken aan en € 0,1 miljoen gestort in de onderhoudsvoorziening
vastgoedbedrijf. Deze kent daarmee ultimo 2017 een stand van € 3,1 miljoen. Daarmee is de
voorziening dekkend voor geplande MJOP-uitgaven in de komende 20 jaar. In 2018 zullen de aan
Accres verhuurde panden worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening.
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1.3.3 Paragraaf Demografie
Apeldoorn groeide in 2015 naar ruim 159 duizend inwoners, in 2016 naar ruim 160 duizend en
in 2017 naar ruim 161 duizend.
Op 31 december 2015 (en daarmee ook per1 januari 2016) telde Apeldoorn 159.051 inwoners
en was daarmee weer de 11e gemeente van Nederland. De bevolkingsomvang is 945 meer dan
een jaar eerder en 2.832 meer dan 5 jaar eerder. De groei zette in 2016 en 2017 door, en was
met een netto toename van resp. 1.002 en 1.086 zelfs wat groter dan in 2015.
Zoals te zien in onderstaande tabel is de natuurlijke aanwas (geboorten minus overlijdens) al een
aantal jaren beperkt in Apeldoorn. Opvallend is het aantal geboorten in 2015 van 1.574. Het is
111 meer dan een jaar eerder, een stijging van 7,6%. In 2016 en 2017 is het aantal geboorten
echter weer wat afgenomen. In heel Nederland daarentegen daalde in 2015 het aantal geboorten
met -3,0%. Om in 2016 iets te stijgen (+1,1%) en in 2017 weer iets af te nemen (-1,9%).
Loop van de bevolking
gemeente Apeldoorn
Inwoners per 1 januari

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

156.219 156.950 157.306 157.534 158.106 159.051 160.053

Geboorten
Overlijdens
Natuurlijke aanwas

1.639
1.471
168

1.470
1.468
2

1.527
1.527
0

1.463
1.449
14

1.574
1.530
44

1.560
1.579
-19

1.505
1.526
-21

Vestiging
Vertrek
Vestigingssaldo

5.730
5.159
571

5.820
5.405
415

5.687
5.462
225

6.115
5.579
536

6.364
5.487
877

6.867
5.825
1.042

7.081
5.953
1.128

-8

-61

3

22

24

-21

-21

731

356

228

572

945

1.002

1.086

Saldo administratieve correcties
Netto groei aantal personen
Inwoners per 31 december

156.950 157.306 157.534 158.106 159.051 160.053 161.139

Bron: BRP Apeldoorn

De relatieve groei van de Apeldoornse bevolkingsomvang was in 2015 met 0,6% iets hoger dan
die van heel Nederland, 0,5%. En ook in 2016 en 2017 lag de relatieve groei iets hoger. Maar in
al deze jaren wel lager dan het gemiddelde van de 100.000+ gemeenten, 0,8%.
Grootste vestigingsoverschot sinds 1981 houdt aan in 2016 en 2017
Het vestigingssaldo van Apeldoorn is de afgelopen jaren flink toegenomen: +877 in 2015,
+1.042 in 2016 en 1.128 in 2017. Zo hoog is dit sinds 1981 niet geweest. In de hele periode
van 2011 t/m 2015 was het vestigingssaldo met +2.624 veel hoger dan de 5 jaren daarvoor
toen het zelfs negatief was: -793. En van 2013 t/m 2017 was dit zelfs +3.808.
In onderstaande figuur is te zien dat het vestigingssaldo van met name de 25-39 jarigen sterk is
gegroeid. En ook dat van de kinderen tot 17 jaar. De combinatie van het vestigingsoverschot van
0-17 jarigen en dat van de 25-39 jarigen geeft aan, dat mensen met kinderen Apeldoorn nog
altijd aantrekkelijk vinden om te komen wonen. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt, dat het
vestigingsoverschot van 0-3 jarigen (die natuurlijk met hun ouder(s) meeverhuizen) de afgelopen
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paar jaar fors is geweest. Deze trend zorgt er daarom voor, dat het lagere aantal geboorten in de
jaren voor en na 2015 in Apeldoorn enigszins is gecompenseerd.

Het negatieve vestigingssaldo van de 18-24 jarigen is de laatste jaren zeer sterk afgenomen. Bij
deze leeftijdsgroep spelen studiemotieven om te vertrekken waarschijnlijk een grote rol, gezien de
negatieve vestigingssaldi voor de regio’s Groningen, Arnhem/Nijmegen, Utrecht en Amsterdam.
Een negatief saldo voor deze groep is dus geen vreemd verschijnsel voor een grote gemeente
zonder universiteit.
In onderstaande tabel zijn de vestigingssaldi over de periode 2013 t/m 2017 naar leeftijd en
landsdeel te zien, en ook de regio Stedendriehoek. Het grootste deel van het positieve
vestigingssaldo kwam op het conto van Oost Nederland, waarvan een substantieel deel uit de
Stedendriehoek.
De 18-24 jarigen ‘verloor’ Apeldoorn per saldo het meest aan West Nederland. Maar het
vestigingssaldo van deze leeftijdsgroep uit de Stedendriehoek was daarentegen positief.
Het vestigingssaldo van de 25-39 jarigen was vanuit alle landsdelen positief en vanuit Oost
Nederland verreweg het grootst.
Min of meer hetzelfde patroon was te zien bij de jongste leeftijdsgroepen. Opvallend is overigens,
dat het positieve vestigingssaldo van 0-11 jarigen (meeverhuizende kinderen) vanuit West
Nederland iets groter was dan vanuit Oost Nederland.
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Vestigingssaldo Apeldoorn 2013 t/m 2017
Landsdeel

Leeftijd

Onbekend of
buitenland

NoordNederland

OostNederland

WestNederland

ZuidNederland

Totaal
2013-2017

Waarvan
Stedendriehoek

onb.

2

0-3

70

47

168

232

-6

511

12
21

4 - 11

2

58

72

165

224

12

531

12 - 17

155

33

182

71

-2

439

33

18 - 24

400

-16

201

-848

-90

-353

261

25 - 39

321

178

1.015

267

55

1.836

266

40 - 54

-48

87

256

370

27

692

-43

55 - 64

-17

12

22

139

-5

151

-65

65 - 74

-72

53

-3

31

11

20

-17

75 - 84

-1

9

-24

-2

3

-15

10

> 85

-1

-6

-5

11

-5

-6

6

865

469

1.977

495

0

3.806

484

Totaal

Bron: GBA/BRP Apeldoorn

Vergrijzing en ontgroening zetten door
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leeftijdsverdeling van Apeldoorn over de
afgelopen jaren. Opvallend is, dat het aantal en aandeel (zie de figuur op de volgende pagina) 0-3
en 4-12 jarigen de afgelopen licht afnam, maar dat het aantal 13-17 jarigen iets is toegenomen.
De afname van de jongste leeftijdsgroepen kan er op wijzen, dat de ontgroening de komende
jaren (iets) zal gaan versnellen. Het substantiële vestigingssaldo van deze groepen (zie hierboven)
zorgt hierbij wel voor een dempend effect.

Bevolking
naar leeftijd,
absoluut op
1 januari
Leeftijd

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0-3
4-12
13-17
18-24
25-39
40-54
55-64
65-79
80+

6.498
16.777
9.410
11.887
27.208
35.884
22.062
19.261
7.232

6.518
16.678
9.426
11.970
26.817
36.072
21.641
20.451
7.377

6.355
16.528
9.419
12.132
26.420
36.044
21.389
21.469
7.550

6.322
16.282
9.575
11.946
26.266
35.902
21.341
22.288
7.612

6.267
16.015
9.721
11.938
26.337
35.529
21.521
23.016
7.762

6.259
15.891
9.878
11.954
26.667
35.106
21.853
23.634
7.809

6.334
15.623
10.062
12.052
27.040
34.567
22.191
24.247
7.937

6.254
15.601
9.998
12.465
27.357
33.993
22.544
24.905
8.022

Totaal

156.219

156.950

157.306

157.534

158.106

159.051

160.053

161.139

Bron: GBA/BRP Apeldoorn
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Zowel het aandeel als aantal 18-24 jarigen is de afgelopen jaren redelijk stabiel geweest en in
2018 zelfs iets gestegen. Het aantal 25-39 jarigen daalde tot 2014, maar nam daarna weer toe.
Het positieve vestigingssaldo van de 25-39 jarigen (ook met kinderen) heeft de afgelopen jaren
gezorgd voor een lichte groei van deze groep. Ten opzichte van 5 jaar eerder (2014) is het
aandeel in 2018 nu zelfs iets hoger (zie grafiek hieronder).

Daarnaast wonen in Apeldoorn relatief veel ouderen. Tussen 2014 en 2018 is het absolute aantal
65 plussers in Apeldoorn gestegen met ruim 3.000 personen naar in totaal 32.927. Relatief
gezien is het aandeel 65+ gestegen van 19,0% op 1 januari 2014 naar 20,4% op 1 januari
2018. Daarmee is Apeldoorn één van de meest vergrijsde grote gemeenten van Nederland. Het
aandeel 65+ ligt ook ruim boven dat van heel Nederland, dat 18,5% bedroeg op 1 januari 2017.
En het aantal 65-plussers in Apeldoorn zal volgens de beschikbare bevolkingsprognoses naar
verwachting nog groeien naar zo’n 47.400 in 2040 (zie figuur hieronder). Dat is een toename
van ca. 44% ten opzichte van 2018.
Maar er zijn verschillen in groeitempo tussen de oudere leeftijdsgroepen. Het verwachte aantal 65
t/m 74 jarigen voor 2040 is zo’n 21.000, bijna 11% meer dan nu. Dat van de 75 t/m 84 jarigen
is ca. 18.000, een toename van ongeveer 80% t.o.v. 2018. En de verwachting is, dat het aantal
85-plussers in Apeldoorn groeit naar ruim 8.000 in 2040, zo’n 113% meer dan in 2018.
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Prognose* 65+ in Apeldoorn
(2018 is waargenomen)
50.000
65 t/m 74 jaar

75 t/m 84 jaar

85+

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2018

2020

2025

2030

2040

Bron: BRP en CBS/Primos
* Primos en CBS prognoses verschillen nauwelijks van elkaar wat aantallen ouderen betreft
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Jaarrekening 2017

Jaarstukken 2017
Gemeente Apeldoorn
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2.1

Waarderingsgrondslagen
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2.1.1 Algemeen
De gemeentewet bepaalt dat wij met een jaarrekening, jaarverslag en controleverklaring
verantwoording aan u afleggen over het financiële beheer dat wij in het vorige begrotingsjaar
hebben gevoerd.
Alle eenheden binnen onze organisatie hebben een bijdrage geleverd aan de jaarrekening en het
jaarverslag.

2.1.2 Waarderingsgrondslagen
Algemeen
We hebben deze jaarrekening opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). In de BBV is met ingang van het boekjaar 2017 een groot aantal
wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn beleidsproducten taakvelden geworden, moet materiële vaste
activa met maatschappelijk nut worden geactiveerd en zijn er aparte taakvelden voor overhead en
treasury verplicht geworden. Daarnaast heeft de commissie BBV notities met uitwerkingen van
de nieuwe regelgeving uitgebracht. Naast de gewijzigde wetgeving hebben wij ook de notities
van de commissie BBV geïmplementeerd. Daarmee voldoet deze jaarrekening aan alle nieuwe
regelgeving.
Materiële vaste activa
Waardering
Materiële vaste activa waarderen we op de prijs waarvoor we ze gekocht of gemaakt hebben,
min de cumulatieve afschrijving en bijdragen van derden. Wij kennen 3 categorieën materiële
vaste activa, te weten materiële vaste activa met economisch nut, materiële vaste activa met
economisch nut waar heffingen tegenover staan en materiële vaste activa met maatschappelijk
nut.
De onroerende zaken die we willen verkopen, waarderen we op de gecorrigeerde historische
kostprijs van 1995 of lagere marktwaarde. Het gaat hierbij om voormalig woningbezit van het
Grondbedrijf. Erfpachtterreinen waarderen we op de eerste uitgifteprijs of de registratiewaarde.
Als de contante waarde van de toekomstige canons voor deze terreinen lager is, waarderen we
de terreinen op die lagere waarde.
Als gevolg van de notitie Grondexploitaties van de commissie BBV rubriceren wij de voormalige
NIEG-gronden (eventueel inclusief panden) onder de strategische gronden. De strategische
gronden zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs of lagere marktwaarde.
Afschrijving
De afschrijvingen berekenen we elke maand per investering op basis van:
• de looptijd;
• het rentepercentage;
• de afschrijvingsmethode die we voor die investering toepassen.
Het rentepercentage wordt berekend volgens de rekenmethodiek uit de notie rente van de
commissie BBV. Voor 2017 was dit percentage 2%. Verder gebruiken we voor nieuwe
investeringen de annuïtaire afschrijvingsmethode. Dat geldt alleen niet voor de investeringen in
onderwijshuisvesting. Die schrijven we lineair af. Over de panden die, naast gronden, zijn
opgenomen onder de Strategische gronden schrijven we niet af. We verwachten dat we deze
panden binnen 4 jaar kunnen verkopen voor (tenminste) de boekwaarde. We maken hiermee
gebruik van de overgangsregeling zoals deze is opgenomen in de notitie Grondbeleid van de
commissie BBV.
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Levensduur
De levensduur van een activum kan variëren van 3 jaar voor bepaalde automatiseringsmiddelen
tot 60 jaar voor bijvoorbeeld de stichtingskosten van onderwijsgebouwen.
Hieronder ziet u een overzicht van de levensduur van investeringen.
Afschrijvingstermijnen materiële activa met economisch nut:
a. Niet afschrijven: gronden en terreinen;
b. 60 jaar: stichtingskosten schoolgebouwen (excl. Grond);
c. Maximaal 60 jaar: uitbreiding schoolgebouwen;
d. 60 jaar: stichtingskosten gymnastieklokalen en sporthallen onderwijs;
e. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten, kantoren en bedrijfsgebouwen;
f. Maximaal 40 jaar: uitbreiding woonruimten, kantoren en bedrijfsgebouwen;
g. 40 jaar: parkeergarages;
h. 40 jaar: aanleg rioleringen;
i. 40 jaar: vervanging en herstel rioleringen;
j. 40 jaar: gymnastieklokalen en sporthallen (niet- onderwijs);
k. 40 jaar: aanleg sportvelden
l. 30 jaar: woonwagenlocaties;
m. 25 jaar: lichtinstallaties sportaccommodaties;
n. 25 jaar: onderlaag/ fundering kunstgrasveld;
o. 20 jaar: renovatie en verbouwing woonruimten, kantoren en bedrijfsgebouwen, gebouwen
onderwijs- en sportaccommodaties, technische installaties, zoals voor liften, centrale
verwarming en klimaatbeheersing;
p. 20 jaar: semi- permanente bebouwing;
q. 20 jaar: inrichtingskosten sportaccommodaties;
r. 5 à 15 jaar: tijdelijke noodgebouwen/ huisvesting;
s. 5 à 15 jaar: transportmiddelen, auto’s, motorvoertuigen, aanhangwagens;
t. 10 jaar: telefooncentrales;
u. 10 Jaar: gymnastiekmateriaal (exclusief onderwijs);
v. 10 jaar: kunstgrasvelden (toplaag);
w. 10 jaar: meubilair, inventaris en diverse kleine voorzieningen;
x. 10 jaar: stemmachines;
y. 3 à 5 jaar: automatiseringsapparatuur
z. 5 jaar: software
aa. 5 jaar: gereedschappen, verbindingsmiddelen.
Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met maatschappelijk nut
a. 50 jaar: wegen, pleinen en rotondes, fietspaden – elementenverharding;
b. 50 jaar: bomen;
c. 40 jaar: wegen, pleinen en rotondes, fietspaden - asfalt en beton;
d. 40 jaar: parken en groenvoorzieningen;
e. 40 jaar: waterwegen, waterbergingen en walbeschoeiing;
f. 40 jaar: bruggen, tunnels, viaducten (beton, steen en staal);
g. 40 jaar: openbare verlichting – masten;
h. 25 jaar: bruggen, tunnels, viaducten (hout);
i. 25 jaar: verkeersregelinstallaties;
j. 20 jaar: openbare verlichting- armaturen;
k. 20 jaar: pompen en gemalen;
l. 15 jaar: speelvoorzieningen en straatmeubilair.
Immateriële vaste acitva
De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden annuïtair afgeschreven in dezelfde
termijnen als de eigen materiële vaste activa.
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Financiële vaste activa
De belangen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en effecten waarderen we op de
prijs die we daarvoor betaalden of de lagere marktwaarde. Leningen waarvan de rente langer dan
1 jaar vast staat nemen we voor de nominale waarde of de marktwaarde als die lager is.
Voorraden (exclusief Grondbedrijf)
De voorraden waarderen tegen historische uitgaafprijs of vervaardigingsprijs. Als de marktwaarde
lager is, waarderen we ze op de lagere marktwaarde.
Voorraden grond
De voorraad in exploitatie genomen gronden waarderen we tegen vervaardigingsprijs. Is het batig
saldo van de toekomstige opbrengsten en kosten lager dan de boekwaarde dan is er sprake van
een verwacht tekort. Voor de verwachte tekorten maken we een verliesvoorziening die we in
mindering brengen op de waarde van de gronden. De boekwaarde is het saldo van de
gerealiseerde kosten min de gerealiseerde opbrengsten.
De voorraad grond- en hulpstoffen waarderen tegen historische uitgaafprijs of vervaardigingsprijs
of tegen de marktwaarde als die lager is.
Vorderingen
We hebben de vorderingen opgenomen voor de nominale waarde, waarvan we een voorziening
hebben afgetrokken voor het geval de vorderingen oninbaar zijn.
Liquide middelen
De liquide middelen hebben we opgenomen voor de nominale waarde.
Overlopende activa
De overlopende activa hebben we opgenomen voor de nominale waarde.
Algemene reserve
Algemene reserves zijn reserves waaraan u geen specifieke bestemming heeft gegeven.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan u wel een specifieke bestemming heeft gegeven.
Binnen de bestemmingsreserves maken we onderscheid tussen wettelijke reserves,
egalisatiereserves en overige bestemmingsreserves. De Algemene Reserve Grondbedrijf zien we
bijvoorbeeld ook als een bestemmingsreserve.
Rentetoevoeging reserves
Volgens de notitie reserves en voorzieningen wordt in beginsel geen rente toegerekend aan
reserves. Uitzondering hierop zijn de Algemene reserve Grondbedrijf, kapitaallastenreserves en
het deel van de Algemene Reserve waarin de verliezen van het Grondbedrijf zijn opgenomen. We
volgen daarmee de notitie reserves en voorzieningen.
Voorzieningen
Volgens het BBV mogen we voorzieningen maken in deze drie gevallen:
• Er zijn verplichtingen en verliezen waarvan we de hoogte op de balansdatum niet zeker weten,
maar wel redelijk kunnen inschatten.
• Er zijn op de balansdatum risico’s die kunnen leiden tot verplichtingen of verliezen, waarvan
we de hoogte al redelijk kunnen inschatten.
• We moeten in de toekomst kosten maken. Maar we mogen dan alleen een voorziening maken,
als de kosten voor de balansdatum ontstonden en de voorziening bedoeld is om de lasten
gelijk te verdelen over een aantal begrotingsjaren.
• We gaan middelen van derden in de toekomst besteden.
We vormen voorzieningen voor de nominale waarde.
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Langlopende schulden
De langlopende schulden hebben we opgenomen voor de nominale waarde. Langlopende
schulden zijn schulden waarvan de rente één jaar of langer vast staat.
Kortlopende schulden en vlottende passiva
Kortlopende schulden hebben we opgenomen voor de nominale waarde.
Garant- en borgstelling
De garant- en borgstellingen worden in de bijlage niet uit de balans blijkende verplichtingen tegen
de nominale waarde opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Tussen het einde van het boekjaar en de vaststelling van de jaarrekening hebben zich geen
gebeurtenissen voorgedaan, die van belang zijn voor het inzicht van de financiële positie van de
gemeente Apeldoorn en die niet zijn verwerkt in deze jaarrekening.
Vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 zijn wij als gemeente vennootschapsplichtig. In de jaarrekening staat hiervoor geen
vordering of schuld opgenomen, omdat wij er vanuit gaan dat onze activiteiten niet belast gaan
worden. Wij lopen hier nog wel een risico, omdat de Belastingdienst ons standpunt nog niet heeft
bevestigd.

2.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling
Lasten-batenstelsel
Voor de jaarrekening gebruiken we het lasten-batenstelsel. Dat betekent dat we lasten en baten
hebben toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. Baten en lasten
die met elkaar te maken hebben, verantwoorden we in hetzelfde jaar. In de jaarrekening staan
ook de verliezen en risico's die we redelijk kunnen berekenen, die zijn ontstaan in of voor 2017.
Winstneming Grondbedrijf
Als gevolg van nieuwe voorschriften van de commissie BBV is de grondslag voor winstneming
door het Grondbedrijf ingrijpend gewijzigd in 2017. Volgens deze regels dient de winst te worden
genomen o.b.v. het percentage van realisatie: (% realisatie kosten x % realisatie opbrengsten) x
geraamde winst. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele onzekerheden in de bepaling
van de geraamde winst.
Als we een complex afsluiten, brengen we het saldo van dat complex ten gunste of ten laste van
de reserve van het Grondbedrijf.
Dividend
Dividend wordt in opbrengsten opgenomen nadat het besluit over uitkering van dividend is
genomen.
Resultaatbestemming
Volgens het BBV moeten we de veranderingen in de reserves apart verantwoorden via taakveld
010 in de programmarekening. Zo is er zowel voor als na de bestemming van de reserve een
goed beeld van het resultaat van de jaarrekening. De bestemming is in dit geval de verrekening
met de reserves door een storting of onttrekking.
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2.2

Balans
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2.2.1 Algemeen
De balans is een momentopname en laat een beeld zien van de vermogenstoestand op een
specifieke datum. Aan de debetkant van de balans staan de bezittingen (activa). Dat zijn niet
alleen tastbare zaken zoals gebouwen een voorraden, maar ook vorderingen die we op anderen
hebben. Aan de creditkant van de balans staan de financieringsbronnen (passiva). Dat zijn onder
andere de voorzieningen, reserves en schulden op lange en korte termijn.
We hebben de balans ingedeeld volgend het BBV. We hebben een extra kolom Mutatie
opgenomen om u een beter beeld te geven van de veranderingen in 2017. Bij de toelichting op de
balans geven we per post een verklaring van de grootste veranderingen.

Balans per 31 december
(bedragen x € 1.000,-)
Activa
Vaste activa

31-12-2017

01-01-2017

Mutatie

2.902

2.140

762

483.302

498.184

-14.882

- Economisch nut, met heffingsgrondslag

43.594

47.176

-3.582

- Maatschappelijk nut

15.140

8.557

6.583

1.659

1.659

- Leningen aan woningbouwverenigingen

16.900

21.400

-4.500

- Overige langlopende leningen

34.614

36.687

-2.073

598.111

615.803

-17.692

63.657
6.051

55.811

7.843
6.051

53

74

-21

25.501
11.477

22.227
9.834

3.274
1.643

764

636

128

1.598

3.781

-2.183

1.018

1.761

-743

4.832

5.901

294

30.457

26.142

3.910

00 Immateriele vaste activa
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden
01 Materiele vaste activa
- Economisch nut

02 Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Totaal

Vaste activa

Vlottende activa
03 Voorraden
- Onderhanden werk
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden
- Voortuitbetalingen
04 Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)
- Vorderingen op openbare lichamen
- Overige vorderingen
- Rekening courant
05 Liquide middelen
- Liquide middelen
06 Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen van de overige
overheid
- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
- Overige overlopende activa
Totaal

Vlottende activa

145.400

126.167

20.190

Totaal

Activa

743.511

741.970

2.407
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(bedragen x € 1.000,-)
Passiva
Vaste passiva

31-12-2017

01-01-2017

Mutatie

1.983

-21.413

23.396

- Bestemmingsreserves

62.821

73.999

-11.178

- Rekeningresultaat

19.853

5.044

15.767

08 Voorzieningen
- Voorzieningen

49.998

31.507

28.491

09 Schulden met een rentevastperiode >1 jaar
- Obligatieleningen

90.000

90.000

105.000

115.000

-10.000

292.512

328.047

-35.535

07 Eigen vermogen
- Algemene reserve

-

Onderhandse leningen van pensioenfondsen en
verzekeringsinst

- Onderhandse leningen van banken
- Onderhandse leningen van medeoverheden
- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)
- Waarborgsommen
Totaal

Vaste passiva

15.000

15.000

919

1.231

-312

56

1

55

638.143

623.416

15.688

50.000
8.675

45.000
4.905

5.000
3.770

686

1.377

-691

2.133

1.830

303

537

2.082

-1.545

43.338

63.361

-20.019

Vlottende passiva

05 Liquide middelen
- Liquide middelen
10 Schulden met een rentevast periode <1 jaar
- Kasgeldleningen
- Overige schulden
11 Overlopende passiva
- Vooruit ontvangen bijdragen van de EU
- Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk
Vooruit ontvangen bijdragen van overige
overheden
- Overige overlopende passiva
Totaal

Vlottende passiva

105.369

118.554

-13.182

Totaal

Passiva

743.511

741.970

2.507

846.700

403.036

443.664

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen

Apeldoorn 295

Gewijzigde beginbalans 2017
(bedragen x € 1.000,-)
Activa
Vaste activa

00 Immateriele vaste activa
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden
01 Materiele vaste activa
- Economisch nut
- Economisch nut, met heffingsgrondslag
- Maatschappelijk nut
02 Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1-1-2017

31-12-2016

2.140

2.140

498.184

498.184

47.176

47.176

8.557

8.557

1.659

1.659

- Leningen aan woningbouwverenigingen

21.400

21.400

- Overige langlopende leningen

36.687

36.687

615.803

615.803

55.811

55.811

74

74

22.227

22.227

9.834

9.834

636

636

3.781

3.781

1.761

1.761

5.901

5.901

26.142

26.142

Totaal

Vaste activa

Mutatie

Vlottende activa

03 Voorraden
- Onderhanden werk
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden
- Voortuitbetalingen
04 Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)
- Vorderingen op openbare lichamen
- Overige vorderingen
- Rekening courant
05 Liquide middelen
- Liquide middelen
06 Overlopende activa
- Nog te ontvangen bijdragen van de EU
Nog te ontvangen bijdragen van de overige
overheid
- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
- Overige overlopende activa
Totaal

Vlottende activa

126.167

126.167

Totaal

Activa

741.970

741.970
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(bedragen x € 1.000,-)
Passiva
Vaste passiva

1-1-2017

31-12-2016

-21.413

-21.413

73.999

78.119

5.044

5.044

08 Voorzieningen
- Voorzieningen

31.507

27.387

09 Schulden met een rentevastperiode >1 jaar
- Obligatieleningen

07 Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Rekeningresultaat

90.000

90.000

Onderhandse leningen van pensioenfondsen en
verzekeringsinst

115.000

115.000

- Onderhandse leningen van banken

328.047

328.047

1.231

1.231

1

1

623.416

623.416

45.000
4.905

45.000
4.905

1.377

1.377

1.830

1.830

2.082

2.082

63.360

63.361

Mutatie

4.120

-4.120

- Onderhandse leningen van medeoverheden
- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)
- Waarborgsommen
Totaal

Vaste passiva

Vlottende passiva

05 Liquide middelen
- Liquide middelen
10 Schulden met een rentevast periode <1 jaar
- Kasgeldleningen
- Overige schulden
11 Overlopende passiva
- Vooruit ontvangen bijdragen van de EU
- Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk
Vooruit ontvangen bijdragen van overige
overheden
- Overige overlopende passiva
Totaal

Vlottende passiva

118.554

118.554

Totaal

Passiva

741.970

741.970

846.700

403.036

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen

443.664
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2.3

Toelichting op de balans
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2.3.1 Immateriële vaste activa
Hieronder ziet u de stand van zaken van de immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa
bestaat uitsluitend uit bijdrage aan activa in eigendom van derden.
(bedragen x € 1.000,-)
00

Immateriele vaste activa

00.1 Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Totaal Immateriele vaste activa

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

2.902

2.140

762

2.902

2.140

762

We hebben in 2017 één nieuwe bijdrage aan activa in eigendom van derden gedaan. Dit betrof
een bijdrage aan de atletiekbaan. De overige wijzigingen zijn de reguliere afschrijvingen.

2.3.2 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa laten de boekwaarde zien van alle zaken die eigendom zijn van de
gemeente Apeldoorn. Boekwaarde is de aanschafwaarde min alle afschrijvingen. Hieronder ziet u
de stand van de materiële vaste activa per 31 december 2016 en 31 december 2017.
(bedragen x € 1.000,-)
01 Materiele vaste activa
Economisch nut
01.1 Strategische gronden
01.2 Gronden en terreinen
01.3 Woonruimten
01.4 Bedrijfsgebouwen
01.5 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
01.6 Vervoermiddelen
01.7 Machines, apparaten en installaties
01.8 Overig materiële vaste activa
Economisch nut, met heffingsgrondslag
01.4 Bedrijfsgebouwen m.h.
01.5 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
01.7 Machines, apparaten en installaties
01.8 Overig materiële vaste activa
Maatschappelijk nut
01.5 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
01.7 Machines, apparaten en installaties
01.8 Overig materiële vaste activa
Totaal Materiele vaste activa

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

26.529
43.459
466
379.805
9.768
2.490
15.531
5.254

33.989
42.005
466
386.943
9.883
2.019
16.926
5.952

-7.460
1.454

5.464
38.126
4

5.727
39.557

-263
-1.431
4
-1.892

1.892

-7.138
-115
471
-1.395
-698

14.249
604
287

8.557

5.692
604
287

542.036

553.916

-11.880

De veranderingen in materiële vaste activa komen door jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen
en investeringen. In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn
verdeeld over die drie onderdelen.
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(bedragen x € 1.000,-)

01 Materiële vaste activa

Nieuwe
Bijdragen
investeringen van derden

Desinvesteringen

Afschrijving

Mutatie

-110

-7.460

Economisch nut
01.1

Strategische gronden

-5916

-1434

01.2

Gronden en terreinen

1.656

-202

01.4

Bedrijfsgebouwen

4.511

-280

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken

602

01.6

Vervoermiddelen

01.7

Machines, apparaten en installaties

01.8

Overig materiële vaste activa

1.454
-11.369

-7.138

-325

-115

978

-507

471

1.139

-2.534

-1.395

-612

-698

-263

-263

-1.954

-1.431

57

-392

-143

Economisch nut, met heffingsgrondslag
01.4

Bedrijfsgebouwen m.h.

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken

01.7

Machines, apparaten en installaties

01.8

Overig materiële vaste activa

6.127

-2.742

4

4
-1529

-363

-1.892

-770

5.692

Maatschappelijk nut
01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken

01.7

Machines, apparaten en installaties

609

-5

604

01.8

Overig materiële vaste activa

289

-2

287

Totaal Materiele vaste activa

16.950

6.894

-432

-3.709

-3.445

-18.814 -11.880

Toelichting (des-)investeringen
Er zijn in 2017 geen grote investeringen opgeleverd. Het grootste deel van de investeringen had
te maken met vervanging en langlopende projecten zoals beken en sprengen. Nieuw in 2017 is
dat de investeringen met maatschappelijk nu moeten worden geactiveerd, dit volgens het BBV.
Hierdoor zijn de investeringen in materiële vast activa met een maatschappelijk nut fors
toegenomen.
We hebben een deel van de vastgoedportefeuille en strategische gronden verkocht. Daarnaast
hebben we onze investeringen in afval inzamelmiddelen verkocht aan Circulus-Berkel. U ziet dat
in de kolom desinvesteringen.
Bijdragen van derden
Volgens het BBV mogen we bijdragen van derden aftrekken van de investeringen die we
activeren. In dat geval activeren we de investering voor een lager bedrag dan waarvoor we die
eigenlijk hebben gekocht of gemaakt. In 2017 ontvingen we bijdragen van derden voor de beken
en sprengen. Ook voor riolering ontvingen we bijdragen via de voorziening riolering. Tenslotte is
er een bijdrage ontvangen voor de wegen en verkeersregelinstallaties.
Investeringen met een maatschappelijk nut
In deze categorie activeren we de investeringen in de openbare ruimte. Dit zijn investeringen die
we in tegenstelling tot de investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, niet
zomaar kunnen verkopen. Hiervoor is geen markt. Volgens het vernieuwde BBV moeten we met
ingang van 2017 alle investeringen met een maatschappelijk nut activeren, waar we ze voorheen
in één keer ten laste van het resultaat brachten.
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Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag
In deze categorie activeren we de investeringen waarvan we de kapitaallasten in de tarieven
kunnen verwerken. Bijvoorbeeld de investeringen in riolering.
Activa in erfpacht
Bij de gronden en terreinen (onderdeel 01.2) horen voor € 6,3 miljoen gronden die we in erfpacht
hebben uitgegeven via het Grondbedrijf.
Strategische gronden (Materiële vaste activa)
De voormalige NIEG-gronden zijn, als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
onder de materiële vaste activa opgenomen, onder het kopje Strategische gronden.
De boekwaarde van deze gronden is met € 7,4 miljoen afgenomen.
De grootste afname van € 5,9 miljoen betreft een verschuiving van de complexen Kieveen en
Remeha naar de overige grond- en hulpstoffen. Door de activiteiten op deze complexen schrijft
de regelgeveing deze verschuiving voor. Verder hebben we in 2017 6 panden en 1 perceel
kunnen verkopen. Hierdoor is de boekwaarde van de strategische gronden € 1,4 miljoen lager
geworden. Daarnaast hebben we een afboeking voor het complex Marktstraat/Beekstraat van €
0,1 miljoen moeten doen t.l.v. de Algemene reserve Grondbedrijf (ARG), omdat we de waarde
hebben aangepast aan de marktwaarde zoals die in recent is getaxeerd.
Een uitgebreide toelichting op de kosten en opbrengsten en de verliesvoorzieningen ziet u bij de
toelichting in programma 9 onder het taakveld 8.2 Grondexploitatie van deze jaarrekening. Daar
geven we een toelichting per kostensoort voor het totale Grondbedrijf. Ook in het Meerjaren
Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2018 kunt u extra informatie over de gronden vinden.

Strategische gronden (MVA)
bedragen * € 1.000, excusief € 5,9 miljoen Kieveen en Remeha

Complex
Kanaalzone (politiekavel, noordoost & sportvelden)
Marktstraat/Beekstraat
Beekbergsebroek
Ecofactorij II
Zuidbroek
PWA Zone
Kanaaloevers Veldhuis
Overige Ruwe Gronden
Boekwaarde strategische gronden

31-12-2017 31-12-2016
1.946
2.588
1.685
2.157
9.900
10.242
3.887
3.887
2.619
2.619
800
800
4.177
4.177
1.515
1.604
26.529
28.074

mutatie
-642
-472
-342
0
0
0
0
-89
-1.545
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2.3.3 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, die we aan anderen hebben
gegeven. Het gaat zowel om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar vaststaat als om
geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar geldt. Hieronder ziet u de stand van de financiële
vaste activa per 31 december 2016 en 31 december 2017.
(bedragen x € 1.000,-)
02 Financiële vaste activa

31-12-2017

31-12-2016

1.659

1.659

Leningen aan woningbouwverenigingen
02.21 Leningen aan woningbouwcorporaties

16.900

21.400

-4.500

Overige langlopende leningen
02.31 Leningen aan deelnemingen
02.34 Overige langlopende leningen

71
34.543

36.687

71
-2.144

Totaal Financiële vaste activa

53.173

59.746

-6.573

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
02.11 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Mutatie

De veranderingen in financiële vaste activa zijn het gevolg van:
• nieuwe langlopende leningen die we hebben gegeven;
• aflossingen die anderen hebben gedaan op leningen die ze bij ons hebben.
In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die twee
onderdelen.
(bedragen x € 1.000,-)

Financiële vaste activa

Verstrekte
leningen

Ontvangen
aflossingen

Mutatie

-4.500

-4.500

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
02.11
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
02.12
Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke
regelingen
02.13
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden
partijen

Leningen aan woningbouwverenigingen
02.21
Leningen aan woningbouwcorporaties

Overige langlopende leningen
02.31
Leningen aan deelnemingen
02.32
Leningen aan overige verbonden partijen
02.33
Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet
Fido)
02.34
Overige langlopende leningen
02.35
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd
1 jaar
02.36
Uitzettingen in de vorm van Ned. schuldpapier >
1 jaar
02.37
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

1.519

-3.663

-2.144

Totaal

1.590

-8.163

-6.573

Financiële vaste activa

71

71

Woningbouwcorporaties (02.21)
In 2017 hebben de woningbouwcorporaties voor € 4,5 miljoen aan leningen afgelost.
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Overige langlopende leningen (02.34)
In 2017 hebben we reguliere aflossingen ontvangen. Daarnaast hebben we enkele leningen
verstrekt. Eén van deze leningen was voor de atletiekbaan bestemd. Verder hebben we onder
andere tijdelijk € 3,1 miljoen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
terugontvangen.

2.3.4 Voorraden
Hieronder ziet u de stand van de voorraden per 31 december 2016 en 31 december 2017.
(bedragen x € 1.000,-)
03 Voorraden

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

152.819
-89.162

149.253
-93.882

3.566
4.720

63.657

55.371

8.286

Onderhanden werk
03.3
03.4

In exploitatie genomen bouwgronden
Voorziening in exploitatie genomen bouwgronden

Overige gronden
03.5

Overige grond- en hulpstoffen
Voorziening overige grond- en hulpstoffen

12.332
-6.281

12332
-6284
-6051

6.051
Overige onderhanden werk
03.6

Overige onderhanden werk

440

-440

440

-440

Overige
03.7

Vooruitbetalignen

Totaal voorraden

53

74

-21

53

74

-21

69.761

55.885

13.876

In exploitatie genomen bouwgronden (03.3 en 03.4)
De boekwaarde van de gronden die in exploitatie zijn (IEG), veranderen elk jaar met het saldo van
kosten en opbrengsten. De bruto boekwaarde (onderdeel 03.1) van de IEG gronden, is in 2017
€ 3,6 miljoen hoger geworden. De in 2017 gerealiseerde kosten zijn aan de boekwaarde
toegevoegd, de opbrengsten hebben we op de voorraad in mindering gebracht. Ook de
winstneming is toegevoegd aan de boekwaarde van de verschillende complexen.
De mutatie van de IEG in 2017 wordt in de onderstaande tabel in totaal weergegeven.
(bedragen x € 1.000,-)
03 Voorraden

31-12-2016

Vermeerdering

149.253

31.818

Vermindering 31-12-2017

Onderh werk
03.3

In exploitatie genomen bouwgronden

28.108

152.819
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De grootste veranderingen in 2017 zijn geweest (in miljoen euro):
Kosten (verhogen de boekwaarde)
Bouw- en woonrijpmaken
Rente
Apparaatskosten
Verwervingen
Exploitatiekosten panden/percelen
Overige kosten
Opbrengsten (verlagen de boekwaarde)
Verkoop bouwrijpe grond
Exploitatieopbrengsten panden/percelen
Overige opbrengsten

Winstnames (verhogen de boekwaarde)

+
+
+
+
+
+
+

€
€
€
€
€
€
€

3,9
3,4
3,3
1,6
0,4
0,3
12,9

-

€
€
€
€

-23,9
-1,1
-3,2
-28,2

+€

19,0

We hebben verliesvoorzieningen voor de IEG (03.2) gemaakt voor het deel van de boekwaarde
dat we in de toekomst naar verwachting niet meer zullen terugverdienen. Deze zijn voor de IEG
per saldo met € 4,9 miljoen afgenomen.
De belangrijkste toevoegingen zijn de jaarlijkse reguliere toevoeging van 2% rente zijnde € 1,9
miljoen per 1 januari 2017. Voor de Ecofactorij hebben we € 0,7 miljoen toegevoegd en voor een
aantal overige complexen een kleine dotatie van in totaal € 0,3 miljoen.
De grootste afnames van de verliesvoorzieningen zijn:
• Groot Zonnehoeve (algemene en projectspecifieke voorziening) € 7,3 miljoen
• Zuidbroek € 0,4 miljoen
• Kanaaloevers Haven Centrum € 0,1 miljoen
Overige gronden (03.3 en 03.4)
Onder de Overige gronden hebben we de gronden opgenomen van de complexen Kieveen en
Kanaalzone Remeha. Voor Kieveen geldt dat u voor dit complex heeft besloten de
ontwikkelmogelijkheden nog nader te bekijken, afhankelijk of er vanuit de markt behoefte aan
kavels in de betreffende locatie is. Vorig jaar stonden deze gronden nog onder de materiële vaste
activa.
Voor Kanaalzone Remeha hebben we een overeenkomst met een ontwikkelaar gesloten waarbij
wij de planologische procedure voeren om het gebied te transformeren tot woningbouwlocatie.
Voor de levering van de grond hebben wij een specifieke einddatum afgesproken.
De boekwaarde (03.3) is met € 0,1 miljoen afgenomen, voornamelijk als gevolg van ontvangen
exploitatieopbrengsten van de opstallen.
We hebben deze gronden gewaardeerd op de huidige marktwaarde. De verliesvoorziening (03.4)
hebben we hierdoor met € 0,2 miljoen moeten verhogen.
Geïnvesteerd vermogen Grondbedrijf
Hieronder ziet u een overzicht van het geïnvesteerd vermogen van de verschillende complexen
van het Grondbedrijf verdeeld over de voorraden (in exploitatie genomen bouwgronden en overige
gronden) en de materiële vaste activa (strategische gronden). Het totaal netto geïnvesteerd
vermogen bedraagt per 31 december 2017 € 69,7 miljoen (2016 € 61,2 miljoen).
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Geïnvesteerd vermogen Grondbedrijf
(bedragen x € 1.000)

Voorraden
In exploitatie genomen bouwgronden:
Complex
Kanaalzone Vlijt 1b
Kanaalzone Kwekerij
Kanaalzone Pilot Zuid
Zonnehoeve
Zuidbroek
Kanaaloevers Haven Centrum
Kanaaloevers Welgelegen
WC Anklaar
Zuid West Poort
Noord Oost Poort
Ecofactorij
De Voorwaarts
Diverse kleine grondbedrijfprojecten
Projecten restcomplexen
Weteringsebroek bouwgrond (voor rekening alg. dienst)
Subtotaal
Verliesvoorzieningen
Zonnehoeve
Zuidbroek
Kanaaloevers Haven Centrum
Zuid West Poort Norel
Ecofactorij
Diverse kleine grondbedrijfprojecten
Projecten restcomplexen
Algemene verliesvoorziening Kantoren
Subtotaal
Nettoboekwaarde van de in expl. genomen bouwgronden

31-12-2017 31-12-2016
47
26
-1.168
-1.185
-284
-398
14.370
20.482
94.722
98.234
8.003
8.698
1.635
-595
-5.483
-5.941
5.338
5.343
4.488
2.543
21.933
22.686
3.796
698
69
92
4.995
-1.767
358
337
152.819
149.253

mutatie
21
17
114
-6.112
-3.512
-695
2.230
458
-5
1.945
-753
3.098
-23
6.762
21
3.566

0
-75.750
-7.092
-493
-901
-193
-905
-3.629
-88.963

-7.184
-74.629
-7.057
-479
-238
-737
-3.558
-93.882

7.184
-1.121
-35
-14
-663
-193
-168
-71
4.916

63.856

55.371

8.485

31-12-2017 31-12-2016
4.871
4.887
7.218
7.067
12.089
11.954

mutatie
-16
151
135

Overige grond- en hulpstoffen1)
Complex
Kanaalzone Remeha
Kieveen
Subtotaal
Verliesvoorzieningen
Kieveen
Subtotaal
Nettoboekwaarde overige grond- en hulpstoffen

Totaal voorraad
Totaal voorziening tekorten exploitaties
Totaal netto voorraad

-6.281
-6.281

-6.039
-6.039

-242
-242

5.808

5.915

-107

164.908
-95.244
69.664

161.207
-99.921
61.286

3.701
4.677
8.378

1) De categorie NIEGG-complexen met stellig voornemen is in de gewijzigde regels van de BBV per 1 januari 2016
opgeheven. De boekwaarden zijn vanaf boekjaar 2016 opgenomen onder de Overige grond- en hulpstoffen. Vorig jaar
waren deze in de balans onder de Materiële vaste activa gerubriceerd. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van
vorig jaar onder de juiste categorie opgenomen.
.
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2.3.5 Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)
Vorderingen op korte termijn zijn geld en zaken die we binnen een jaar tegoed hebben. In het
overzicht hieronder ziet u een opsomming van de vorderingen op korte termijn.
(bedragen x € 1.000,-)
04

Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

5.067
-12.020
18.430

27.447
-36.479
18.867

-22.380
24.459
-437

11.477

9.835

1.642

764

636

128

764

636

128

Overige vorderingen
04.1 Debiteuren
04.3 Voorziening debiteuren
04.98 Overige debiteuren
Sub-totaal
Rekening courant
04.10 Rekening Courant
Sub-totaal
Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art.
1a We
04.8 Omzetbelasting
04.9 BTW-compensatiefonds

5.312

3.751

1.561

-47
20.236

325
18.151

-372
2.085

Sub-totaal

25.501

22.227

3.274

37.742

32.698

5.044

04.2

Totaal Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

Debiteuren (overige vorderingen) (04.1 t/m 04.98)
We hebben de post Debiteuren gesplitst in debiteuren openbare lichamen, belastingdebiteuren,
bijstandsdebiteuren (Stadsbank) en overige debiteuren. We doen dat omdat de verschillende
soorten debiteuren ieder hun eigen risicoprofiel hebben.
We hebben de voorzieningen voor dubieuze debiteuren op de volgende manier berekend:
• De voorziening algemene debiteuren hebben we bepaald op basis van een dynamische
beoordeling met individuele toetsing van debiteuren.
• De voorziening debiteuren Stadsbank hebben we bepaald op basis van een dynamische
beoordeling.
• De voorziening belastingdebiteuren hebben we bepaald op basis van een dynamische
beoordeling van de debiteuren, die we daarna statisch hebben getoetst.
Het grote verschil op in het debiteurensaldo wordt verklaart door de precario, deze is niet
opgenomen in het saldo omdat die al betaald is. Omdat we dit bedrag normaal gesproken volledig
voorzien, is de voorziening debiteuren ook fors afgenomen.
Vorderingen op openbare lichamen (04.8 en 04.9)
Dit zijn vorderingen die we hebben op de Belastingdienst en overige overheden.
Rekening-courant (04.10)
We hebben een rekening-courant met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn). We hebben daar geld op gestort, maar het fonds heeft daarmee nog geen
leningen gegeven.
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2.3.6 Liquide middelen
Hieronder ziet u de samenstelling van onze liquide middelen. Liquide middelen zijn contant geld
dat we in kas hebben, en onze tegoeden bij de banken.
(bedragen x € 1.000,-)
05

Liquide middelen

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

05.1 Kas
05.2 Bank

18
1.580

23
3.758

-5
-2.178

Totaal Bank

1.598

3.781

-2.183

Kas / bank / giro

We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle
financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de
totale financieringsbehoefte die we hebben. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij u naar de
paragraaf financiering.
Schatkistbankieren
Eind 2013 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) veranderd. Schatkistbankieren
is een nieuw onderdeel geworden. Kort samengevat houdt dat in dat gemeenten liquide middelen
die ze overhebben moeten 'stallen' bij het rijk. In de tabel hieronder ziet u dat we in 2017 geen
liquide middelen bij het rijk hebben gestald. En dat we binnen de bandbreedtes van de wet zijn
gebleven. Een uitgebreide versie van de tabel vindt u in bijlage K.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Drempelbedrag:

3.926
Kwartaal

(bedragen x € 1.000)
Kwartaalcijfer op basis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

1
1.765

2
2.273

3
2.346

4
1.767

Ruimte onder het drempelbedrag
Overschrijving van het drempelbedrag

2.161

1.653

1.580

2.159
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2.3.7 Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Op de post Nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2017 als baten hebben
opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. We verantwoorden de
opbrengsten als opbrengst in de exploitatie en zetten als tegenboeking de post Nog te ontvangen
bedragen op de balans. Op het moment dat we de opbrengst ontvangen, boeken we die af van
de balanspost en vervalt de openstaande vordering. De nog te ontvangen bedragen hebben we
verdeeld over de diverse overheden.
Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen onder andere de bedragen die we vooruit hebben
betaald. Dat zijn betalingen die we in 2017 hebben gedaan, maar die we in 2017 niet in de
exploitatie hadden meegenomen. We 'parkeren' die betalingen op de balans en nemen ze later als
kosten alsnog op in de exploitatie. Ook vallen onder deze categorie de nog te ontvangen
bedragen van niet zijnde overheidsinstellingen.
(bedragen x € 1.000,-)
06

Overlopende activa

06.3 Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid
06.2 Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
06.4 Overige overlopende activa
Totaal Overlopende activa

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

1.018
4.832
30.457

1.761
5.901
26.143

-743
-1.069
4.314

36.307

33.805

2.502

Toelichting onzekerheid eigen bijdrage Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming
(persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd.
De wetgeving heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage
wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar ons is om
privacyredenen beperkt. Hierdoor kunnen wij niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau
en op totaal niveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2017 van
de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de
hoogte van de eigen bijdrage kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid
van circa € 250.000 ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij
ons.
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2.3.8 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van onze gemeente bestaat uit verschillende reserves. In deze paragraaf
gaan we alleen in op de hoofdzaken rond deze reserves. De bijlagen die we hieronder noemen,
geven een uitgebreider beeld van de diverse reserves en de veranderingen die er in 2017 waren.
Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:

specificatie
specificatie
specificatie
specificatie

reserves en voorzieningen
bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn
algemene reserve
bestemmingsreserve overlopende projecten

Het overzicht hieronder laat de stand van het eigen vermogen per 31 december 2017 zien.
(bedragen x € 1.000,-)
07

Eigen vermogen

31-12-2017

01-01-2017

Mutatie

1.983

-21.413

23.396

62.821

73.999

-11.179

Algemene reserve
07.1 Algemene reserve
Bestemmingsreserves
07.2 Bestemmingsreserves
Resultaat
07.3 Saldo van de Rekening
Totaal Eigen vermogen

19.853

5.044

14.809

84.657

57.630

27.027

Mutaties reserves
Hieronder geven we een korte toelichting op de belangrijkste reserves en de ongewone
veranderingen in 2017. Volgens het BBV bestaat het eigen vermogen uit drie categorieën:
algemene reserve, bestemmingsreserves en saldo van de jaarrekening.
In 2017 hebben de tariefsegalisatiereserves bouwleges, huisvuilrechten en begraafplaatsen om
gevormd tot voorzieningen. De toelichting op de voorzieningen is onder de voorzieningen
opgenomen. Het gedeelte van de bouwleges wat geen betrekking had op tariefsegalisatie is in de
reserve gebleven.
Algemene reserve (07.1)
In de beginbalans is het voordelig rekeningresultaat van 2016 (€ 5 miljoen) verrekend met de
Algemene reserve. Onderdeel van de Algemene reserve zijn de in het verleden ontstane tekorten
bij het Grondbedrijf. De totale Algemene reserve laat voor het eerst sinds 2012 weer een
positieve stand zien. Wij hebben in 2012 met u afspraken gemaakt om deze reserve in 10 jaar
weer aan te vullen. Indien u instemt met de voorstellen bij deze jaarstukken zal de Algemene
Reserve boven het niveau van € 20 miljoen komen en is het afgesproken groeipad uit 2012
gerealiseerd.
Voor een totaal overzicht van de mutaties verwijzen wij u naar bijlage Algemene Reserve.
Bestemmingsreserves (07.02)
Bij deze post gaat het om een groot aantal individuele reserves die elk een eigen bestemming
hebben gekregen. We hebben er geld uitgehaald en ingestopt volgens de bestemming van de
reserve. We deden dat binnen de richtlijnen van de Nota Reserves en Voorzieningen die u heeft
vastgesteld. U kunt de toelichting op de programma's lezen om een beeld te krijgen van de
programma’s en producten waar de veranderingen mee te maken hebben. Daar ziet u per
beleidsproduct of een voordeel of nadeel met de reserves is verrekend.
Hieronder vindt u een toelichting op alle bestemmingsreserves.
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Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
In bijlage B ziet u welke bedragen uit de BROA we in 2017 hebben gebruikt en welke bedragen
we erin hebben gestort.
Reserve Kapitaallasten
Eind 2017 hadden we geen reserves kapitaallasten meer, dit is volgens de begroting.
Bespaarde rente op reserves (afname € 0,4 miljoen)
In 2017 hebben we in totaal € 0,4 miljoen rente toegevoegd aan een paar reserves, op basis van
hun waarde per 1 januari 2017. Bij de Algemene Reserve hebben we voor de het deel Inlopen
tekorten Grondbedrijf € 0,6 miljoen rente in rekening gebracht. In de staat van reserves in bijlage
A ziet u hoe de afname van € 0,2 miljoen is verdeeld over de diverse reserves.
Overlopende projecten (afname van € 10,5 miljoen)
Er blijven elk jaar wel exploitatiebudgetten over, omdat we ze niet of maar voor een deel
uitgeven. We bepalen elk jaar welke bedragen we overbrengen naar het volgende jaar. In bijlage
D staat een overzicht van de budgetten die we overbrengen naar 2018. Het gaat in totaal om
€ 4,3 miljoen. We doen dit volgens de kaderstelling overlopende budgetten en kredieten. De
vrijval van € 1,9 miljoen die u in bijlage D ziet staan zijn budgetten van 2016 die we in 2017 niet
hebben gebruikt. Deze budgetten vallen vrij in de exploitatie. We lichten ze daar ook toe.
Reserve stelpost locatie woonwagenbewoners en kermisexploitanten (afname € 0,1 miljoen)
Deze reserve is opgeheven, dit hadden wij ook zo begroot.
Reserve Bereikbaarheid Binnenstad (afname € 0,8 miljoen)
Deze reserve is opgeheven, dit hadden wij ook zo begroot.
Reserve Schildersonderhoud Straatverlichting (afname € 0,2 miljoen)
Vanaf 1995 plaatsen we alleen nog maar nieuwe lichtmasten met een poedercoating als
beschermlaag. De levensduur van zulke masten is 50 jaar. Deze lichtmasten hebben in
tegenstelling tot de oude lichtmasten bijna geen onderhoud nodig. Zoals vorige jaarrekening
aangekondigd is deze reserve opgeheven.
Reserve Vernieuwen Bomenbestand (toename € 0,1 miljoen)
Het saldo van deze reserve is met € 0,1 miljoen toegenomen. Dat komt door de teruggave van de
in 2016 verstrekte bijdrage aan de Norellocatie. De geplande groenvoorzieningen zijn niet
gerealiseerd.
Egalisatiereserve Wegenonderhoud (afname van € 3 miljoen)
Deze reserve is opgeheven, dit hadden wij ook zo begroot.
Reserve Onderwijshuisvesting (afname € 1,0 miljoen)
We hebben in de begroting 2017 gerekend met 930.000 euro bijdrage uit de reserve voor de
exploitatie van onderwijshuisvesting. We hebben in de jaarrekening 2017 € 93.000 extra
onttrokken uit de reserve als gevolg van een nadelige exploitatie in 2017.
Sportactiviteiten (geen verandering)
De reserve is bedoeld om schommelingen op te vangen in uitgaven, die vooral worden
veroorzaakt door eenmalige activiteiten. In 2017 zijn er diverse stortingen en onttrekkingen
geweest, per saldo is deze reserve nagenoeg niet veranderd.
Reserve Topsportevenementen (geen verandering)
De reserve is bedoeld om regelmatig topsportevenementen naar Apeldoorn te kunnen halen. In
2017 waren er geen veranderingen bij deze reserve.

Apeldoorn 311

Reserve Sociaal Domein (afname € 4,6 miljoen)
Deze reserve is ingesteld bij het vaststellen van de jaarrekening 2015. Vanuit het
jaarrekeningresultaat 2015 is € 14,2 miljoen gestort. Dit geld is nodig voor de transformatie van
het sociaal domein. We hebben de voor- en nadelen op de budgetten in het sociaal domein met
deze reserve verrekend. In totaal is er € 4,6 miljoen ontrokken aan de reserve. De twee grootse
onttrekkingen zijn de nadelen uit de jaarrekening 2016 en de investeringsagenda 2017. In 2017
laat het sociaal domein per saldo een nadeel van € 2,4 miljoen zien. Dit bedrag nemen we mee in
het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2017.
Reserve Huisvesting (geen verandering)
Deze reserve werd uit het verleden gevoed vanuit de diverse interne verhuisbewegingen. De
huisvestingskosten kennen inmiddels een andere toerekeningssystematiek. De volledige reserve is
om die reden “bevroren’ ten behoeve van Huis van de Stad.
Egalisatiereserve explosieven (toename 0,4 miljoen)
U heeft deze reserve in 2016 ingesteld om de kosten voor explosievenruiming in de komende
jaren te betalen. We hebben hiervoor ook in 2017 geld gekregen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Per saldo hebben we € 0,4 miljoen van dit geld
niet besteed en in de reserve gestort.
Reserve Aandelenkapitaal Teuge (afname € 0,9 miljoen)
Deze reserve is opgeheven, dit hadden wij ook zo begroot.
Reserve frictiekosten (afname van € 1,9 miljoen)
In het afgelopen jaar 2017 is door de gemeente Apeldoorn bij verschillende eenheden
gereorganiseerd. Hierdoor ontstaan er met in gang van 2018 en verdere jaren bovenformatieven
met de daarbij behorende frictiekosten. Hierbij moet gedacht worden aan omscholingskosten en
bemiddelingskosten naar nieuw werk. We verwachten in 2018 wordt deze reserve op te heffen.
We zullen u dan voorstellen om een reserve mobiliteit in te stellen.
Reserve onderhoud stadhuis (afname van € 2 miljoen)
In 2016 is er een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het stadhuis opgesteld, waarbij
rekening is gehouden met de besluitvorming over Huis van de Stad. Daarmee voldeden we weer
aan het BBV criteria voor het vormen van een voorziening. Om die reden kan deze reserve
onderhoud stadhuis met ingang van 2017 weer omgezet worden in een voorziening onderhoud
stadhuis. Naast deze eenmalige vrijval van onderhoudsgelden wordt er met ingang van 2017
jaarlijks een vaste dotatie aan de voorziening (ad € 100.000) gedaan om het groot onderhoud
voor de komende te kunnen dekken.
Concern Bedrijfsvoeringsreserve (geen wijziging in de stand)
Deze reserve is per 31 december 2017 € 2,7 miljoen. Aangezien de raad echter aan de reserve
bedrijfsvoering een bovengrens heeft meegegeven van € 2,0 miljoen, is € 0,7 miljoen vrijgevallen
ten gunste van de algemene middelen. Het saldo per 31 december 2017 na vrijval is daarmee €
2,0 miljoen. Per 1 januari 2017 was dat € 2,0 miljoen. In 2017 hebben we € 1,1 miljoen uit de
reserve gebruikt op basis van het besluitvorming van de Directieraad. Hiertegenover stond een
storting van € 1,8 miljoen. Dat was voor het grootste deel het positieve saldo van de
eenheidskostenplaatsen. Volgens systematiek komt dat ten gunste van de reserve.
Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) (toename € 7,7 miljoen)
De toename van € 7,7 miljoen van de ARG bestaat uit de volgende mutaties:
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Verloop algemene reserve grondbedrijf 2017
(bedragen x € 1 miljoen)

12,68

Stand per 1 januari 2017

7,53

Toevoeging resultaat 2016

-5,00

Winstafdracht 2016 aan Algemene reserve concern
Rentebijschrijving

0,33

Toevoeging resultaat 2017 voor zover begroot

4,80

Stand per 31 december 2017

20,34

Het werkelijke resultaat over 2017 was € 20,26 miljoen meer dan we hadden begroot. Bij deze
jaarrekening stellen we voor € 3,8 miljoen daarvan toe te voegen aan de ARG en € 16,5 toe te
voegen aan Algemene reserve van het concern. De ARG komt dan uit op € 24,1 miljoen, wat
overeenkomt met het berekende minimum in het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Een
toelichting op het weerstandsvermogen van het grondbedrijf vindt u in de paragraaf
Weerstandsvermogen van deze jaarrekening.
Reserve grondwater beheer (toename € 0,7 miljoen)
Er zijn in 2017 3 afkoopsommen gestort waardoor de stand van deze reserve € 1.211.501 is per
31-12-2017.
Reserve Zwitsal (toename € 8,7 miljoen)
Op 20 april 2017 heeft de raad ingestemd met de kaderwijziging Vlijtsepark onderdeel
Zwitsal/Zwitsalpark. Onderdeel van dit besluit was het overbrengen van het project
Zwitsal/Zwitsalpark als onderdeel van de voormalige grondexploitatie Vlijtsepark naar de
Algemene Dienst. Dit besluit heeft daarmee tevens geleid tot het instellen van een
bestemmingsreserve Zwitsal. De reserve Zwitsal is met name ter dekking van de kosten
herstructurering van de openbare ruimte op het Zwitsalterrein, de vastgoedexploitatie van panden
en terreinen en de risico’s van de grondexploitatie Kwekerijlocatie.

2.3.9 Voorzieningen
Dit is de stand van de voorzieningen per 31 december 2017:
(bedragen x € 1.000,-)
08

Voorzieningen

31-12-2017

01-01-2017

Mutatie

08.1 Voorzieningen

49.998

27.387

22.389

Totaal Voorzieningen

49.998

27.387

22.389

Voorziengen

Mutaties
Een totaaloverzicht van alle veranderingen bij de voorzieningen staat in bijlage.
Voorziening wijkzaken (toename € 0,1 miljoen)
We hebben deze voorziening ingesteld om kosten te dekken van specifieke
wijkontwikkelingsprojecten die we hebben toegezegd aan de wijkraden. We betalen die projecten
vanuit het budget fysiek wijkbeheer. Het geld dat we aan het eind van het boekjaar nog niet
hebben besteed, voegen we toe aan de voorziening. We halen geld uit de voorziening op basis
van facturen of interne verrekeningen die te maken hebben met het geld dat we in vorige jaren
hebben toegevoegd aan de voorziening.
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Voorzieningen riolering (afname € 0,4 miljoen)
We hebben deze voorziening volgens de nieuwe BBV-voorschriften in 2014 ingesteld om de
kosten te betalen van voorzieningen en groot onderhoud. We storten elk jaar een bedrag in de
voorziening op grond van het gemeentelijk rioleringsplan. En we halen er elk jaar het bedrag uit
dat we werkelijk nodig hebben om de kosten van groot onderhoud en vervanging te betalen. We
kennen de volgende 4 rioleringsvoorzieningen: vervanging riolen, spaar - en egalisatievoorziening,
klimaatadaptatie, groot onderhoud pompen en gemalen.
Voorziening zaken onder de rechter (toename € 15,4 miljoen)
In 2015 is het besluit genomen om precariobelasting te gaan heffen bij nutsbedrijven. Tegen de
opgelegde aanslagen is lopen juridische procedures. Ondanks deze juridische procedures, zijn de
opgelegde aanslagen wel voldaan. Voor de opbrengsten van de precariobelasting over de jaren
2011 tot en met 2017 van in totaal € 32 miljoen hebben we een voorziening gemaakt. Dat
hebben we gedaan omdat nog niet duidelijk is of de bezwaren in de juridische procedures
gegrond worden verklaart.
Voorziening WW (afname € 0,5 miljoen)
Het jaar 2016 was het laatste jaar waarvoor het sociaal plan gold. We verwachten dat er nog
WW-lasten van boventalligen voortvloeien uit het sociaal plan. Daarvoor hebben we in 2016 de
voorziening WW gevormd. In 2017 hebben we alle vorig jaar gereserveerde middelen besteed.
Deze voorziening kan komen te vervallen.
Voorziening bovenwijks / sociaal deficit / landschapsversterking (afname € 0,3 miljoen)
Deze voorziening is het gevolg van anterieure contracten die we met externe partijen hebben
gesloten. Deze overeenkomsten zijn ontstaan na verruiming van de Wet Ruimtelijke Ordening
(Wro) in 2008. We noemen ze ook wel AC-overeenkomsten. Op basis van de Wro kunnen wij
kosten in het domein van de ruimtelijke ordening verhalen op (private) ontwikkelaars. We kunnen
dat doen via het grondbeleid dat we in 2012 hebben vastgesteld voor bijdragen in bovenwijkse
voorzieningen, bijdrage sociaal deficit en bijdrage landschapsversterking. We kunnen het ook
doen via kostenverhaal via een oude overeenkomst.
In deze voorziening stoppen we de bijdragen die we met externe partijen afspreken. We halen er
geld uit om de kosten te betalen van bovenwijkse voorzieningen die wij maken.
Voorziening schenking kinderboerderij (afname € 57.000)
Bij beëindiging van de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Kinderboerderijen Apeldoorn
in 2006, kregen wij € 250.000 voor het oprichten van een nieuwe kinderboerderij. Dit geld is ook
bedoeld voor projecten en investeringen die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de
bestaande kinderboerderijen. We stoppen elk jaar vanuit de algemene middelen geld in deze
voorziening voor inflatiecorrectie, volgens uw besluit daarover. Dat hebben we ook in 2017
gedaan.
Voorziening onderhoud vastgoedbedrijf Apeldoorn (toename € 0,1 miljoen)
Deze voorziening hebben we in 2010 ingesteld in kader van het project Professionalisering
Vastgoed. Met deze voorziening is het zeker dat we genoeg geld hebben om tijdens de
levensduur van het vastgoed het instandhoudingsonderhoud uit te voeren dat we als eigenaar
moeten doen. Dit geldt zowel voor onze eigen huisvesting als voor vastgoed dat we aan anderen
hebben verhuurd. We stoppen elk jaar geld in de voorziening op basis van actuele
meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) met een looptijd van 20 jaar. Onderhoud van panden
waarvoor we nog geen mjop hebben gemaakt, betalen we vanuit de exploitatie.
Hier horen geen onderwijsgebouwen bij. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van die
gebouwen ligt volgens de wet bij de schoolbesturen.
Het eigenarenonderhoud van Omnisport, CODA, Orpheus en Accres wordt tot nu toe uitgevoerd
door de huurder. Die krijgt daarvoor een subsidie van ons.
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Voorziening groot onderhoud stadhuis (toename € 0,1 miljoen)
In 2016 is er een nieuw meerjarig onderhoudsplan (mjop) voor het stadhuis opgesteld voor de
periode 2017 t/m 2036. In dit mjop is rekening gehouden met Huis van de Stad met ingang van
2020. Om het groot onderhoud voor de komende 20 jaar te kunnen financieren, is een jaarlijkse
storting van € 100.000 nodig.
Voorziening Huisvuilrechten (toename van € 0,8 miljoen)
Voorheen was deze voorziening een reserve. In verband met het egaliserende karakter van
tarieven is de reserve omgevormd naar een voorziening. In juni 2017 is het afvalplan
“Recycleservice 2025” vastgesteld. Daarbij is besloten in 2018 de reserve niet te maximeren en
hierover en over de tariefstelling bij de begroting 2019 verder besluiten te nemen.
Voorziening Exploitatie Begraafplaatsen (toename € 0,1 miljoen)
Voorheen was deze voorziening een reserve. In verband met het egaliserende karakter van
tarieven is de reserve omgevormd naar een voorziening. We hebben de opbrengst van het
begraven en (verlenging van) onderhoud in deze voorziening gestort. We hebben er geld uit
gehaald voor kosten die we hebben gemaakt voor het beheren en onderhouden van de
begraafplaatsen.
Voorziening Egalisatie Bouwleges (toename € 2,3 miljoen)
Voorheen was deze voorziening een reserve. In verband met het egaliserende karakter van
tarieven is de reserve omgevormd naar een voorziening. Het saldo van deze voormalige reserve is
€ 3,1 miljoen per 31 december 2017. In 2017 ontvingen we ruim € 2,4 miljoen meer aan
bouwleges dan we hadden verwacht. Dat komt omdat we meer vergunningen in behandeling
hebben genomen en er ook meer vergunningen met ene hogere bouwsom zijn ingediend. De extra
kosten zijn € 200.000, zodat er per saldo ruim € 2,2 miljoen wordt toegevoegd aan de
voorziening.

2.3.10 Schulden met een rentevastperiode >1 jaar
De schulden op lange termijn zijn alle schulden waarvan de rente langer dan 1 jaar vaststaat. Eind
2017 stond de schuld op lange termijn zo op de balans:
(bedragen x € 1.000,-)
09 Schulden met een rentevastperiode >1 jaar
Obligatieleningen
09.1 Obligatieleningen
Onderhandse leningen
09.2 Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
09.3 Banken en overige financiële instellingen
09.4 Medeoverheden
09.5 Overige binnenlandse sectoren
Overige schulden op lange termijn
09.6 Waarborgsommen
Totaal Schulden met een rentevastperiode >1 jaar

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

90.000

90.000

105.000
292.512
15.000
919

115.000
328.047
1.231

-10.000
-35.535
15.000
-312

56

1

55

503.487

534.279

-30.792

We moeten het totaal van onze financieringsbehoefte bekijken in combinatie met het totaal van
de financieringsmiddelen die we hebben. U las dat ook al bij de toelichting bij het onderdeel
Liquide middelen.
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Kortlopende schulden omgezet in langlopende schulden
In het verleden hebben we € 215 miljoen kortlopende schulden omgezet in langlopende schulden.
Daarvoor hebben we rente-instrumenten gebruikt bij de BNG (rating: AAA) en bij de Rabobank
(rating: AA2). Het gaat in alle gevallen om payers-swaps. U vindt een overzicht van de renteinstrumenten in bijlage K. We hebben ook de reguliere leningen in die bijlage opgenomen naar
aanleiding van de motie Ledig de leningenportefeuille.
Contractuele rente en marktrente
Leningen kunnen een zogenaamde marktwaarde krijgen, doordat de rente in de markt steeds
verschillend is. De marktwaarde ontstaat als de actuele rente afwijkt van de rente van een
langlopende lening die we eerder hebben afgesloten. Is de actuele marktrente lager? Dan heeft de
lening voor ons een negatieve marktwaarde. De marktwaarde berekenen we als volgt. We
trekken de rente van de 'oude' lening af van de actuele rente. Het verschil ‘vermenigvuldigen’ we
met de hoofdsom van de lening. De uitkomst daarvan vermenigvuldigen we met de resterende
looptijd van de lening. Op het eind van de looptijd van de lening is de resterende looptijd nul. Er is
dan dus geen verschil meer en de marktwaarde is dan dus nul.
Bijna alle leningen die we in het verleden hebben afgesloten, hebben een hogere rente dan de
actuele rente. Dat komt omdat de rentes op dit moment laag zijn. We hebben over onze totale
financieringspositie een berekening gemaakt van het verschil bij de contractuele rente en de
huidige marktrente. Daar komt een negatieve marktwaarde van € 56,4 miljoen uit per 31
december 2017. Voor de reguliere leningen met een vaste rente is de negatieve marktwaarde €
21,8 miljoen, voor leningen met een rente-instrument € 34,6 miljoen.
U vraagt zich dan misschien af waarom we niet hebben gewacht met het afsluiten van
langlopende leningen. Dan hadden we kunnen profiteren van de huidige lage marktrente. Het
antwoord hierop is dat we niet onbeperkt korte geldleningen mogen gebruiken om aan onze
liquiditeitsbehoefte te voldoen. De Wet fido stelt daar namelijk grenzen aan. Zodra we die grens
hebben bereikt, zijn we wettelijk verplicht om korte geldleningen om te zetten in langlopende
geldleningen. We kunnen dan niet anders dan lenen tegen de marktrente die dan geldt.
Looptijden en rente
Ongeveer 75% van de rente-instrumenten had aan het begin een looptijd tot 10 jaar. Bij bijna
10% was die looptijd 30 jaar en bij de andere 15% 50 jaar. De rentes variëren van 2,52% tot
4,08%.
Garantstellingen
Naast de schulden in dit overzicht staan wij voor € 847 miljoen garant voor geldleningen van
onder andere woningbouwcorporaties. In de paragraaf Financiering vindt u een toelichting
daarover. In bijlage G staat een overzicht van de geldleningen waarvoor we garant staan.
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Rentelast van de schulden op lange termijn
Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van de rentelast die in 2017 voortvloeide uit de
schulden op lange termijn. Voor een vergelijking hebben we daarnaast de gegevens over 2016
gezet. U ziet dan dat de rentelast is afgenomen. Dat komt doordat de rente bij herfinanciering
lager was en we minder schulden hadden. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf
Financiering.
2017

2016

1.327

2.008

-256

-221

13.077

14.489

(bedragen x € 1.000)

Rentelast schulden met een rentevaste periode > 1
jaar
09.1

Obligatieleningen

09.2

Pensioenfondsen en verzekerings instellingen

09.3

Banken en overige financiële instellingen

09.4

Medeoverheden

89

0

09.5

Overige binnenlandse sectoren

52

53

14.289

16.329

Totaal rentelast

2.3.11 Schulden met een rentevast periode <1 jaar
De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vaststaat. Eind
2017 stond de schuld op korte termijn zo op de balans:
(bedragen x € 1.000,-)
10

Schulden met een rentevast periode <1 jaar

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

10.1 Crediteuren (extern)
10.2 Kasgeldleningen
10.3 Rekening courant niet-financiële instellingen

8.675
50.000

4.833
45.000
71

3.842
5.000
-71

Totaal Schulden met een rentevast periode <1 jaar

58.675

49.904

8.771

Kasgeldleningen (10.2)
We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen en kasgeldleningen niet apart verklaren.
Daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in
combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de
liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.
Rekening-courant met niet-financiële instellingen (10.3)
Dit is de rekening-courant die we hebben bij het Sociaal Voorzieningsfonds.
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2.3.12 Overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen
Dit zijn bedragen die we in 2017 hebben ontvangen, maar die niet te maken hebben met het
boekjaar 2017. Het is geld dat we hebben gekregen voor prestaties die we in 2018 gaan leveren
of uitvoeren. We mogen dat geld niet in de exploitatie opnemen en 'parkeren' het daarom tijdelijk
op de balans. We hebben de bedragen verdeeld naar de diverse overheden. De bedragen die we
van andere instellingen vooruit betaald hebben gekregen, staan bij overige overlopende passiva.
Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor
diensten die in 2017 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben betaald. We
hebben de kosten in 2017 al wel in de exploitatie opgenomen.
(bedragen x € 1.000,-)
11

11-1
11-2
11-3
11-4

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU
VOB het Rijk
VOB ov. Overheid
Overige overlopende passiva

Totaal Overlopende passiva

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

686
2.133
537
43.342

1.377
1.830
2.082
63.361

-691
303
-1.545
-20.019

46.698

68.650

-21.952

De overlopende passiva zijn met € 22 miljoen afgenomen ten opzichte van 2016. Dit komt
doordat er minder overlopende passiva in het sociaal domein zijn. Wij hebben van de aanbieders
in het sociaal domein meer facturen op tijd ontvangen, zodat we minder hoefde te reserveren in
de post nog te betalen bedragen.

2.3.13 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Wij kennen ook verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. Klik hier voor u een
uitgebreide toelichting.
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2.4

Overzicht van baten en lasten
(programmarekening)

Jaarrekening 2017
Gemeente Apeldoorn
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Programma/taakvelden (bedragen *€
1,000)

Primaire begroting 2017

Begroting 2017

Rekening 2017

Afwijkingen 2017

(A)

(B)

(C)

(C)-(B)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Rekening
2016
Saldo

Saldo

Programma 1 Bestuur,
(wijk)organisatie, burgerzaken en
financiën
0.1 Bestuur

11.340

135

-11.205

11.993

408

-11.585

10.353

510

-9.843

-1.640

102

1.742

0.2 Burgerzaken

4.053

3.230

-823

4.100

3.230

-870

3.883

3.388

-495

-217

158

375

0.3 Beheer overige gebouwen en
gronden

1.785

1.283

-502

2.369

2.971

602

2.810

4.315

1.505

441

1.344

903

17.062

19.144

2.082

17.062

19.144

2.082

16.690

18.776

2.086

-372

-368

4

1.382

21.767

20.385

1.382

21.767

20.385

1.379

22.192

20.813

-3

425

428

26.631

26.631

26.631

26.631

24.828

24.828

0

-1.803

-1.803

1.912

1.652

2.249

1.651

10.219

9.621

0

7.970

7.970

282.398

282.398

286.073

286.073

289.684

289.684

0

3.611

3.611

0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen overig

260

0.7 Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds

598

598

0.8 Overige baten en lasten

-1.783

1.467

3.250

-1.557

1.467

3.024

13.101

7.181

-5.920

14.658

5.714

-8.944

3.4 Economische promotie

1.383

1.714

331

1.517

1.714

197

1.722

1.644

-78

205

-70

-275

-50

50

-50

48

-48

-2

0

2

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en
-participatie

50

Resultaat vóór bestemming

35.532

359.681

324.149

37.514

365.654

328.140

50.584

382.737

332.153

13.070

17.083

4.013

329.849

Bestemming via functie 0.10

15.161
50.693

6.400
366.081

-8.761
315.388

32.806
70.320

22.730
388.384

-10.076
318.064

36.494
87.078

25.098
407.835

-11.396
320.757

3.688
16.758

2.368
19.451

-1.320
2.693

-3.732
326.117

10.901

310

-10.591

10.901

310

-10.591

10.393

312

-10.081

-508

2

510

3.145

771

-2.374

3.145

771

-2.374

3.246

829

-2.417

101

58

-43

-21

1.261

-1.261

2.803

1.948

-855

1.542

1.948

406

-12.986

15.307

-14.226

16.442

3.089

-13.353

1.135

2.008

873

0

405

-405

405

0

-405

-793

1.081

-14.226

16.847

3.089

-13.758

1.540

2.008

468

-15.936

88

Resultaat na bestemming

Programma 2 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
Resultaat vóór bestemming

21
14.067

1.081

Resultaat na bestemming

1.081

0

Bestemming via functie 0.10
14.067

1.081

-12.986

15.307

-15.143

Programma 3 Openbare ruimte
0.63 Parkeerbelasting
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren

3.818

3.818

3.818

3.818

5

3.911

3.906

5

93

244

75

-169

244

75

-169

191

68

-123

-53

-7

46

13.248

1.152

-12.096

13.882

1.653

-12.229

13.229

1.654

-11.575

-653

1

654

-3.273

3.592

49

-3.543

3.229

159

-3.070

-363

110

473

3.273

Apeldoorn
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Programma/taakvelden (bedragen *€
1,000)

Primaire begroting 2017

Begroting 2017

Rekening 2017

Afwijkingen 2017

(A)

(B)

(C)

(C)-(B)

Lasten
2.5 Openbaar vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht)
recreatie
7.2 Riolering
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

90

Saldo

Lasten

-90

90

Baten

Saldo

Lasten

-90

56

Baten

Saldo
2

-54

Lasten

Baten

-34

Rekening
2016
Saldo

Saldo
2

36
190

12.818

521

-12.297

13.791

1.225

-12.566

13.878

1.502

-12.376

87

277

8.502

11.683

3.181

8.502

11.683

3.181

8.126

11.316

3.190

-376

-367

9

-126

112

-112

167

-167

55

0

-55

126
1.141

1.647

506

1.141

1.647

506

2.762

3.193

431

1.621

1.546

-75

Resultaat vóór bestemming

39.442

18.896

-20.546

41.354

20.150

-21.204

41.643

21.805

-19.838

289

1.655

1.366

-36.252

Bestemming via functie 0.10
Resultaat na bestemming

1.774
41.216

2.586
21.482

812
-19.734

2.505
43.859

7.289
27.439

4.784
-16.420

1.648
43.291

5.345
27.150

3.697
-16.141

-857
-568

-1.944
-289

-1.087
279

1.237
-35.015

15.439

18.686

3.247

15.439

18.686

3.247

39.308

42.178

2.870

23.869

23.492

-377

5.440

1.298

-4.142

5.726

1.298

-4.428

5.297

1.184

-4.113

-429

-114

315

Resultaat vóór bestemming
Bestemming via functie 0.10

20.879
19.091

19.984
17.854

-895
-1.237

21.165
19.091

19.984
17.989

-1.181
-1.102

44.605
1.047

43.362
225

-1.243
-822

23.440
-18.044

23.378
-17.764

-62
280

-5.168
89

Resultaat na bestemming

39.970

37.838

-2.132

40.256

37.973

-2.283

45.652

43.587

-2.065

5.396

5.614

218

-5.079

Programma 4 Milieu
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer

Programma 5 Jeugd en onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting

17.395

860

-16.535

17.287

860

-16.427

16.915

713

-16.202

-372

-147

225

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.885

4.589

-4.296

8.746

4.589

-4.157

8.822

4.560

-4.262

76

-29

-105

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie
6.2 Wijkteams

6.100

802

6.100

802

6.144

892

-5.252

44

90

46

2.120

132

-1.988

2.240

132

-2.108

2.346

223

-2.123

106

91

-15

-34.311

34.503

-34.503

38.175

74

-38.101

3.672

74

-3.598

6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
Resultaat vóór bestemming

34.311

-5.298

897

-897

897

-897

971

-971

74

0

-74

3.666

-3.666

3.466

-200

-3.666

3.466

-3.466

0

200

200

6.383
1.081

-66.991

73.239
3.429

6.183
4.522

-67.056

6.462
4.190

3.600

279

-3.321

1.093

76.839
3.321

-70.377

1.081

869

-108

-332

-224

738

7.464

-65.910

76.668

10.705

-65.963

80.160

10.652

-69.508

3.492

-53

-3.545

-75.995

73.374

Bestemming via functie 0.10
Resultaat na bestemming

-5.298

73.374

-76.733
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Programma/taakvelden (bedragen *€
1,000)

Primaire begroting 2017

Begroting 2017

Rekening 2017

Afwijkingen 2017

(A)

(B)

(C)

(C)-(B)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Rekening
2016
Saldo

Saldo

Programma 6 Apeldoorn activeert
3.3 Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

850

263

1.570

-587

850

263

-587

929

383

-546

79

120

41

1.570

0

1.570

1.570

0

1.232

1.314

82

-338

-256

82

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen

126

5

-121

126

5

-121

148

10

-138

22

5

-17

68.328

51.514

-16.814

68.945

51.514

-17.431

70.143

53.435

-16.708

1.198

1.921

723

6.4 Begeleide participatie

21.894

-21.894

22.699

-22.699

22.681

-22.681

-18

0

18

-5.427

7.682

-7.525

7.073

-6.287

-609

629

1.238

6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Resultaat vóór bestemming

5.584

157

786

2.243

371

-1.872

2.243

371

-1.872

2.241

333

-1.908

-2

-38

-36

100.595

53.880
916

-46.715
916

104.115
60

53.880
2.492

-50.235
2.432

104.447
1.176

56.261
1.576

-48.186
400

332
1.116

2.381
-916

2.049
-2.032

-59.639
-405

100.595

54.796

-45.799

104.175

56.372

-47.803

105.623

57.837

-47.786

1.448

1.465

17

-60.044

12.825

1.917

-10.908

13.650

1.792

-11.858

13.199

1.749

-11.450

-451

-43

408

12.439

139

-12.300

13.514

139

-13.375

13.565

276

-13.289

51

137

86

-184

184

-184

212

-212

28

0

-28

Bestemming via functie 0.10
Resultaat na bestemming

157

Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning
6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.5 Arbeidsparticipatie

184

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.255

5.068

1.813

3.255

5.068

1.813

3.179

4.628

1.449

-76

-440

-364

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

24.683

651

-24.032

25.409

651

-24.758

27.024

660

-26.364

1.615

9

-1.606

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

49.489

2.966

-46.523

50.339

2.966

-47.373

47.240

2.998

-44.242

-3.099

32

3.131

-1.476

1.476

-1.476

1.314

76

-1.238

-162

76

238

10.741

-93.610

107.827

10.616

-97.211

105.733

10.387

-95.346

-2.094

-229

1.865

457

457

374

1.906

1.532

1.134

1.906

772

760

0

-760

-13.429

11.198

-93.153

108.201

12.522

-95.679

106.867

12.293

-94.574

-1.334

-229

1.105

-110.414

471

7.1 Volksgezondheid
Resultaat vóór bestemming

1.476
104.351

Bestemming via functie 0.10
Resultaat na bestemming

104.351

-96.985

Programma 8 Cultuur, erfgoed,
evenementen en sport
5.1 Sportbeleid en activering

-1.743

1.743

-1.743

1.372

100

-1.272

-371

100

5.2 Sportaccomodaties

11.355

4.375

-6.980

12.204

4.375

-7.829

12.338

4.417

-7.921

134

42

-92

5.3 Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en cultuurparticipatie

11.396

2.711

-8.685

11.396

2.711

-8.685

11.129

2.827

-8.302

-267

116

383

2.199

1.112

1.134

5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media

1.743

-1.087

2.213

-1.079

2.197

1.097

-1.100

-16

-37

-21

658

-658

658

-658

712

90

-622

54

90

36

5.434

-5.434

5.434

-5.434

5.442

-5.442

8

0

-8
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Programma/taakvelden (bedragen *€
1,000)

Primaire begroting 2017

Begroting 2017

Rekening 2017

Afwijkingen 2017

(A)

(B)

(C)

(C)-(B)

Lasten
Resultaat vóór bestemming

Baten

32.785

Bestemming via functie 0.10
Resultaat na bestemming

32.785

Saldo

Lasten

Baten

8.198
100

-24.587
100

33.648

8.298

-24.487

33.648

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Rekening
2016
Saldo

Saldo

8.220
778

-25.428
778

33.190
106

8.531
690

-24.659
584

-458
106

311
-88

-194

769

-26.210
604

8.998

-24.650

33.296

9.221

-24.075

-352

223

575

-25.606

0

0

0

0

Programma 9 Door! met de
buitenstad
0.3 Beheer overige gebouwen en
gronden
3.1 Economische ontwikkeling

2

-2
-1.778

1.778

-1.778

1.779

3

-1.776

1

3

2

17.088

17.000

-88

5.790

10.170

4.380

2.293

12.866

10.573

-3.497

2.696

6.193

3.3 Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

154

442

288

154

442

288

202

377

175

48

-65

-113

5.7 Openbaar groen en (openlucht)
recreatie

645

-645

1.471

826

-645

1.443

871

-572

-28

45

73

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1 Ruimtelijke ordening

1.778

0

5.476

929

-4.547

10.229

5.029

-5.200

7.977

1.576

-6.401

-2.252

-3.453

-1.201

32.359

32.449

90

23.929

24.349

420

15.729

30.213

14.484

-8.200

5.864

14.064

4.720

3.904

-816

4.964

3.904

-1.060

11.103

10.388

-715

6.139

6.484

345

62.222

54.724

-7.498

48.315

44.720

-3.595

40.526

56.294

15.768

-7.789

11.574

19.363

3.963

4.406

443

20.469

16.842

-3.627

17.266

13.092

-4.174

-3.203

-3.750

-547

-609

66.185

59.130

-7.055

68.784

61.562

-7.222

57.792

69.386

11.594

-10.992

7.824

18.816

7.016

0.4 Overhead

52.817

4.265

-48.552

54.969

5.914

-49.055

53.522

5.631

-47.891

-1.447

-283

1.164

Resultaat vóór bestemming

52.817

4.265

-48.552

54.969

5.914

-49.055

53.522

5.631

-47.891

-1.447

-283

1.164

4.420

4.420

5.237

5.237

1.362

4.665

3.303

1.362

-572

-1.934

52.817

8.685

-44.132

54.969

11.151

-43.818

54.884

10.296

-44.588

-85

-855

-770

536.064

537.833

1.769

537.453

536.402

-1.051

567.531

594.559

27.028

30.078

58.157

28.079

21.344

39.989

38.220

-1.769

78.734

79.785

1.051

63.959

56.787

-7.172

-14.775

-22.998

-8.223

-16.300

576.053

576.053

0

616.187

616.187

0

631.490

651.356

19.853

15.303

35.159

19.853

5.044

0

0

0

0

0

0

0

-19.853

-19.853

0

-19.853

-19.853

-5.044

576.053

576.053

0

616.187

616.187

0

631.493

631.493

0

15.303

15.303

0

0

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Resultaat vóór bestemming
Bestemming via functie 0.10
Resultaat na bestemming

7.625

Programma 10 Bedrijfsvoering

Bestemming via functie 0.10
Resultaat na bestemming

0

Totaal programma 1 t/m 10
Saldo van baten en lasten
Bestemming via functie 0.10
Resultaat
990 Overgeboekt saldo 990 naar
balans
Resultaat na overboeking saldo naar
balans
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De primaire begroting is de eerste begrotingswijziging. U vindt een toelichting per taakveld bij het onderdeel "Heeft het gekost wat het zou gaan
kosten?" bij de verantwoording over de programma's.
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2.5

WNT

Jaarrekening 2017
Gemeente Apeldoorn
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2.5 WNT
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector
(WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke
sector (WNT) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet Openbaarmaking uit
Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (de WOPT).
Het belangrijkste uitgangspunt van de WNT is dat alle partijen, zowel (beoogde)
topfunctionarissen als instellingen, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Zij maken
afspraken binnen de kaders van de WNT en leggen daar in het financieel jaarverslag transparant
verantwoording over af. De wet schrijft onder andere voor dat financiële gegevens van
topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze
gegevens opgenomen.
Functie

naam

duur dienstverband deeltijdfactor
in 2017 in dagen

Gemeentesecretaris
Waarnemend
gemeentesecretaris

C.M. Sjerps
T.J.H.M. Berben

243
122

Griffier

A. Oudbier

365

Functie

naam

Gemeentesecretaris

C.M. Sjerps

366

Griffier

A. Oudbier

366

beloning

voorzieningen ten
behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn

Totale
bezoldiging
2017

1
1

€ 102.665,05
€ 51.859,07

€ 11.842,00
€ 5.735,56

€ 114.507,05
€ 57.594,63

1

€ 116.542,17

€ 16.794,36

€ 133.336,53

beloning

voorzieningen ten
behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn

Totale
bezoldiging
2016

1

€ 142.926,00

€ 15.304,44

€ 158.230,44

1

€ 110.017,28

€ 14.468,16

€ 124.485,44

duur dienstverband deeltijdfactor
in 2016 in dagen

Er zijn geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen uitgekeerd.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor gemeenten is € 181.000. Het weergegeven
toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017
een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in
eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had
moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald
die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
Wij herkennen ons in de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014
onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met
paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT leggen wij geen verantwoording af
over externe niet-topfunctionarissen.
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3

Bijlagen
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Bijlage A
Staat van reserves en voorzieningen
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Staat van reserves
Naam

Beginbalans

Vermeerderingen
Rente

Verminderingen

Eindbalans

Minimum

3.000.000

Overig

Algemene reserve
Algemene Reserve

-16.369.769

-622.390

28.214.316

9.240.310 1.981.847

Algemene reserve

-16.369.769

-622.390

28.214.316

9.240.310 1.981.847

2.154.816

3.867.107 4.434.521

14.131.543

6.796.727 20.349.320

Bestemmingsreserve
BROA
Algemene reserve grondbedrijf

Bedrijfsvoeringreserve
Reserve vernieuwen bomenbestand

Egalisatiereserve wegenonderhoud

6.146.812
12.679.796

334.708

1.389.499

2.487.259

211.964

169.000

3.035.497

MaximumDoel en bijzonderheden

0

cfm
risicoprofiel
Grondbedrijf
1.876.758 2.000.000
0
49.871

3.035.497

331.093

0

0

n.v.t.De Saldireserve en de
reserve eenmalige
bestedingen zijn m.i.v. 1-12008 samengevoegd. De
reserve is een buffer t.b.v.
rekening-uitkomsten; wordt
ook wel gebruikt ter
dekking van incidentele
uitgaven

n.v.t.Gecombineerde reserve
voor diverse doeleinden
T.b.v. algemeen
ondernemersrisico's van het
Grondbedrijf.
2.000.000Waarborgen continuïteit van
de bedrijfsvoering
750.000Aanplant nieuwe bomen ter
compensatie gekapte
bomen
n.v.t.Deze reserve wordt gebruikt
om de kosten van het
wegen onderhoud te
dekken. Exploitatie tekorten
worden verrekkend met
deze reserve.
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Naam

Beginbalans

Vermeerderingen
Rente

Reserve onderwijshuisvesting

Reserve sportactiviteiten
Reserve topsportevenementen

Eindbalans

Minimum

706.602 4.096.916

op termijn
positief 10
jaar
125.000

44.065

8.503

47.920

44.066

8.503

0

Egalisatiereserve sociaal domein

15.737.924

434.000

4.992.592 11.179.332

n.v.t.

Reserve Overl. Projecten

14.840.706

4.302.457

14.840.706 4.302.457

0

1.580.950

0

Reserve huisvestingslasten

1.580.950

Reserve onderhoud stadhuis

2.335.993

2.000.000

335.993

0

Reserve frictiekosten

2.337.000

1.900.000

437.000

0

Reserve bedrijfsvoering GRF
Egalisatiereserve bouwleges

50.000
2.500.000

50.000
2.500.000

n.v.t.

1.738.345 8.712.687
31.300 1.211.502

n.v.t.

Stelp. lok.woonwagenbew./kermisexpl.

119.186

Reserve schilderonderh.openb.verl.

158.611

Reserve zwitsal park
Resv gebiedsgericht grondwaterbeheer

472.802

MaximumDoel en bijzonderheden

Overig

4.803.518

47.921

Verminderingen

-119.186
158.611

10.451.031
770.000

n.v.t.Reserve t.b.v. opvang
fluctuaties in de
uitgaven/inkomsten
600.000Ondersteuning van
sportevenementen
n.v.t.Regelmatig financieel
kunnen participeren in
topsportevenementen
n.v.t.Dekking voor tekorten in
het sociaal domein.
Overschotten in het sociaal
domein worden
toegevoegd.
n.v.t.Geoormerkte gelden
n.v.t.Dekking huisvestingskosten
personeel
n.v.t.Middelen ten behoeve van
het onderhoud van het
stadhuis
n.v.t.Middelen om de mobiliteit
te bevorderen

n.v.t.Bestemd voor continuïteit in
tariefstelling bouwleges.
0
geenDekking van optredende
tekorten
0 1.000.000Reservering ten behoeven
van periodiek (1 maal per 7
jaar) terugkomende
werkzaamheden.
n.v.t.Ter dekking van kosten
voor grondwaterbeheer
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Naam

Beginbalans

Vermeerderingen
Rente

Verminderingen

755.920

755.920

Teuge

896.164

896.164

Egalisatiereserve explosieven

3.040.506

60.810

849.282

Minimum

MaximumDoel en bijzonderheden

Overig

Reserve bereikbaarheid binnenstad

Transformatieplan

Eindbalans

-3.101.317
405.335

1.254.617

Bestemmingsreserve

73.998.552

395.518

32.129.004

43.702.623 62.820.452

Totaal

57.628.783

-226.872

60.343.320

52.942.934 64.802.298

-/- 3.000.000Parkeervoorzieningen en
3.000.000
stimulering fiets en OV ter
ontsluiting binnenstad
0
n.v.t.Deelneming in NV
luchthaven Teuge (ter
dekking kapitaallasten
herstructurering Teuge)
0
n.v.t.Dekking kapitaallasten
Transformatieplan.
n.v.t.
n.v.t.Deze reserve dient als
egalisatiereserve voor de
overschotten en tekorten in
een jaarschijf voor de
kosten van het opruimen
van explosieven.
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Staat van voorzienigen
Naam voorziening
Voorziening Wijkzaken

Gebiedsgericht gronwaterbeheer
Voorz.riol.groot onderhoud riolen
Voorz.riol. vervanging riolen
Voorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

BeginbalansVermeerderingen Verminderingen
100.699

90.342

1.536.210

19.000

149.214
386.000

386.000
243.815

2.843.566
16.651.553

15.394.170

Voorziening Bovenwijks

2.258.464

112.791

410.000

Voorziening Sociaal Deficiet
Voorziening landschapsversterking
Voorziening onderhoud VGA

158.599
47.104
2.973.598

489.226

378.687

Voorz.riol. verv. pompen en gemalen
Schenking kinderboerderijen

276.941

168.000
12.750

119.110
69.758

Voorz.riol.klimaatadaptiatie
Voorziening WW

2.047.480
540.495

1.719.493
540.495

72.000
100.000
21.799.521
6.314.844
1.644.801
719.000

32.225

Voorz.riol. groot oh.pompen en gem.
Voorziening groot onderh stadh org
Voorziening Huisvuilrechten
Voorziening Bouwleges
Voorziening expl. begraafplaatsen
Voorziening Bodemsanering Zwitsal
Totaal

2.938.754
832.498
349.163

31.507.643

49.350.925

21.029.728
4.074.320
1.518.994

30.690.839

Eindbalans Doel en bijzonderheden
172.042 Ter dekking van kosten voor specifieke
wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn
toegezegd aan de wijkraden
Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer
1.386.996 Ter dekking van vervangingsinvesteringen en
groot onderhoud van het riool
2.599.751
32.045.723 Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v.
rechterlijke uitspraken
1.791.255 Ter dekking van kosten voor bovenwijkse
voorzieningen
158.599 Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet
47.104 Ter dekking van kosten landschapsversterking
3.084.137 Ter dekking van de kosten van toekomstig
onderhoud van gemeentelijk vastgoed.
48.890
219.933 Ter dekking afgesproken schenkingen aan
kinderboerderijen
327.987
Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de
reorganisatie
39.775
100.000
3.708.547 Tariefsegalisatie van de huisvuilrechten.
3.073.022 Tariefsegalisatie van de bouwleges
474.970 Tariefsegalasatie grafrechten
719.000 Ter dekking van de bodemsaneringskosten van de
Zwitsallocatie
49.997.730

Apeldoorn
Apeldoorn 333

Bijlage B
Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn
(BROA)
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Specificatie van de Bedstemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)
Bedragen * € 1.000
Begroting

Begroting

Rekening

2017

2017

2017

primair

na wijziging

Reserve per 1-1

6.146

6.146

6.146

Vooruitontv. Bedragen per 1-1

1.022

1.022

1.022

Totaal per 1-1

7.168

7.168

7.168

500

500

750

200

200

200

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

-300

-300

-50

Programma 1: Groene Mal

-259

-995

-959

Programma 4: Binnenstad

-875

-401

-607

Programma 8: Kanaalzone

-637

-50

-71

Programma 9: Complete wijken

-380

-841

-576

0

-33

-14

-65

-200

-194

-340

-409

-138

-2.556

-2.929

-2.557

Algemene voeding
1] Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)
2) Bijdrage van de algemene dienst
tbv investeringen
3) Bijdrage aan de AD (MPB 2017-2020
ivm. Vrijval Zutphensestraat

Programma 14: Verkeer
Programma 15: Milieu
Programma 16: Overige

Totaal netto onttrekkingen

Verwacht uitgavenpatroon
Begroting 2017 (primair)
- verwachte uitgaven 2016 15%

-1.776

- verwachte uitgaven 2017 70%

-5.664

Begroting 2017 (na wijziging)
-2.050

- verwachte uitgaven 2017: 70%

Reserve per 31-12

4.434

Vooruitontv. bedragen per 31-12

127

Totaal per 31-12

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

4.561

-1.594

3.796
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4.561

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(bedragen x € 1.000)
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn
(BROA)

MPB

Begroting

Begroting

progr.

2017

2017

primair

na wijziging

(bedragen x € 1.000)

Rekening Verschil
2017

Programma 1: Groene Mal
Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)
3.14

Herinrichting stadsranden

prog. 3/ 560

-60

-225

-342

117

3.15

Beekbergsebroek

prog. 3/ 560

-50

-693

-539

-154

214

0

214

-150

-230

-30

-200

-19

-120

-76

-44

20

59

28

31

-259

-995

-959

-36

-40

-80

-72

-8

Binnenstad, herinrichting binnenstad

-720

-406

-620

214

Binnenstad bereikbaarheid, doorstroming

-200

- bijdrage derden RWS
3.16

Betere aansluiting Apeldoorn West en

progr.3/ 560

Binnenstad op Berg en Bos
3.17

Landschapsbeheer

progr.3/560

- subsidie provincie Gelderland

Totaal A-projecten programma 1

Programma 4: Binnenstad
4.2 Binnenstad

prog.9/810

4.3 Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

prog.9/810

0

Herinrichting Molenstraat Centrum

0

- bijdrage Molenstraat Centrum, BDU subsidie

Totaal A-projecten programma 4

85

85

85

0

-875

-401

-607

206

Programma 8: Kanaalzone
ISV-3 subsidie: € 1,7 mln
14.1 Kanaalzone *

prog. 9/810

- aanleg kade Pilot Zuid
Kanaalzone projectbureau

prog. 9/810

Totaal A-projecten programma 8

-587

0

0

0

-50

-50

-71

21

-637

-50

-71

21

-110

-276

-276

0

-180

-190

0

-190

Programma 9: Complete Wijken
9.4 Wijken - De Maten

prog. 1/001

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)
De Maten vitaal
9.5 Wijken - Orden/Kerschoten

prog. 1/001

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)
Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten
Investeringsimpuls Provincie (17 mln)
9.6 Verduurzamen van voorzieningen in wijken
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Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn
(BROA)

MPB

Begroting

Begroting

progr.

2017

2017

primair

na wijziging

(bedragen x € 1.000)

Rekening Verschil
2017

en dorpen
- plannen en uitvoering

prog. 1/001

-45

-22

prog. 1/001

-282

-225

-23

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)
9.7 Verbeteren kwaliteit parken
- bijdrage BROA 15.2 Zuid

270

- overige bijdrage waterschap
15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

-57
270

3

3

prog. 9/810

-50

-25

-48

23

15.2 Wijkontwikkelingsplan Zuid

prog. 9/810

-40

-296

-5

-291

15.3 ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

prog. 3/214

0

0

0

0

-380

-841

-576

-265

0

-33

-7

-26

('t Podium/openbare ruimte)

Totaal A-projecten programma 9

Programma 14: Verkeer
11.0 Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisport/

prog. 3/211

verdubbeling Zutphensestraat
- bijdrage derden(BDU)

0

0

- bijdrage 's Heerenloo
25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

0
progr. 3/211

0

0

0

25.12 Beter Benutten Regio Stedendriehoek
- bevorderen fietsgebruik

-456

-162

-294

456

156

300

0

-33

-14

-19

-65

-200

-194

-6

-65

-200

-194

-6

-40

-40

-200

-277

-100

-100

- bijdrage regio Stedendriehoek

Totaal A-projecten programma 14

Programma 15: Milieu
ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln
27.1 Bodemmodule

prog. 4/723

Totaal A-projecten programma 15

Programma 16: Overige
Lopende projecten
30.5 Investeringen MPB 2014-2017

prog. 1/922

- ondersteuning startende ondernemers

-40

- ondernemende stad, toerisme, comfortabele
stad en citymarketing
- topsportevenementen (o.a. Giro 'd Italia)
30.6 Regio archeologie

-138

-100

progr. 8/541

0

- bijdrage provincie Gelderland

-14

-14

- bijdrage deelnemende gemeenten Regio

0

Stedendriehoek

Totaal A-projecten programma 16
TOTAAL

-139

22

22

-340

-409

-138

-271

-2.556

-2.929

-2.557

-372
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Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA
(jaarschijf 2017) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De geraamde uitgaven 2017 (na wijziging) zijn
ca. € 0,4 mln hoger dan de werkelijke uitgaven 2017.
In de toelichting op de uitgaven beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de
grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven.

Omschrijving
(bedragen * € 1.000,-)

Begroting
2017

BROA-programma
1. Groene mal
4. Binnenstad
8. Kanaalzone
9. Complete wijken
14. Verkeer
15. Milieu
16. Overig

-995
-401
-50
-841
-33
-200
-409

Rekening
2017

-959
-607
-71
-576
-14
-194
-138

Verschil
- = nadeel
+=
voordeel

36
-206
-21
265
26
6
271

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:
Toelichting BROA-programma’s
Programma 1: Groene mal
• 3.14 Herinrichting stadsranden(verschil € 0,1 mln nadeel)
De projecten zijn gereed. Met de stadsrandgelden is het recreatieve fiets- en wandelnetwerk
in het oostelijke buitengebied fors verbeterd. Voor het landgoed Woudhuis is een
ontwikkelingsstrategie opgesteld met een visie als basis en kaders voor het beheer, het
vastgoed en de sturing op verdere ontwikkeling. Het doel is tot een recreatief, natuurlijk en
maatschappelijk aantrekkelijker en exploitabel landgoed te komen. Het tekort komt ten laste
van de BROA.
•

3.15 Beekbergse Broek (verschil € 0,1 mln nadeel)
De stad-randverbinding van het Matenpark tot het Beekbergse Broek is gereed. In het
Beekbergse Broek is een groene wandelzone ingericht die onderdeel uitmaakt van de
ontwikkelvisie voor
het Beekbergse Broek. Het Beekberger Woud is op die manier ook voor wandelaars bereikbaar
vanuit De Maten. Het stadsrandenproject is per eind 2017 beëindigd. De lasten zijn €
170.000 lager dan begroot. De bijdrage van Rijkswaterstaat ad € 214.000 is nog niet
ontvangen in 2017.
Per saldo betekent dit een nadeel in 2017 van ca € 0,1 mln.

•

3.16 Betere aansluiting Apeldoorn-West en Binnenstad op Berg en Bos
(verschil € 0,2 mln voordeel)
Betreft de verbinding aan de westkant van de stad. De opdracht was Berg en Bos beter
toegankelijk te maken vanuit de binnenstad. Daardoor kan de gedane investering in park Berg
en Bos beter benut worden. Ook vergroot het de economische spin-off. De sprengenvallei is
gereed en leidt tot een aantrekkelijkere verbinding naar het park Berg en Bos. De nieuwe
route wordt veel gebruikt en goed gewaardeerd. Voor de westrand is in samenspraak met
externe partijen een ontwikkelstrategie opgesteld die als basis dient voor verdere initiatieven.
Het stadsrandenproject is per eind 2017 beëindigd.
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Programma 4: Binnenstad (verschil € 0,2 mln nadeel)
• 4.3 Binnenstad GSO4 (verschil € 0,2 mln nadeel)
In 2017 hebben we de projecten in de Binnenstad afgerond, waarvoor we van de Provincie
subsidie hebben ontvangen in het kader van de Robuuste Investeringsimpuls.
Hiermee hebben we belangrijke stappen gezet om de binnenstad een impuls te geven. De
herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied hebben we geheel volgens
plan uitgevoerd, waarbij de laatste werkzaamheden in 2017 zijn afgerond. Het betreft fase II
van de Binnenstad Hoofdstraat Zuid en Molenstraat Centrum. Daarnaast zijn wij begonnen
met verbetering van de bewegwijzering gericht op met name automobilisten. Via digitale
bewegwijzering geven we informatie over nog beschikbare capaciteit in garages.
Met de renovatie en uitbreiding van de fietsenstalling aan de Marktstraat hebben we dit pand
in oude luister van een voormalig pakhuis hersteld en we hebben de naastliggende openbare
ruimte aangepakt. Naast het effect van de extra stallingsruimte en de herinrichting van de
openbare ruimte, wordt met de renovatie van dit pand een voorbeeld gegeven aan
pandeigenaren die in de Marktstraat actief gaan worden met het opknappen van hun panden.
Aansluitend aan de stallingsruimte is het "markthof" gerealiseerd. Het hof heeft de
mogelijkheid te pauzeren en te verblijven in een groene omgeving.
De in het kader van de robuuste investeringsimpuls uitgevoerde werkzaamheden hebben een
zichtbaar effect op de aantrekkelijkheid van de binnenstad, bereikbaarheid en versterking van
de centrumfunctie in de regio.
Programma 9: Complete wijken (verschil € 0,3 voordeel mln)
• 9.5 Wijken – Orden-Kerschoten ((verschil € 0,2 mln voordeel)
Dit project betreft het verduurzamen en toekomstbestendig maken van openbare ruimte en
voorzieningen van winkelcentrum Kerschoten samen met eigenaren/gebruikers, aansluitend
op de energie-aanpak in de wijk. In 2017 is flinke vertraging in dit project ontstaan. Dit is
enerzijds veroorzaakt door een aantal waterleidingbreuken op het winkelcentrum. Hierdoor
moest het vervangen van de waterleidingen naar voren worden gehaald waardoor andere
werkzaamheden niet konden plaatsvinden. Anderzijds waren de winkeliers niet tevreden met
het plan van de beek in het winkelcentrum. Zij hebben het onderwerp geagendeerd voor
behandeling in de raad. Inmiddels kan het plan op brede waardering rekenen. De uitvoering en
afronding vinden plaats in 2018.
•

9.7 Parken – Verbeteren kwaliteit parken (verschil 0,2 mln nadeel)
In 2017 is de promenade bij Dok zuid gerealiseerd aan de parkzijde en zijn de asfaltpaden in
het middengedeelte van het Zuiderpark aangelegd. Verder zijn diverse bestaande zitbanken
verplaatst aansluitend op de nieuwe paden en zijn extra bomen geplant. Daarnaast is er een
bijdrage gedaan aan de fitnesstrail in Park Zuidbroek. Het nadeel ontstaat omdat er op dit
project een bijdrage vanuit het BROA project ‘Wijkontwikkelingsplan Zuid’ was geraamd. Op
basis van de regelgeving van het Besluit Begroten en Verantwoording (BBV) is deze interne
verrekening niet toegestaan. Dit leidt op dit project tot een nadeel en op het project
‘Wijkontwikkelingsplan Zuid’ tot een voordeel.

•

15.2 Wijkontwikkelingsplan Zuid (verschil € 0,3 mln voordeel)
De geraamde bijdrage aan BROA project ‘Verbeteren kwaliteit parken’ is conform de BBV
regelgeving niet toegestaan. Dit leidt tot een voordeel van € 0,3 mln. Het project is afgerond.

Programma 16: Overig (verschil € 0,3 mln voordeel)
• 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 (€ 0,3 mln voordeel)
Voor de periode 2014 t/m 2017 is jaarlijks vanuit de BROA een bedrag van € 0,3 mln
beschikbaar gesteld voor het realiseren van de strategische doelen. Eventueel restantbudget
wordt overgeboekt naar het volgende jaar. De raming 2017 bedroeg € 417.000. De uitgaven
2017 zijn totaal € 138.000. Het gaat hierbij onder meer om Apeldoorn stagestad,
sportacademie en verkenning hoger onderwijs.
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Bijlage C
Specificatie Algemene reserve
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Specificatie van de Algemene Reserve
Stand van de Algemene Reserve per 31-122016
Wijzigingen Algemene Reserve

-

21.413.022

3.918.479

Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond

13.677.217

Stand van de Algemene Reserve per 31-122017

-3.817.326

Stand Algemene reserve
Stand Algemene Reserve, deel grond

19.424.134

-

17.442.287
1.981.847
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Algemene Reserve
Doorrekening AR
MPB 2018-2021

Realisatie 2017

Doorrekening AR
Jaarrekening 2017

9.706.482

Stand per 31-12-2016
Resultaat rekening 2016

5.043.253

Stand per 1-1-2017

14.749.735

Ontwikkelingen 2017:
- Zwitsal

190.000

- Archeologisch noodfonds

-11.636
-306.859

- Aanvulling Stelpost
- Ontvangst Acress

712.292

- Vrijval Reserve Bereikbaarheid Binnenstad

755.920
3.649.682

- Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2016
Bijdrage aan de Algemene Dienst 2017, incl
eerste wijziging

Stand per 31-12-2017
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-315.000

23.493.898
-500.000

19.424.134

19.424.134
-500.000

Rekening restultaat 2017

19.856.000

Bestemmingsvoorstellen 2017

-2.172.000
2.500.000

Storting vanuit de reserve bouwleges
Bijdrage uit energietransitie

100.000

100.000

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018

310.000

310.000

23.403.898

39.518.134

-2.000.000

-2.000.000

300.000

300.000

54.000

54.000

Stand per 01-01-2020

21.757.898

37.872.134

Dekking Huis van de Stad

-1.940.000

-1.940.000

1.302.000

1.302.000

-2.000.000

-2.000.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit energietransitie

400.000

400.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2020

665.000

665.000

20.454.898

36.569.134

1.114.000

1.114.000

270.000

270.000

98.897

98.897

5.555.635

5.555.635

200.000

200.000

Stand per 01-01-2019
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD
Bijdrage uit energietransitie
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2019

Bijdrage uit netto vrije ruimte
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

Stand per 01-01-2021
Bijdrage uit netto vrije ruimte
Besparing Huis van de Stad
Bijdrage AR inlopen tekort grondexploitatie
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort
grondexploitatie

Bijdrage uit energietransitie
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Doorrekening AR
MPB 2018-2021
Bijdrage van de Algemene Dienst 2021

Stand per 01-01-2022

Realisatie 2017

Doorrekening AR
Jaarrekening 2017

145.000

145.000

27.838.430

43.952.666

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort
grondexploitatie

1.030.000

1.030.000

5.555.635

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2022

145.000

145.000

34.839.065

50.953.301

Besparing Huis van de Stad

Stand per 01-01-2023
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Algemene Reserve
grondbedrijf
Doorrekening AR
MPB2016-2019

realisatie 2017

Doorrekening AR
Jaarrekening
2017

-46.177.764

-46.177.764

-1.570.044

-1.570.044

6.422.607

6.422.607

-41.325.201

-41.325.201

-41.325.201

-1.405.057

-1.405.057

-1.405.057

6.422.607

6.422.607

6.422.607

-36.307.650

-36.307.651

-36.307.651

-1.234.460

-1.234.460

-1.234.460

6.422.607

6.422.607

6.422.607

-31.119.504

-31.119.504

-31.119.504

-622.390

-622.390

-622.390

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.556.607

5.556.607

Bijdrage uit netto vrije ruimte

3.688.000

3.688.000

3.688.000

Extra aflossing vrijval reserves

5.055.000

5.055.000

5.055.000

-17.443.259

-17.442.287

-17.442.287

Stand per 01-01-2014
Rente 2014

3,4%

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf
Stand per 31-12-2015
Rente 2016

3,4%

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

Stand per 31-12-2015
Rente 2016

3,4%

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

Stand per 01-01-2017
Rente 2017

Stand per 01-01-2018
Rente 2018

2,0%

-348.865

-348.865

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.347.000

1.347.000

-10.889.489

-10.888.517

-217.790

-217.790

5.555.635

5.555.635

200.000

200.000

-5.351.644

-5.350.672

-107.033

-107.033

5.555.635

5.555.635

96.958

97.930

1.939

1.939

-98.897

-99.869

0

0

Stand per 01-01-2019
Rente 2019

2,0%

2,0%

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf
Bijdrage uit netto vrije ruimte

Stand per 01-01-2020
Rente 2020

2,0%

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

Stand per 01-01-2021
Rente 2021

2,0%

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf
Bijdrage aan algemene reserve

Stand per 01-01-2022
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Bijlage D
Specificatie reserve overlopende projecten
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Specificatie reserve overlopende projecten
Progr Omschrijving

31-12

uitgaven

vrijval

Overheveling

Overheveling

Totaal over Toelichting op vrijval in 2017 en overheveling budget naar 2018

2016

overl. budget

overl.

overl. budget

nieuw budget

te hevelen

vanuit 2016

budget

vanuit 2016

2018 naar

budget naar

in 2017

uit 2016

naar 2018

2018

2018

in 2017
1/10

Stadsdeelaanpak

73.000

40.448

1/10

Incidentele ontwikkelkosten BRP

46.640

4.365

1/10

Koppelingen DMS

90.000

32.552

Vrijval in 2017, bij de vaststelling van de jaarstukken zal voor deze
middelen een bestemmingsvoorstel zitten.
42.275

90.000

114.000

156.275 In 2017 heeft de minister van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties
de operatie basisregistratie personen oBRP stopgezet. Ter voorbereiding
op de invoering van oBRP waren wij projectmatig bezig om de voor die
vernieuwing benodigde programmatuur te verwerven. Die verwerving
betrof nieuw aan te schaffen programmatuur die aan de nieuwe eisen
voldeed en waarmee de inmiddels afgeschreven en verouderde
programmatuur kon worden vervangen. Deze vervanging was alleen
vanuit het oogpunt van verbetering van de dienstverlening al nodig ,
maar om te voorkomen dat twee keer een vervanging plaats zou
moeten vinden, is deze vervanging vooruitgeschoven naar een tijdstip
waarop de nieuwe programmatuur voor oBRP ook ingevoerd zou zijn.
Dit laatste is door het stopzetten van het programma niet meer het
geval. De vervanging van de programmatuur vanwege de verbetering
van de dienstverlening blijft echter noodzakelijk. Deze vervanging was
voor ons voorzien voor medio 2019. In 2018 zullen wij derhalve de
nodige stappen moeten zetten op basis van het gereedliggende bestek
om onze programmatuur te vervangen zodat de benodigde
verbeteringen in de dienstverlening ook door adequate programmatuur
worden ondersteund. Niet eerder dan in april 2018 wordt vanuit de
minister een mogelijk gesprek over de modernisering van de BRP
verwacht. Voor het benutten van hedendaagse mogelijkheden bij het
verbeteren van onze dienstverlening kunnen wij niet blijven wachten op
mogelijke ontwikkelingen. De huidige programmatuur voldoet aan de
wettelijke vereisten, maar is niet in staat om mee te groeien met de
reeds jarenlang bestaande vraag naar meer moderne manieren van
dienstverlening. Wij hevelen daarom de nog beschikbare middelen uit
2017 ad € 156.275 over naar 2018 zodat wij de nodige stappen
kunnen zetten om de verbetering van de dienstverlening ook met
adequatere programmatuur te kunnen ondersteunen.
Budget mag niet opnieuw worden overgeboekt, kan dus vrijvallen.
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in 2017
1/10

Huis van de Stad

144.971

1/10

Mutatiedetectie

36.000

1/10

Samen Goed Voor Elkaar (werkzaamheden
Communicatie)

26.000

1.000

1/10

Topevenementen

134.000

134.000

1/10

Algemene uitkering

1.391.000

36.000

25.000

36.000

144.971 In de begroting 2017 is een bedrag opgenomen voor AD-kosten in
relatie tot huis van de stad van in totaal € 171.555. Dit betreffen
kosten die een relatie hebben met huis van de stad maar niet vallen
binnen het krediet. Het gaat bijvoorbeeld om interne organisatiekosten.
We stellen voor om het restantbedrag over 2017 mee te nemen naar
2018 voor nog te maken kosten in 2018. In 2018 zullen bijvoorbeeld
begeleidingskosten voor de verhuizing gemaakt gaan worden.
72.000 De laatste mutatiedetectie is verwerkt in 2015. De vertraging is
veroorzaakt doordat de koppeling tussen BAG en NGdW
(NedGeodataWarehouse) niet stabiel was en er geen duidelijkheid was
over hoe bulkmutaties verwerkt moesten worden in de applicaties.
Omdat er in 2018 een inhaalslag moet worden gemaakt zijn de
budgetten van 2016 en 2017 ad € 72.000 nodig.
25.000 Communicatie heeft een eenmalige bijdrage ontvangen vanuit project
Samen Goed Voor Elkaar voor communicatiewerkzaamheden. Dit
incidentele budget zal worden ingezet voor opzet nieuwe website
sociaal domein, waarvoor in 2017 alle voorbereidingen zijn getroffen
inclusief offerte-aanvraag. Het accent van de uitvoering ligt echter in
2018. Project wordt uitgevoerd in samenwerking met de eenheden WA
en JZW.
Budget is in 2017 volledig uitgegeven voor Serious Request.

1.391.000

Het resultaat jaarrekening 2016 van het Rijk is veel positiever dan het
kabinet in de Najaarsnota had voorspeld, waardoor deze balanspost in
onze eigen jaarrekening 2017 kan vrijvallen.
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in 2017
1/10 Verkoop maatschappelijk vastgoed

400.000

400.000

400.000

400.000 Het budget aankoopcompensatie maatschappelijk vastgoed is niet in
2017 besteed. Wel zijn voorgestelde bijdragen voor Plexat (€
48.750) en Tuinen van Zuidbroek (€ 415.000) bestuurlijk
bekrachtigd.
Gelet op de ontwikkelingen in kader van de wet Markt en Overheid
en de te nemen raadsbesluiten in dit verband zijn de transacties van
deze locaties verschoven naar 2018.
Mede gelet op de hoogte van de aankoopcompensatie Tuinen van
Zuidbroek wordt voorgesteld om het niet bestede budget 2017
volledig mee te nemen naar 2018.

1/10 Stelpost I-visie

30.000

30.000 Dit bedrag is bestemd voor de koppeling met het
Omgevingsvergunning Online systeem. De leverancier had pas in
januari 2018 de gelegenheid om de werkzaamheden uit te voeren.

1/10 Aanschaf werkplekapparatuur

85.000

85.000 De vervanging van werkplekapparatuur is vanwege het Huis van de
Stad getemporiseerd. Dit bedrag is derhalve bestemd voor de
aanschaf van werkplekapparatuur in het kader van het Huis van de
Stad.

145.000

145.000 In de MBP 2017 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor
trainees. In 2017 heeft werving en selectie plaats gevonden van
een nieuwe groep trainees in dienst van de gemeente Apeldoorn.
Deze nieuwe groep is eind 2017 gestart, waardoor een eigen
trainee programma vorm heeft gekregen. Tegelijkertijd is gestart
met de afbouw van trainees via een inhuur-constructie. Het restant
budget is nodig om de laatste verplichtingen vanuit de
oorspronkelijke groep trainees (via inhuur-constructie) in 2018 te
kunnen voldoen en het trainee programma verder vorm te geven.

1/10 Trainees

Totaal programma's 1 en 10
3

Parkeren - Coaten vloeren

2.196.640

179.813 1.913.552

103.275

954.971
40.000

1.058.246
40.000 In 2017 was het coaten van de vloeren van de Brinklaangarage
gepland. Er is een aanbesteding geweest en gunning heeft
plaatsgevonden. Na de gunning is er een discussie ontstaan over de
werkmethode. Hierdoor is een stevige vertraging ontstaan. Naar
verwachting zullen de werkzaamheden in 2018 worden uitgevoerd.
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3

Groene Mal

3

Verkeer en vervoer - verkeersvisie

60.000

60.000 Het budget is in 2017 onderbesteed. Dat heeft met name te maken
met vertraging in de voortgang van het groenplan waardoor
werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd en prestaties niet
gehaald, maar die alsnog in 2018 zullen worden uitgevoerd. In
afwachting van het groenplan was er niet de gerichtheid om de
activiteiten op te pakken en dit budget volledig in te zetten.
Inmiddels is het groenplan, waar de gemeenteraad nadrukkelijk op
aan heeft gedrongen, accoord bevonden door het College van B en
W en is gerichte besteding mogelijk. Bedoeling is dat o.a.het ophalen
en bestuurlijk sonderen van de nieuwe groene doelen en opgaven en
het opstellen van het uitvoeringsprogramma, waarin de opgaven
vertaald worden in acties en inspanningen ordt opgeleverd (inclusief
een voorstel voor prioritering van de uitvoeringsprojecten).
Voorgesteld wordt om het restant-budget alsnog voor dit doel in te
zetten in 2018.

230.000

230.000 Niet alle budgetten die de raad in de MPB 2017 – 2020 voor de
verkeersvisie beschikbaar heeft gesteld zijn besteed. Oorzaak is dat
een aantal projecten en activiteiten nog niet is uitgevoerd. Deze
zullen alsnog in 2018 worden opgepakt.
Van het fietsbudget is een deel besteed, van de activiteiten die
daarvoor in 2017 nog niet zijn uitgevoerd, loopt een deel nog door in
2018 (€ 10.000). Dat geldt ook voor de Elsbosweg, hiervoor moet
het verkeerstechnisch ontwerp nog worden afgerond (€ 10.000).
Van het budget openbaarvervoer netwerk nemen we € 60.000 mee
naar volgend jaar voor onderzoek voor de openbaarvervoervisie voor
stad en regio. Dat onderzoek is uitgesteld omdat dit parallel loopt
met de voorbereiding van de concessie voor het openbaar vervoer
van de provincie Gelderland. In samenhang met dit onderzoek wordt
ook het onderzoek naar vraagafhankelijk openbaar vervoer
uitgevoerd, dat eerder gepland stond in 2017. Hiervoor wordt €
60.000 meegenomen naar 2018. Voor de proeven in het Openbaar
Vervoer zijn de activiteiten niet in 2017 uitgevoerd, maar worden in
zijn geheel in 2018 uitgevoerd in o.a. het MOBUUR-project. Hiervoor
hevelen we € 60.000 over naar 2018. Ook de voorbereiding voor
experimenten elektrische energie (auto’s en fietsen € 30.000) vindt
plaats in 2018 in plaats van 2017.
Het betreffen voor al deze onderwerpen van de verkeersvisie
waarvoor de raad expliciet middelen beschikbaar heeft gesteld,
activiteiten die niet in 2017 zijn uitgevoerd, maar in 2018 worden
uitgevoerd.
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Fietspadkruising Aardhuisweg (02100066)

45.000

45.000 In 2017 was de uitvoering van de fietsoversteek Aardhuisweg
gepland. De financiële dekking komt uit de lopende begroting 2017.
Het vergunningstraject in het kader van natuurwetgeving heeft
geleid tot vertraging in de uitvoering. De uitvoerin g kan eerst in
2018 plaats vinden. De kosten worden geraamd op € 45.000.
Voorgesteld wordt dit budget in 2017 te reserveren voor uitvoering
in 2018.

3

Dierenwelzijn (05700075)

65.370

65.370 Voor dit resterende budget zijn we momenteel de openstaande
actiepunten uit de Nota Dierenwelzijn aan het uitvoeren:
- het opstellen van de ECOGids Apeldoorn, de visie op ecologie en
biodiversiteit
- onderzoek en plan van aanpak stroperijdelicten
- het maken van een plan van aanpak voor verwilderde katten.
Dit doen we in samenwerking met partijen zoals de
Dierenbescherming en het Natuurnetwerk Apeldoorn. We zijn
hiermee gestart in 2017 en alle producten worden naar alle
waarschijnlijkheid opgeleverd in 2018, gelijk met de evaluatie van de
nota dierenwelzijn (zoals afgesproken en op 23 nov 2017
teruggekoppeld naar de gemeenteraad).

3

Parkeren - tijdelijke voorziening AGOVV

100.000

100.000 De raad heeft op 2 april 2017 ingestemd met de uitwerking van de
verkeersoplossing Apeldoorn West - uitwerking variant AGOVV. Een
onderdeel van de besluitvorming was een bijdrage in het gereed
maken van de oefenterreinen, waarvoor eenmalig € 200.000
beschikbaar is gesteld.
Een deel van de werkzaamheden voor deze tijdelijke maatregel is niet
in 2017 uitgevoerd, maar wordt uitgevoerd in 2018 en 2019.

Totaal programma 3

540.370

540.370

Apeldoorn
Apeldoorn 352

Progr Omschrijving

31-12

uitgaven

vrijval

Overheveling

Overheveling

Totaal over Toelichting op vrijval in 2017 en overheveling budget naar 2018

2016

overl. budget

overl.

overl. budget nieuw budget

vanuit 2016

budget

vanuit 2016

2018 naar

budget naar

in 2017

uit 2016

naar 2018

2018

2018

te hevelen

in 2017
4

Energietransitie

4

Geluidssanering woningen Loenen

Totaal programma 4

220.000

220.000 Bij de verkenning naar de ruimtelijke mogelijkheden voor zonneenergie en windenergie heeft de prioriteit gelegen bij de ambtelijke
ondersteuning aan de raadswerkgroep Wind. Hierdoor is een aantal
activiteiten vertraagd. Het gaat om vertraging bij de aanbesteding
voor het inzetten van de energieregisseur en de start van
subsidieregeling “premie op actie” (een subsidie voor lokale
initiatieven van € 2.500 per aanvraag met 50% cofinanciering) en
de start van de “Wijk van de Toekomst”. Ook het proces van
verkenning naar de ruimtelijke mogelijkheden voor zon en wind is
(mede door het raadsonderzoek) anders verlopen dan voorzien.
Verder zijn niet alle budgetten voor de Regionale Alliantie
energiebesparing Stedendriehoek besteed. De Alliantie is in 2014
op verzoek van de VNG door 20 partijen opgericht en de
beschikbaar gestelde middelen zijn niet van Apeldoorn (is slechts
kassier), maar van alle betrokken partijen. Zij besluiten gezamenlijk
over de besteding van de toegekende middelen, waarvan de
activiteiten in 2018 worden uitgevoerd.
De niet besteedde budgetten zijn bestemd voor activiteiten die niet
in 2017 zijn uitgevoerd, maar 2018 alsnog worden uitgevoerd.
Overheveling van de budgetten naar 2018 is noodzakelijk om de
met de raad afgesproken prestaties uit te kunnen voeren en de
afspraken over de energietransitie na te komen.

57.000

57.000 Eind 2016 is besloten tot het beschikbaar stellen van een bedrag
voor de geluidssanering van een aantal extra woningen aan de
Eerbeekse- en Beekbergerweg in Loenen. In 2017 zijn de
voorbereidingen getroffen en is per woning bepaald welke
maatregelen getroffen moeten worden. Tevens is besloten om uit
kostentechnische overwegingen aan te sluiten bij de uitvoering van
soortgelijke maatregelen in een aantal andere straten. Dit houdt in
dat aannemer pas in het eerste kwartaal van 2018 tot uitvoering
kan overgaan. Naar verwachting zal het volledige budget hiervoor
noodzakelijk zijn.

277.000

277.000
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6

Regionaal Werkbedrijf

369.671

268.070

101.601

88.000

189.601 De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bestemd voor de
oprichting en inrichting van het Regionaal werkbedrijf (RWB), dat in onze
arbeidsmarktregio opereert onder de werknaam “Factor Werk”. Deze
middelen komen niet toe aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende
gemeente, maar aan de in het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en
Noord-Veluwe samenwerkende arbeidsmarktpartijen. De extra
beschikbaar gestelde middelen worden ingezet om de samenwerking
tussen de arbeidsmarktpartijen in de regio te versterken en te borgen.
Daarnaast worden deze middelen ingezet als stimuleringsbudget voor
innovatieve projecten. Het hiermee gemoeide budget is in 2017 nog niet
volledig benut en dient derhalve beschikbaar te blijven in 2018.

6

Project Statushouders opnieuw thuis

867.178

455.291

411.887

267.000

678.887 De extra instroom van statushouders in 2016 en 2017 leidt tot extra
lasten waarvoor in de gemeentelijke begrotingen de middelen
ontoereikend zijn. Dit heeft het Rijk doen besluiten om gemeenten
eenmalig voor de jaren 2016 en 2017 te compenseren. Dit besluit is
vastgelegd in het bestuursakkoord statushouders van april 2016, dat is
vertaald in de decembercirculaire 2016. Apeldoorn ontvangt op basis
van haar taakstellingen over 2016 en 2017 eenmalige rijksbijdragen. De
Raad heeft op 6 oktober 2016 ingestemd met het Plan van Aanpak,
waarmee goedkeuring is verkregen op de verdeling van de middelen.
Apeldoorn heeft haar taakstelling voor 2017 ruimschoots gerealiseerd,
wat wil zeggen dat 250 statushouders zijn gehuisvest in Apeldoorn. Een
groot deel van de kosten (zoals kosten woninginrichting, re-integratie
e.d.), is in 2016 en 2017 besteed. Grotendeels is het restant budget
nog nodig in 2018 om, in 2017 gestarte trajecten af te kunnen ronden,
maar ook nodig om inspanningen om statushouders te laten integreren
te kunnen financieren. Deze budgetten zijn in de bestaande begroting
2018 niet voorhanden. Het restant van de Rijksbijdrage 2017 is
derhalve in 2018 hard nodig.

6

Investeringsprogramma 3D

207.255

207.255 Op 23 maart 2017 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het voorstel
om in totaal € 1.173.000 uit de reserve sociaal domein beschikbaar te
stellen voor een 7-tal projecten die de transformatie in het sociaal
domein stimuleren. Een aantal van de projecten die voor 2017 gepland
waren is niet of nog niet volledig gerealiseerd. De projecten "regelluw
verstrekken van uitkeringen" en "iedereen doet mee" worden
verantwoord op programma 6. Beide projecten zijn later gestart. Aan het
project "regelluw" nemen meerdere partijen en gemeenten deel en het
tot overeenstemming komen nam de nodige tijd in beslag. De
activeringscoaces zijn later dan gepland gestart met het project
"iedereen doet mee". Beide projecten lopen door naar 2018.
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6

Armoedebestrijding ouderen

Totaal programma 6
7

Innovatie Zorg & Werk

7

Vrouwenopvang

40.000

1.236.849

723.361

361.300

361.300

513.488

602.255

40.000 In 2017 en 2018 worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld
voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Het
kabinet wil daarmee meer financiële ruimte aan gemeenten geven om
ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral
gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige
AOW. Deze groep kan via de Sociale Verzekeringsbank weliswaar een
beroep doen op algemene bijstand in de vorm van Aanvullende
Inkomensondersteuning voor Ouderen (AIO), maar is op de gemeente
aangewezen in situaties waarin bijzondere bijstand nodig kan zijn. In
2017 zijn de middelen hiervoor niet volledig besteed, maar zijn er
initiatieven om dit in 2018 verder op te pakken. Het budget 2017 is
derhalve in 2018 nodig om deze doelgroep te kunnen ondersteunen.
1.115.743
Uitgevoerd in 2017.

100.000

100.000 In 2015 hebben de centrumgemeenten VO/HG ingestemd met het
realiseren van een landelijk dekkende infrastructuur voor aanpak
kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld (de MDA++).
Er zijn financiële randvoorwaarden gesteld die voor 1/8/2016 zouden
moeten zijn ingevuld. Bij 2 van de 3 randvoorwaarden is dit niet gelukt.
Op dit moment lopen op landelijk niveau tussen Rijk en VNG nog steeds
de onderhandelingen over deze financiële randvoorwaarden. I.v.m. de
financiële risico’s voor gemeenten, is nog niet gestart met de
daadwerkelijke realisatie van de MDA++ waardoor deze post nog niet
tot besteding is gekomen. In aanloop naar de ontwikkeling en uitvoering
van de MDA++ in onze regio, zijn wel in 2017 voorbereiding kosten
gemaakt, maar in 2018 zullen de activiteiten die niet in 2017 hebben
plaatsgevonden alsnog worden opgepakt. € 40.000 overhevelen.
Datzelfde geldt voor de procesevaluatie van de samenwerkingsafspraken
van VT met de lokale teams. Voor de operationele uitvoering van de
evaluatie is extra externe ex-pertise nodig en capaciteit voor
projectleiding. Ook heeft het onderzoek capaciteit naar de toegang voor
vrouwenopvang en huiselijk geweld in 2017 niet plaatsgevonden, maar
vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats. Voor beide activiteiten
hevelen we € 60.000 over.
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7

Transformatieagenda MO/BW: re-integratie
trajecten

400.000

400.000 Uw gemeenteraad heeft op 22 juni 2017 ingestemd met de
transformatieagenda Maatschappeljike Opvang en Beschermd
Wonen voor de periode 2016-2018.
Voor het jaar 2017 is een bedrag van € 360.000 opgenomen voor
het uitvoeren van re-integratietrajecten. Deze middelen zijn
beschikbaar voor de re-integratie van klanten met een psychische
aandoening en worden ingezet op basis van intensieve methodieken.
De trajecten lopen over het algemeen over een periode van 3 jaar.
De inkoop heeft dan betrekking op een langere periode, de
voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium.
De middelen zijn op een laat moment beschikbaar gekomen en
daardoor zijn de trajecten nog niet gestart. De middelen vanuit 2017
zijn nodig om het gehele traject te kunnen inkopen voor de
klanten.Het geheel wordt ook nauwlettend gevolgd omdat we
deelnemen aan een landelijke proeftuin waarin onderzocht wordt
hoe en op welke wijze klanten met een psychische aandoening
kunnen re-integreren.
De middelen zijn dus noodzakelijk om de trajecten te kunnen laten
uitvoeren conform de methodiek. Inmiddels zijn er afspraken
gemaakt met de samenwerkingspartners om de trajecten te kunnen
uitvoeren.

7

8

Investeringsagenda 3D

Totaal programma 7

361.300

361.300

Omnisport herstel wielerbaan

591.000

580.000

11.000

260.000

260.000 Op 23 maart 2017 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het
voorstel om in totaal € 1.173.000 uit de reserve sociaal domein
beschikbaar te stellen voor een 7-tal projecten die de transformatie
in het sociaal domein stimuleren. Een aantal van de projecten die
voor 2017 gepland waren is niet volledig gerealiseerd. Het leer/werkprogramma is pas later in het jaar volledig van start gegaan,
vooral doordat de noodzakelijke menskracht (kwaliteitscoaches) niet
eerder beschikbaar was. Datzelfde geldt voor de personele invulling
van het "meldpunt sociaal".

760.000

760.000
Geen overloop naar 2018, vrijval van 11.000 in 2017.
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2018

30.615

31.411

62.026 Doelstelling van dit budget is het bereiken van een breed publiek
voor professionele klassieke en hedendaagse muziekproductie in
Apeldoorn. In september 2018 wordt als muzikale opening van het
cultureel seizoen 2018-2019 het festival "Music & Arts"
georganiseerd. Doelstelling is het sterker op de culturele kaart zetten
van Apeldoorn. De totale kosten van dit festival worden geschat op
€ 215.000. Hiervan moet € 90.000 gedekt worden uit het budget
voor ACE-projecten 2017-2018 (zie collegebesluit 2017.045952
d.d. 24-05-2017). Daarvoor moeten de de budgetten 2017 en 2018
worden samengevoegd. Budget 2017 is overigens al een
samenvoeging van het budget 2017 en het budget 2016.
Voorgesteld wordt het totale budget 2017 over te hevelen naar
2018.

30.615

31.411

62.026

te hevelen

in 2017
8

ACE (51103004)

30.615

Totaal programma 8

621.615

580.000

9

Digitalisering Wabo

167.000

167.000

9

Zwitsallocatie

10.180.000

10.180.000

9

Invoering Omgevingsvergunning

77.302

4.180

11.000

134.000

134.000 Het digitaliseren van het bouwarchief kent een meerjarig karakter. In
2017 moest de opdracht opnieuw aanbesteed worden. Daardoor
hebben we het beschikbare budget niet volledig kunnen inzetten
voor digitaliseringscapaciteit. Nu de nieuwe partij gestart is met het
digitaliseren van het resterende analoge archief zal de capaciteit
weer worden opgeschroefd en zullen we dit budget alsnog inzetten.

Besteding volledig in 2017 (storting in AR).
73.122

97.800

170.922 In 2015 is begonnen met de digitaal werken bij het behandelen van
aanvragen voor omgevingsvergunningen. In eerste instantie is zoveel
mogelijk met eenvoudige digitale deeloplossingen gewerkt, om zo
een goed beeld te krijgen van wat echt nodig is voor een efficiënte
werkwijze. Grote investeringen zijn daarmee meerdere keren
uitgesteld, omdat we onvoldoende zekerheid hadden dat we de
juiste keuzes zouden maken. Inmiddels hebben we een aantal jaar
ervaring met digitaal werken en zijn we toe aan verdergaande
automatisering. Afgelopen jaar is in een pilotsetting ervaring
opgedaan met de eerste koppelingen tussen applicaties en nu
kunnen we daar grote vervolgstappen in maken. In 2018 en 2019
zullen dan ook de eerder uitgestelde investeringen gaan
plaatsvinden.
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9

Economische agenda

Progr Omschrijving

20.750

31-12

uitgaven

2016

Overheveling

20.750 In 2017 was 100.000 euro beschikbaar voor de uitvoering projecten
uit de economische agenda. Uiteindelijk hebben de gezamenlijke
partijen (naast de gemeente onder meer BKA en VNO-NCW) de
inhoud van de agenda eind 2017 vastgesteld. Uitvoering en
financiering van projecten is daarmee vertraagd op gang gekomen en
zal in 2018 verder plaats vinden. Daarom hevelen wij het restbudget
uit 2017 ad 83.000 euro over naar 2018.

vrijval

Overheveling

Totaal over Toelichting op vrijval in 2017 en overheveling budget naar 2018

overl. budget

overl.

overl. budget nieuw budget

vanuit 2016

budget

vanuit 2016

2018 naar

budget naar

in 2017

uit 2016

naar 2018

2018

2018

te hevelen

in 2017
9

Cleantech

20.440

20.440 Bestedingen van dit budget lopen door in 2018, onder meer een
bijdrage aan de Energiefabriek (10.000 euro) en projecten in het
kader van de Cleantech A1 zone (10.000 euro). Derhalve graag het
restbudget uit 2017 overboeken naar 2018.

9

Bijdrage toren Trapjesberg

25.000

25.000 De realisatie van de uitkijktoren op de Trapjesberg in 2017 is niet
reëel gebleken. Belemmerend is de natuur regelgeving. Momenteel
wordt in het licht van de gebiedsopgave Veluwe gezocht naar
mogelijkheden om met inachtneming van huidige kaders de
uitkijktoren alsnog te plaatsen. Binnen de stichting is de ambitie
onverminderd aanwezig om tot plaatsing in 2018 over te gaan.
Daarom hevelen wij dit incidentele budget over naar 2018.

9

Welkom in Apeldoorn

77.960

77.960 In 2017 is de gemeente een project gestart voor de aanleg van een
wandelknooppuntennetwerk. De kosten voor aanleg, beheer &
onderhoud en marketing zijn bijzonder hoog. Het traject om hiertoe
te komen is echter lang (o.a. afstemming met grondeigenaren, keuze
voor route en bebording etc). De feitelijke investeringen vinden
plaats in 2018. Daarom hevelen wij het restbudget uit 2017 over
naar 2018.

9

Quick wins aanloopstraten Binnenstad

40.000

40.000 Een deel van het budget is gereserveerd voor aanpassingen
Leienplein. I.v.m. besluitvorming over verplaatsing markt konden de
werkzaamheden nog niet in 2017 worden uitgevoerd.

9

Uitkoopregeling hoogspanning

2.982.665

2.982.665 Op grond van de uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen
zullen de komende jaren woningen aangekocht worden, waarvan de
kosten worden vergoed door het Rijk. Het totale projectbudget is in
2017 gedeeltelijk besteed.

9

Uitkoopregeling hoogspanning

-2.982.665

-2.982.665 Ook de bijbehorende dekking ad € 4,1 miljoen is in 2017 gedeeltelijk
besteed.

Totaal programma 9

10.424.302

10.351.180

Totaal

14.840.706

12.195.654 1.924.552

73.122

415.950

489.072

720.500

3.581.957

4.302.457
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Bijlage E
Specificatie over te boeken kredieten
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Datum
start

Omschrijving investering

Toegekend

Uitgaven op

Restantkrediet

Over te

krediet

het krediet

per

boeken

t/m 2017

31-12-2017

restantkrediet

investering

Toelichting

naar 2018
Veiligheid en recht
1-1-2015 Mobiel handh THOR

100.000

0

100.000

100.000 Deze investering is uitgesteld.

100.000

0

100.000

100.000

1-1-2014 Verv telefooncentr

400.000

653.829

-253.829

1-1-2017 Verv Gen. appl. 2017

195.000

0

195.000

195.000 Bestemd voor de aanpassing en/of vervanging van generieke applicaties

1-1-2016 TIS 2016

330.000

135.026

194.974

190.000 Bestemd voor reeds bestelde storage- en back up/restoresystemen

1-1-2016 TIS innovatie 2016

100.000

67.365

32.635

1-1-2015 TIS 2015

915.000

414.723

500.277

475.000 Bestemd voor reeds bestelde netwerkcomponenten en storage- en back up/restoresystemen
(zie bestemmingsvoorstel)

1-1-2015 I-Nup 2015

325.000

79.082

245.918

245.000 De implementatie van de Apeldoornse basisregistraties is vertraagd (zie
bestemmingsvoorstel)

1-1-2016 Verv Gen appl 2016

125.000 Dit restantkrediet is bestemd voor de implementatie van koppelingen met het DMS

TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT
Informatievoorziening

Krediet kan worden afgesloten.

Krediet kan worden afgesloten.

375.000

249.187

125.813

1-1-2016 Coda vervanging

50.000

0

50.000

1-1-2017 Routine-inv RI

20.000

7.022

12.978

1-1-2017 TIS 2017

375.000

55.943

319.057

270.000 Dit krediet is bestemd voor de aanschaf van servers (o.a. vanwege Huis van de Stad)

1-1-2017 Innovatie TIS 2017

100.000

0

100.000

100.000 Bestemd voor reeds bestelde storage- en back up/restoresystemen

1-1-2017 2e computerruimte

600.000

0

600.000

600.000 Bestemd voor de in 2018 geplande verhuizing van de 2e computerruimte

90.000

0

90.000

175.000

0

175.000

1-1-2017 Verv. Tools 2017
1-1-2017 I-Nup 2017
1-1-2017 BRP 2017

50.000 Dit krediet is bestemd voor een noodzakelijke update van Coda (zie bestemmingsvoorstel)
Krediet kan worden afgesloten.

90.000 Bestemd voor de aanschaf van een software monitoring tool en een securitytool
175.000 De implementatie van de Apeldoornse basisregistraties is vertraagd

74.000

0

74.000

4.124.000

1.662.177

2.461.823

1-1-2009 Kopersld 5 Gong BSO

530.365

481.298

49.067

1-1-2009 Vleugel Zbr bouwk pr

2.332.633

2.441.272

-108.639

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2011 Kampheuvellaan 60

2.729.841

2.528.816

201.025

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2012 Agricolastraat 36

1.849.697

1.869.136

-19.439

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016 Renovatie 19 gymz.

4.097.386

4.372.218

-274.832

1-1-2016 Gijsbrechtgaarde 110

2.457.242

600.000

1.857.242

TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING

74.000 Dit krediet is bestemd voor de voorbereiding van de vervanging van het huidige systeem
2.589.000

Jeugd, zorg en Welzijn
49.067 Het restantkrediet wordt middels de invulling van de kadernota onderwijshuisvesting 20162019 (onderdeel de Maten) aangevuld.

Krediet kan worden afgesloten.
1.857.242 Dit oorspronkelijke nieuwbouwplan is eind 2016 omgezet naar een renovatieplan van het
leegkomende schoolgebouw van de basisschool Het Gilde. De renovatie is eind 2017
gestart.
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Datum

Omschrijving investering

start

Toegekend

Uitgaven op

Restantkrediet

Over te

krediet

het krediet

per

boeken

t/m 2017

31-12-2017

restantkrediet

investering

Toelichting

naar 2018
1-1-2016 Gentiaanstr.594 ren.

1.395.580

1.396.201

-621

1-1-2016 Texandriln 30 renov.

1.168.451

100.000

1.068.451

1-5-2017 Sportp Orderbos 19

950.000

941.126

8.874

1-1-2017 Planontw.scholen

100.000

0

100.000

100.000 Dit krediet is nodig voor de planontwikkeling van de schoten in de Maten en Ugchelen

950.000

6.631

943.369

943.369 Meerjarig project.

500.000

0

500.000

500.000 De kredietruimte spoedaanvragen 2017 wordt ingezet voor de invulling van de kadernota
onderwijshuisvesting.

19.061.195

14.736.697

4.324.498

27.800.000

948.850

26.851.150

1-12-2017 Verduurzaaming onderwijshuisvesting
1-1-2017 Spoedaanvr. OHV 2017
TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN

Krediet kan worden afgesloten.
1.068.451 De uitvoering van deze renovatie is in 2017 gestart en loopt door in 2018
Krediet kan worden afgesloten.

4.518.129

Vastgoed en grond
1-1-2016/1-1- Huis van de stad
2017
9-1-2017 Erfpacht Fluitersweg

84.990

84.990

0

1-12-2017 Erfp.Pecobo IJsseld.

1.571.225

1.571.225

0

8.420.000

999.449

7.420.551

1-9-2016 Renov. theehuis B&B

245.000

229.429

15.571

1-1-2016 Marktstraat 12 rijwi

170.000

0

170.000

1-1-2010 Voss 299 CODA herste

146.300

44.582

101.718

1-1-2017 Zwitsal& Zwitsalpark

4.000.000

230.820

3.769.180

1-1-2017 Werkgebouw Noord

6.480.000

261.351

6.218.649

48.917.515

4.370.695

44.546.820

12.534.819

4.331.766

8.203.053

0

0

0

9.887.676

0

9.887.676

1-1-2015 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

TOTAAL VASTGOED EN GROND

26.851.150 Meerjarig project, loopt door t/m 2020.
0 Krediet kan worden afgesloten.
0 Krediet kan worden afgesloten.
7.420.551 Meerjarig project, is gestart in 2015.
0 Krediet kan worden afgesloten.
0 De overheveling vanuit Grondbedrijf naar Vastgoedbedrijf vindt in 2018 plaats nà renovatie
2017
101.718 In 2017 is de architect voor de verbouw van CODA gecontracteerd en zijn de
ontwerpwerkzaamheden opgestart. In de eerste helft van 2018 worden de plannen
uitgewerkt en naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden medio 2018.
Werkzaamheden worden gecombineerd met andere aanpassingen aan het pand.
3.769.180 Uirtvoering openbare ruimte vindt met name plaats in 2017/2018.
6.218.649 Het project loopt tot eind 2018.
44.361.248

Ruimtelijke leefomgeving
1-1-2014 Grp: Beken en spreng
1-1-2015 Verv. inv riool 2015
1-7-2016 Klimaat-adaptatie
15-3-2017 Afkopp.4 flats lekst

8.203.053 projecten lopen door tot 2035
projecten lopen door
0 projecten klimaatadaptatie lopen door. Investeringsomvang is die van de meerjaren raming
cf de periode van het rioolplan. In 2017 is € 1.861.925 besteed t.l.v. de voorziening

35.383

0

35.383

500.000

5.904

494.096

494.096 Project loopt door tot in 2018.

1.000.000

23.148

976.852

976.852 Project loopt door tot in 2018.

58.600

0

58.600

405.000

194.559

210.441

1-7-2017 Knelpunten riolering

1.561.212

130.730

1.430.482

1-6-2017 KP Ln v Spitsbergen

220.000

0

220.000

1-4-2017 Verb.entree Schoone
4-4-2017 Verb.entree CODA
8-7-2017 Afk.V.C. Mheenpark
1-1-2017 Fietsp.KNoord-Dev.st

0 Is opgenomen in het krediet klimaatadaptatie

0 Is opgenomen in het krediet klimaatadaptatie
210.441 project zal medio 2018 volledig gerealiseerd zijn.
1.430.482 projecten knelpunten riolering lopen door - periode rioolplan
220.000 project loopt door
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Datum

Omschrijving investering

start

Toegekend

Uitgaven op

Restantkrediet

Over te

krediet

het krediet

per

boeken

t/m 2017

31-12-2017

restantkrediet

investering

Toelichting

naar 2018
1-6-2017 Herinr.Leienplein

100.000

1.516

98.484

1-1-2017 Vk.visie17-20- 40 jr

7.876.500

0

7.876.500

1-1-2017 Vk.visie17-20- 25 jr

340.000

0

340.000

1-1-2017 Vk.visie17-20- 20 jr

150.000

0

150.000

1-1-2017 Realisatie PRIS

250.000

190.795

59.205

1-1-2017 Openb.verl.Elsboswg

55.000

55.000

0

1-1-2017 Verv.fietspad.tegels

85.000

85.000

0

1.000.000

0

1.000.000

36.059.190

5.018.419

31.040.771

1-1-2011 Park.app PG div.gara
TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING

98.484 project loopt door
7.876.500 Een aantal projecten /onderdelen uit de verkeersvisie is uitgevoerd en een aantal zijn ter
hand genomen, maar lopen nog door naar 2018. Ook wordt een aantal projecten pas in
2018 of 2019 gestart in samenhang met andere projecten.
Het experiment upgrade OV knooppunt (€ 100.000) is om kosten technische reden nog niet
in 2017 uitgevoerd. Alternatieven zijn onderzocht, het project komt in de eerste helft van
2018 aan bod. Het fietspad Sluisoordlaan (€ 124.000) wordt aangelegd in combinatie met
de oplevering van het nieuwe winkelcentrum Anklaar in 2019. De aanpassing fiets
doorstroom as Hofstraat (€ 170.000) wordt in 2019 in combinatie met het onderhoud aan
de Hofsstraat opgepakt. De aanpassing fiets doorstroom as Stationsstraat (€ 90.000)
koppelen we ook aan aanpassing Hofstraat. De aanleg fietspad Kanaalzone (€ 215.000) is
voor een deel uitgevoerd, het resterend deel komt in 2018 aan bod voor noordelijke deel. De
uitbreiding van de Laan van 7 huizen (€ 468.000) wordt aangelegd in combinatie met het
340.000 winkelcentrum Anklaar in 2019. Schoolroutes veilig maken is afgerond en de realisatie PRIS
is al voor een groot deel uitgevoerd. De investering in laadpalen (€ 100.000) nemen we mee
150.000
in concessie met provincie in 2018.
59.205
0 krediet uit de verkeersvisie is afgerond
0 krediet uit de verkeersvisie is afgerond
1.000.000 vervanging parkeerapparatuur zal naar verwachting in 2018 en 2019 starten
21.059.113

Beheer en onderhoud
1-1-2016 Inv 2016 ivm WUW
1-1-2017 Routine inv. 2017
1-1-2015 1-ZRG-69 VW e-UP
1-1-2015 Verv. inv. riolering
1-12-2015 HR-654-H seat leon
1-5-2016 verz.budget vvmiddel

58.900

68.383

-9.483

Krediet kan worden afgelsoten.

592.023

0

592.023

Dit betreft het verzamelbudget.

22.454

22.154

300

Krediet kan worden afgelsoten.

0

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

21.050

21.232

-182

Krediet kan worden afgelsoten.

0

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2016 verz.budget conc.vvm

0

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016 V-690-DT Fiat Doblo1

27.650

35.889

-8.239

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016 V-007-DV Fiat Doblo2

27.650

40.020

-12.370

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016 09-BJB-5 Iveco Daily

72.230

75.119

-2.889

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2016 V-878-DZ.Fiat Doblo

34.700

35.889

-1.189

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016 V-985-DX.Fiat Ducato

50.461

51.584

-1.123

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016 08-BJB-5 Iveco Daily

72.230

74.804

-2.574

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016 V-986-DX.Fiat Ducato

50.461

51.584

-1.123

Krediet kan worden afgelsoten.
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Datum

Omschrijving investering

start

Toegekend

Uitgaven op

Restantkrediet

Over te

krediet

het krediet

per

boeken

t/m 2017

31-12-2017

restantkrediet

investering

Toelichting

naar 2018
1-1-2017 Verhardingen 2017

3.280.316

3.960.235

-679.919

1.236.374 Door een BBV wijziging waarbij vervangingen geactiveerd moeten worden is een deel van
het budget niet opgenomen in kredieten maar zijn exploitatietechnisch komen vrij te vallen
ten gunste van de algemene reserve. De werkelijke uitgaven zijn op de kredieten terecht
gekomen wat leidt tot een overschrijding op de kredieten. Voorbeelden van projecten zijn de
Laan van Zevenhuizen, Berg en Bos, Dorpstraat Beekbergen, Voorsterweg Loenen en
Amersfoortseweg. Een aantal van deze projecten hebben een langere voorbereidingstijd
gehad waardoor ze in 2018 worden opgeleverd. Tevens zijn er een aantal projecten die
nagenoeg gereed zijn en begin 2018 worden opgeleverd. De eindfacturen hiervan dienen
nog te komen.

1-1-2017 Verhard. elem. 2017

2.454.450

1.678.297

776.153

1.728.309 Door een BBV wijziging waarbij vervangingen geactiveerd moeten worden is een deel van
het budget niet opgenomen in kredieten maar zijn exploitatietechnisch komen vrij te vallen
ten gunste van de algemene reserve. De werkelijke uitgaven zijn op de kredieten terecht
gekomen wat leidt tot een overschrijding op de kredieten. Voorbeelden van projecten zijn De
Parken, Uddel en de Merellaan. Deze projecten zijn nagenoeg gereed en worden begin 2018
opgeleverd. Eindfacturen dienen nog te komen.

1-1-2017 Bruggen 2017

380.980

180.485

200.495

200.495 Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van de brug aan de Landdrostlaan.
Aanbesteding heeft in 2017 plaatsgevonden, project loopt door in 2018 Volgens planning
wordt het project in mei 2018 opgeleverd.

1-1-2017 Armaturen 2017

426.359

94.402

331.957

240.000 Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van lichtmastarmaturen in multi
gefinancierde projecten. Deze projecten zijn gestart in 2017, oplevering vindt plaats in de
loop van 2018. Tevens zijn er verplichtingen aangegaan in 2017, de facturen hiervan komen
in 2018.

1-1-2017 Masten 2017

426.359

287.967

138.392

113.000 Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van lichtmastarmaturen in multi
gefinancierde projecten. Deze projecten zijn gestart in 2017, oplevering vindt plaats in de
loop van 2018. Tevens zijn er verplichtingen aangegaan in 2017, de facturen hiervan komen
in 2018.

1-1-2017 VRI's 2017

383.740

226.637

157.103

157.103 Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van verkeersregelinstallaties (vri's) in
multigefinancierde projecten die in 2017 gestart zijn en in de loop van 2018 worden
afgerond. Tevens zijn er verplichtingen aangegaan in 2017, de facturen hiervan komen in
2018.

1-1-2017 Groenaanleg 2017

121.380

119.459

1.921

69.720

67.718

2.002

1-1-2017 Speelvoorzien. 2017

125.094

101.414

23.681

1-2-2017 V-604-DZ Fiat Doblo

27.650

35.889

-8.239

Krediet kan worden afgelsoten.

1-2-2017 V-298-DZ Fiat Doblo

27.650

35.889

-8.239

Krediet kan worden afgelsoten.

20-2-2017 Holder C250 werktuig

93.000

75.650

17.350

Krediet kan worden afgelsoten.

20-2-2017 Toro GM 4010 cirkelm

26.000

26.000

0

Krediet kan worden afgelsoten.

20-2-2017 Toro GM 4010 cirkelm

26.000

26.000

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2017 Bomen 2017

Krediet kan worden afgelsoten.
Krediet kan worden afgelsoten.
23.681 Inspraak van buurtbewoners heeft geleid tot vertraging in de bestelling van speeltoestellen.
Naast deze vertraging zorgen lange levertijden van de toestellen ervoor dat levering begin
2018 plaatsvindt.
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Omschrijving investering
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Toegekend

Uitgaven op

Restantkrediet

Over te

krediet

het krediet

per
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t/m 2017

31-12-2017

restantkrediet

investering

Toelichting

naar 2018
15-3-2017 V-062-GGToyota Hilux

39.625

43.769

-4.144

Krediet kan worden afgelsoten.

15-4-2017 V-363-FJDaily 35C12v

55.000

67.482

-12.482

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2017 John.Deere 3045 R tr

45.000

38.100

6.900

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2017 John Deere 3045 R tr

45.000

38.100

6.900

Krediet kan worden afgelsoten.

15-4-2017 John Deere 6110 R tr

70.000

67.715

2.285

Krediet kan worden afgelsoten.

15-5-2017 V-524-HV VWtransport

60.000

67.037

-7.037

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2017 V-906-GP Fiat Ducato

45.000

45.991

-991

Krediet kan worden afgelsoten.

1-8-2017 23/BJN/1 Iveco Daily

73.703

73.703

0

Krediet kan worden afgelsoten.

192.420

212.490

-20.070

Krediet kan worden afgelsoten.

1-11-2017 veegmach.parkeergar.

25.000

0

25.000

Krediet kan worden afgelsoten.

1-9-2017 V-127-FJ Fiat Ducato

20.750

20.414

336

Krediet kan worden afgelsoten.

1-9-2017 V-425-HZ Fiat Ducato

20.750

20.414

336

9.590.755

8.087.915

1.502.841

1-1-2015 Inrichting SC

50.000

30.270

19.731

19.731 Voor dit krediet vindt u een voorstel bij deze jaarstukken.

1-1-2015 Verb electra markten

37.000

10.122

26.878

26.878 Voor dit krediet vindt u een voorstel bij deze jaarstukken.

1-1-2015 Herinrichting trouwz

87.500

44.432

43.068

43.068 Krediet kan worden afgelsoten.

174.500

84.823

89.677

89.677

58.000

57.569

431

0 Krediet kan worden afgelsoten.

58.000

57.569

431

0

118.085.155

34.018.295

84.066.861

76.416.128

1-7-2017 Mat. gladheidsbestr.

TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD

Krediet kan worden afgelsoten.
3.698.961

Publiek, ondernemen en wijken

TOTAAL Publiek, ondernemen en wijken
Shared Service Center
1-7-2012 Dienstauto college
TOTAAL SHARED SERVICE CENTER

TOTAAL GENERAAL
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Bijlage F
Staat van investeringen en kapitaallasten
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Staat van investeringen en kapitaallasten 2017
(bedragen x € 1.000)
Balans

Omschrijving

nr.

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2016

01-01-2017

Vermeerdering

Bijdragen

Verkoop

Afschrijving

Extra

Totaal

Boekwaarde

Rente

Totaal

van

van activa

2017

Afschrijving

Afschrijving

31-12-2017

2017

kapitaallasten

-

43.459

840

840

110

26.529

561

671

-

466

9

9

11.632

11.632

385.173

7.909

19.541

3.049

3.049

62.140

1.240

4.289

derden
B0101

Gronden en terreinen

42.005

42.005

1.656

202

B0108

Strategische gronden

33.989

33.989

5.916-

1.434

B0102

Woonruimten

466

466

B0103

392.670

392.670

4.415

B0104

Bedrijfsgebouwen
Grond- weg- en
waterbouwk.werken

57.997

57.997

10.758

B0105

Vervoermiddelen

2.019

2.019

977

507

507

2.488

54

561

B0106

Machines/apparaten/installaties

16.926

16.926

1.750

2.539

2.539

16.137

351

2.890

B0107

Overige materiële vaste activa

7.845

7.845

445

143

1.529

976

976

5.642

157

1.133

553.917

553.917

14.085

3.709

3.445

18.703

18.813

542.034

11.121

29.934

Totaal

280
3.566

110

110
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Bijlage G
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
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Oorspronkelijk

Geldgever

bedrag van de

Doel van de

Naam van de

Datum en num-

Datum en num-

Rente

Totaal van het

Deel van het

Bedrag van de

Totaalbedrag

geldlening

geldnemer

mer van het

mer van het

%

restantbedrag

restantbedrag

in de loop van

van de gewone restantbedrag

restantbedrag

besluit van de

besluit van de

van de geldle-

dat door de ge-

het dienstjaar

en buitengewo- van de geldle-

dat door de ge-

raad cq burg.

goedkeuring

ning aan het

meente is ge-

te waarborgen/ aflossing

ning aan het

meente is ge-

begin van het

waarborgd

gewaarborgde

eind van het

waarborgd

geldleningen

dienstjaar

geldlening

en weth.

dienstjaar
1

22

2

3.630.242

3

Nieuwbouw

4
Zorggroep
Apeldoorn

7

12 dec 1968

casabonita

6.750.000 Triodosbank

700.000 Fortis

8

9

24 feb 1969 nr

6,6250

10

11

12

508.232

508.232

6.514.563

6.400.000

Totaal van het

13

14

Deel van het

15

72.605

435.627

435.627

24.716

6.008.995

6.008.995

17.500

485.625

485.625

8340/223-3201

Nieuwbouw Natuurhuis

ST Natuurhuis

Sporthal/Clubhuis WSV

WSV

18-12-2003/nr

5,20%

503.125

0

380427
907.560

Bankborgtocht tbv

Accress

var

453.780

453.780

0

453.780

453.780

6,1500

450.059

450.059

47.374

402.685

402.685

5,0000

52.938

52.938

25.179

27.759

27.759

0,0480

201.668

100.834

18.334

183.334

91.667

37.308

18.654

18.654

18.654

9.327

30.660

15.330

15.334

15.326

7.663

320.000

160.000

40.000

280.000

140.000

28.640

28.640

4.080

24.560

24.560

14.468

7.234

4.572

9.896

4.948

Rek-courant Accress

134

710.620 BNG 40.0092580

bouw bibliotheek-

St. Goba

filiaal Ugchelen

602

201299

186.050 BNG 40.0089924

Investeringen in
zwembad

275.000 ABN Amro 2x

Kunstgrasveld WSV

280.000
230.000

50.000
50.000 Rabobank
360.000

nr. 48570
De St. Zwembad
N-O

Stichting de
Voorwaarts
St Kunstgras
Kunstgrasveld Orderbos Orderbos
St Kunstgras
Kunstgrasveld Orderbos Orderbos
St Kunstgras
Kunstgrasveld Orderbos Orderbos

400.000 BNG 40.109258
Rabo
81.600 3033.916.384?
Veld
Rabo
3033.910.34380.000 493?
Clubhuis
Rabo
125.000 3833.915.714-684 Veld

21 mei 1992

1 juli 1992 nr.
WE9249493/BV207

ACC Nagelpoel

ACC Nagelpoel

0,0620

ACC Nagelpoel

0,0430

54.125

6.300

47.825

47.825

6.664

3.332

3.334

3.330

1.665

LTC Loenen

50.000

25.000

50.000

25.000

ALTV Tepci

48.000

24.000

24.000

12.000

Clubhuis
Clubaccommodatie
Bekenhorst

HSV Robur '58

Accommodatie

24.000
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Oorspronkelijk

Geldgever

bedrag van de

Doel van de

Naam van de

Datum en num-

Datum en num-

Rente

Totaal van het

Deel van het

Bedrag van de

Totaalbedrag

geldlening

geldnemer

mer van het

mer van het

%

restantbedrag

restantbedrag

in de loop van

van de gewone restantbedrag

restantbedrag

besluit van de

besluit van de

van de geldle-

dat door de ge-

het dienstjaar

en buitengewo- van de geldle-

dat door de ge-

raad cq burg.

goedkeuring

ning aan het

meente is ge-

te waarborgen/ aflossing

ning aan het

meente is ge-

begin van het

waarborgd

gewaarborgde

eind van het

waarborgd

geldleningen

dienstjaar

geldlening

en weth.

dienstjaar
1

2

4

7

8

9

10

11

12

13

Deel van het

14

15

390.000

Clubhuis

ALTV Tepci

52.000

26.000

26.000

26.000

13.000

180.000

Banen

TV de Maten

60.000

30.000

12.000

48.000

24.000

145.567

Accommodatie

"t Zwijntje

98.306

56.972

7.752

91.554

55.387

Banen

TV de Maten

40.000

20.000

4.000

36.000

18.000

9.470.411

8.435.130

371.734

8.672.950

8.289.513

0

40.000 Rabobank

Sub

3

Totaal van het

0,0520

15.571.638

0

Leningen waarvoor de gemeente als achtervanger Waarborgfonds optreedt.

Stichting Veluwonen
1.250.000 BNG 40.103231

0,0457

1.250.000

625.000

1.250.000

0

1.750.000 BNG 40.102986

0,0481

1.750.000

875.000

1.750.000

0

0

3.000.000 BNG 40.104555

0,0409

3.000.000

1.500.000

0

0

3.000.000

1.500.000

3.000.000 BNG 40.105008

0,0374

3.000.000

1.500.000

0

0

3.000.000

1.500.000

0,0425

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

5.000.000 BNG 40.106803

0,0375

5.000.000

2.500.000

0

0

5.000.000

2.500.000

3.000.000 BNG 40.108066

0,0251

3.000.000

1.500.000

0

0

3.000.000

1.500.000

27.000.000

13.500.000

0

3.000.000

24.000.000

12.000.000

0,0503

3.808.000

1.904.000

65.045

3.742.955

1.871.478

0,0442

8.395.000

4.197.500

544.814

7.850.186

3.925.093

1.855.400 SVN 871,807,030

0,0210

1.078.000

539.000

1.078.000

0

0

3.403.000 BNG 89905

0,0475

1.260.000

630.000

186.161

1.073.839

536.920

3.403.000 BNG 89906

0,0480

1.409.000

704.500

173.872

1.235.128

617.564

7.000.000 BNG 95164

0,0521

4.167.000

2.083.500

290.385

3.876.615

1.938.308

5.000.000 BNG 95165

0,0527

3.181.000

1.590.500

196.421

2.984.579

1.492.290

6.500.000 BNG 95170

0,0519

2.674.000

1.337.000

391.326

2.282.674

1.141.337

5.500.000 BNG 95172

0,0526

3.281.000

1.640.500

227.511

3.053.489

1.526.744

10.000.000 NWB 28746

Sub

27.000.000

De Goede Woning
543

4.537.802 BNG 40.0089904
13.700.000 BNG 40.0097680

financiering project
5571
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Oorspronkelijk

Geldgever

bedrag van de

Doel van de

Naam van de

Datum en num-

Datum en num-

Rente

Totaal van het

Deel van het

Bedrag van de

Totaalbedrag

geldlening

geldnemer

mer van het

mer van het

%

restantbedrag

restantbedrag

in de loop van

van de gewone restantbedrag

restantbedrag

besluit van de

besluit van de

van de geldle-

dat door de ge-

het dienstjaar

en buitengewo- van de geldle-

dat door de ge-

raad cq burg.

goedkeuring

ning aan het

meente is ge-

te waarborgen/ aflossing

ning aan het

meente is ge-

begin van het

waarborgd

gewaarborgde

eind van het

waarborgd

geldleningen

dienstjaar

geldlening

en weth.

dienstjaar
1

Sub

2

3

4

7

8

9

10

11

12

Totaal van het

13

Deel van het

14

15

4.100.000 BNG 98716

0,0438

1.043.000

521.500

332.944

710.056

355.028

3.400.000 BNG 98715

0,0485

2.252.000

1.126.000

128.038

2.123.962

1.061.981

12.500.000 NWB 10023084

0,0495

12.500.000

6.250.000

12.500.000

6.250.000

4.000.000 NWB 10023086

0,0489

4.000.000

2.000.000

4.000.000

0

0

3.900.000 NWB 10023087

0,0495

3.900.000

1.950.000

0

3.900.000

1.950.000

4.000.000 NWB 10024117

0,0374

4.000.000

2.000.000

0

4.000.000

2.000.000

4.600.000 BNG 40.101578

0,0425

4.600.000

2.300.000

4.600.000

2.300.000

2.500.000 NWB 1W24875

0,0387

2.500.000

1.250.000

2.500.000

1.250.000

4.700.000 NWB1W24883

0,0411

4.700.000

2.350.000

4.700.000

2.350.000

7.500.000 BNG 40.102592

0,0427

7.500.000

3.750.000

0

7.500.000

3.750.000

10.000.000 NWB 10024937

0,0432

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

7.500.000 NWB 10024938

0,0431

7.500.000

3.750.000

0

0

7.500.000

3.750.000

10.000.000 NWB 20024941

0,0400

10.000.000

5.000.000

0

10.000.000

0

0

12.000.000 NWB 10025114

0,0496

12.000.000

6.000.000

0

0

12.000.000

6.000.000

11.700.000 NWB 10025113

0,0493

11.700.000

5.850.000

0

0

11.700.000

5.850.000

15.000.000 BNG 40.102915

0,0497

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000 NWB 10025191

0,0479

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000 BNG 40.103928

0,0450

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000 NWB 10025883

0,0463

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

10.000.000 BNG 40.105319

0,0450

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

10.000.000 BNG 40.105455

0,0350

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

15.000.000 NWB 20027590

0,0400

15.000.000

7.500.000

15.000.000

0

0

5.000.000 Monuta 152560011

0,0196

5.000.000

2.500.000

0

0

5.000.000

2.500.000

5.000.000 BNG 40.110319

0,0197

5.000.000

2.500.000

0

5.000.000

2.500.000

5.000.000 Achmea P&L

0,0195

5.000.000

2.500.000

0

5.000.000

2.500.000

5.000.000 BNG 40.110990

0,0126

5.000.000

5.000.000

2.500.000

5.000.000 BNG 40.110991

0,0167

5.000.000

5.000.000

2.500.000

5.000.000 BNG 40.111259

0,0177

5.000.000

5.000.000

2.500.000

5.000.000 BNG 40.111258

0,0155

5.000.000

5.000.000

2.500.000

5.000.000 AG insurance SA

0,0170

5.000.000

5.000.000

2.500.000

229.833.484

114.916.742

288.299.202

237.448.000

118.724.000

0

25.000.000

32.614.516
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Oorspronkelijk

Geldgever

bedrag van de

Doel van de

Naam van de

Datum en num-

Datum en num-

Rente

Totaal van het

Deel van het

Bedrag van de

Totaalbedrag

geldlening

geldnemer

mer van het

mer van het

%

restantbedrag

restantbedrag

in de loop van

van de gewone restantbedrag

restantbedrag

besluit van de

besluit van de

van de geldle-

dat door de ge-

het dienstjaar

en buitengewo- van de geldle-

dat door de ge-

raad cq burg.

goedkeuring

ning aan het

meente is ge-

te waarborgen/ aflossing

ning aan het

meente is ge-

begin van het

waarborgd

gewaarborgde

eind van het

waarborgd

geldleningen

dienstjaar

geldlening

en weth.

dienstjaar
1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

Totaal van het

13

Deel van het

14

15

De Woonmensen
7.397.000 BNG 91432.01

0,0487

4.819.891

2.409.946

248.158

4.571.733

2.285.867

0,0425

21.000

10.500

21.000

0

0

250.000 SVN 870.711.020
ABN A
14.000.000 24.02.65.548
NWB19648/
8.500.000 19067/100228810

0,0425

32.000

16.000

32.000

0

0

0,0416

14.000.000

7.000.000

0

14.000.000

7.000.000

0,0377

8.500.000

4.250.000

0

8.500.000

4.250.000

10.000.000 BNG 40.103021

0,0482

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

15.000.000 ABN A24.01.29598

0,0454

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

12.000.000 NWB 29248

0,0426

12.000.000

6.000.000

0

0

12.000.000

6.000.000

8.000.000 BNG 40.103598

0,0462

8.000.000

4.000.000

0

0

8.000.000

4.000.000

13.000.000 NWB 10025703

0,0513

13.000.000

6.500.000

0

0

13.000.000

6.500.000

10.000.000 NWB 10026005

0,0476

10.000.000

5.000.000

0

10.000.000

0

0

20.000.000 NWB 20026218

0,0400

4.000.000

2.000.000

0

0

4.000.000

2.000.000

20.000.000 NWB 10026219

0,0405

20.000.000

10.000.000

0

0

20.000.000

10.000.000

16.000.000 NWB 10026659

0,0370

16.000.000

8.000.000

0

0

16.000.000

8.000.000

10.000.000 NWB 10026658

0,0366

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

10.000.000 BNG 40105879

0,0320

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

15.000.000 NWB 10026952

0,0344

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000 NWB 10027187

0,0400

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000 NWB 10028086

0,0400

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000 NWB 20027306

0,0380

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000 VolksBank 8072011

0,0350

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000 NWB 10027480

0,0309

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

12.000.000 Aegon Levensverz

0,0381

12.000.000

6.000.000

0

0

12.000.000

6.000.000

10.000.000 BNG 40107966

0,0353

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

6.000.000 BNG 40108388

0,0270

6.000.000

3.000.000

0

0

6.000.000

3.000.000

10.000.000 AG Insurance SA.

0,0260

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

283.372.891

141.686.446

0

10.301.158

273.071.733

136.535.867

160.000 SVN 870.710.020

Sub

302.307.000
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Oorspronkelijk

Geldgever

bedrag van de

Doel van de

Naam van de

Datum en num-

Datum en num-

Rente

Totaal van het

Deel van het

Bedrag van de

Totaalbedrag

geldlening

geldnemer

mer van het

mer van het

%

restantbedrag

restantbedrag

in de loop van

van de gewone restantbedrag

restantbedrag

besluit van de

besluit van de

van de geldle-

dat door de ge-

het dienstjaar

en buitengewo- van de geldle-

dat door de ge-

raad cq burg.

goedkeuring

ning aan het

meente is ge-

te waarborgen/ aflossing

ning aan het

meente is ge-

begin van het

waarborgd

gewaarborgde

eind van het

waarborgd

geldleningen

dienstjaar

geldlening

en weth.

dienstjaar
1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

Totaal van het

13

14

Deel van het

15

Ons Huis

Sub

30.000.000 BNG 40.102241

0,0422

30.000.000

15.000.000

0

30.000.000

15.000.000

60.000.000 NWB 20025431

0,0467

60.000.000

30.000.000

0

0

60.000.000

30.000.000

5.000.000 BNG 40.106207

0,0525

5.000.000

2.500.000

0

0

5.000.000

2.500.000

5.000.000 BNG 40.106204

0,0525

6.000.000

3.000.000

0

0

6.000.000

3.000.000

5.000.000 BNG 40.106206

0,0525

5.000.000

2.500.000

0

0

5.000.000

2.500.000

5.000.000 BNG 40.106205

0,0525

6.000.000

3.000.000

0

0

6.000.000

3.000.000

7.400.000 BNG 40.108126

0,0203

7.400.000

3.700.000

0

0

7.400.000

3.700.000

5.800.000 BNG 40.108127

0,0180

5.800.000

2.900.000

0

0

5.800.000

2.900.000

5.500.000 BNG 40.108926

0,0239

5.500.000

2.750.000

0

0

5.500.000

2.750.000

3.800.000 BNG 40.109396

0,0077

3.800.000

1.900.000

0

0

3.800.000

1.900.000

5.000.000 NWB 2-29112

0,0400

5.000.000

2.500.000

0

0

5.000.000

2.500.000

2.600.000 BNG 40.108466

0,0260

2.431.000

1.215.500

52.000

2.379.000

1.189.500

2.200.000 BNG 40.108467

0,0260

2.057.000

1.028.500

44.000

2.013.000

1.006.500

5.000.000 BNG Flex610

0,0260

147.300.000

143.988.000

0

5.000.000

0

5.000.000

2.500.000

71.994.000

5.000.000

96.000

148.892.000

74.446.000

St Habion De Bilt
538

Sub

1.905.877 BNG 40.0084364

Financiering
liquiditeitstekorten

0,0144

503.000

251.500

123.000

380.000

190.000

4.400.000 NWB 10026992

0,0399

4.400.000

2.200.000

0

4.400.000

2.200.000

2.000.000 BNG 40108031

0,0253

2.000.000

1.000.000

10.000.000 BNG 40109639

0,0140

10.000.000

5.000.000

0

16.903.000

8.451.500

0

11.500.000

5.750.000

0

11.500.000

5.750.000

0

443.000

221.500

18.305.877

0

2.000.000

1.000.000

10.000.000

5.000.000

16.780.000

8.390.000

11.500.000

5.750.000

0

11.500.000

5.750.000

71.000

372.000

186.000

123.000

De Woonplaats
11.500.000 NWB 10028931

Sub

0,0415

11.500.000

Woonzorg Nederland
554

1.309.000 BNG 82536

0,0159
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Oorspronkelijk

Geldgever

bedrag van de

Doel van de

Naam van de

Datum en num-

Datum en num-

Rente

Totaal van het

Deel van het

Bedrag van de

Totaalbedrag

geldlening

geldnemer

mer van het

mer van het

%

restantbedrag

restantbedrag

in de loop van

van de gewone restantbedrag

restantbedrag

besluit van de

besluit van de

van de geldle-

dat door de ge-

het dienstjaar

en buitengewo- van de geldle-

dat door de ge-

raad cq burg.

goedkeuring

ning aan het

meente is ge-

te waarborgen/ aflossing

ning aan het

meente is ge-

begin van het

waarborgd

gewaarborgde

eind van het

waarborgd

geldleningen

dienstjaar

geldlening

en weth.

dienstjaar
1

2

Sub

3

4

7

8

9

10

11

12

Totaal van het

13

14

Deel van het

15

8.110.000 BNG 40104623

0,0475

8.110.000

4.055.000

0

8.110.000

4.055.000

3.490.000 BNG 40104624

0,0475

3.490.000

1.745.000

0

3.490.000

1.745.000

4.097.000 BNG 40104625

0,0475

4.097.000

2.048.500

0

4.097.000

2.048.500

3.728.000 BNG 40104626

0,0475

3.728.000

1.864.000

0

3.728.000

1.864.000

2.120.000 BNG 40104627

0,0475

2.120.000

1.060.000

0

2.120.000

1.060.000

7.000.000 BNG 40111514

0,0108

7.000.000

7.000.000

3.500.000

28.917.000

14.458.500

29.854.000

21.988.000

10.994.000

7.000.000

71.000

Vestia Groep

Sub

1.656.000 NWB 10015545

0,0429

1.842.347

921.174

1.842.347

921.174

2.500.000 BNG 40.102826

0,0486

2.500.000

1.250.000

2.500.000

1.250.000

4.342.347

2.171.174

4.342.347

2.171.174

4.156.000

0

0

St Mooiland Vitalis Amersfoort

Sub

3.600.000 BNG 40.101026

0,0414

3.600.000

1.800.000

3.600.000

1.800.000

2.900.000 BNG 40.101028

0,0416

2.900.000

1.450.000

2.900.000

1.450.000

10.000.000 BNG 40.105364

0,0369

10.000.000

5.000.000

0

10.000.000

5.000.000

25.000.000 Aegon Levenverz

0,0389

25.000.000

12.500.000

0

25.000.000

12.500.000

41.500.000

Subtotaal WSW

41.500.000

20.750.000

0

0

41.500.000

20.750.000

788.042.238

394.021.119

37.000.000

46.205.674

778.836.564

389.418.282

898.000.000

449.000.000

898.000.000

449.000.000

787.509.514

846.707.795

Nationale hypotheek
Garantie (NHG)
Subtotaal
NHG
Tot

**

885.793.717

797.512.649

402.456.249

37.000.000

46.577.408

Leningen die door de gemeente Apeldoorn zelf rechtstreeks zijn verstrekt en waarvoor het WSW als achtervang optreedt zijn hier buiten gelaten.

Een schuldrestant van € 449 mln betreft een garantie van hypothecaire leningen aan particulieren in het kader van woningbouw cq.
woningverbetering. Het risico over deze categorie leningen wordt als latent beschouwd en als PM post aangemerkt. Het betreft leningen die tussen
1995 t/m 2010 via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), aan inwoners van onze gemeente zijn
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verstrekt. Het rijk en de gemeenten vervullen de achtervangfunctie; zij kunnen ieder voor 50% worden aangesproken op financiële tekorten van dit
waarborgfonds, voor zover het leningen betreft die t/m 2010 onder deze garantie zijn verstrekt. Met ingang van 2011 staat het rijk zelfstandig
volledig garant voor alle vanaf dan verstrekte leningen. Op basis van informatie van de Nationale Hypotheek Garantie blijkt al jaren dat zij geen beroep
verwachten te doen en nooit gedaan hebben op de achtervangers. Uit de meest recente Liquiditeitsprognose 2017-2022 van de NHG wordt dit beeld
wederom bevestigd. Zoals boven al opgemerkt, ons risico beschouwen wij is als PM. Daarom hebben wij deze voorgaande jaren niet opgenomen in de
bovenstaande staat.
Naast bovenstaande garantstelling hebben wij de pensioenvoorziening APPA extern ondergebracht bij Loyalis.
Tenslotte hebben we nog contracten die eerder zijn gesloten, maar die in 2018 nog tot uitgaven leiden. We tonen hieronder de contracten waarvan uit
de controle blijkt dat deze niet juist zijn Europees aanbesteed.

Omschrijving

Looptijd contract

ICT-licenties en onderhoud
ICT
Licentieovereenkomst
Inhuur ICT

t/m 31-08-2018
Jaarlijks verlengd
01-01-2017 t/m 31-12-2018
Diverse opdrachtverstrekkingen en verlengingen
(<juni 2016 - 2018>)
Verlenging 1-09-2016 tot 1-03-2017 + optie tot
onbepaalde verlenging (verlenging van 01-032017 tot 01-03-2018)
1 mrt 15 - 29 feb 16 + 2*1 jr verl
01-06-15 tot 01-06-16 en 01-01-15 tot 01-042015 doorlopend tm maart 2018
Diverse verlengingen tussen 2014 t/m2018
2015 tm 2018
1/11/16-31/12/18
1/8/16 - 1/8/18
1/1/15-31/12/18
1/8/16 - 1/8/18

Inhuur PVG

Inhuur PVG
Inhuur jurist vastgoed
Inhuur terugvordering
Inhuur jurist vastgoed
Inhuur sociaal domein
Inhuur civiele projecten
Inhuur civiele projecten
Inhuur civiele projecten
Totaal

Totale
contractwaarde
€
€
€
€

264.107,04
137.501,31
142.138,16
223.056,00

€

Waarde toe te
rekenen tot
1/1/2018
€
173.456,69
€
99.091,19
€
69.675,57
€
201.840,00

Waarde toe te
rekenen na 1/1/2018
€
€
€
€

90.650,35
38.410,12
72.462,59
21.216,00

290.000,00 €

271.666,67 €

18.333,33

€
€

298.800,00 €
269.680,00 €

282.200,00 €
246.280,00 €

16.600,00
23.400,00

€
€
€
€
€
€

162.903,70
313.022,85
37.351,93
141.652,86
299.344,12
135.104,80

141.037,04
217.279,68
23.741,69
129.675,41
216.344,12
105.666,70

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

21.866,67
95.743,17
13.610,24
11.977,45
83.000,00
29.438,10
536.708,02
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Bijlage I
Verloopstaat overlopende activa en passiva
"Medeoverheden"
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31-12-2017

Vermeerderingen

Verminderingen

0

0

0

06.16 Vangnet BUIG

2.858

1.382

3.137

06.17 Saldo Hoogspanning PA904014 2014

1.364

111

06.18 Bommenregeling

1.948

1.948

06

31-12-2016

Mutatie

0

0

0

0

4.613

-1.755

1.253

111

Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen van de EU
Diversen < € 200.000

0

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

Diversen < € 200.000

25

25

35

35

-10

6.195

3.466

3.172

5.901

294

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid
06.18

Regiogemeenten Multiproblem

0

296

296

-296

06.19

Regio Weteringsebroek

0

250

250

-250

06.20

Politie de Arnhemseweg fase 3

23

269

292

-269

06.21

Energieneutrale dorpen en kernen

0

278

278

-278

06.22

Havencentrum

200

200

200

06.23

Nettenfabriek

343

343

343

06.24

Regiogemeenten accountamanager jeugdzorg

139

139

06.25

Leerplicht

147

147

Diversen < € 200.000

Totaal overlopende activa medeoverheden

166

166

645

645

-479

1.018

995

1.738

1.761

-743

7.213

4.461

4.910

7.662

-449
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31-12-2017
11

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

Mutatie

766

766

-766

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bijdragen de EU

11.43 ESF-J

0

11.44 ESF - Inclusie

0

0

11.45 ESF - oprichting subsidiebureau

0

0

11.46 ESF - Arbeidstoeleiding in de regio stedenvierkant

563

575 #

-12

575

116

128

244

-128

ESF - Arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren

0

345

345

-345

Diversen < € 200.000

7

34

34

-27

1.273

1.377

-691

0

0

11.47 ESF - Kansen in AMR stedenvierkant

686

7
582 #

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk
11.36 Afrekening BBZ 2014
11.37 Meeneemregeling WEB 2015

0
401

18

383

18

11.45 Onderwijsachterstandenbeleid

832

832

673

673

159

11.46 Voortijdig Schoolverlaten

316

316

554

554

-238

11.47 WEB terugbetling

356

356

165

165

191

11.48 CJG

188

188

Diversen < € 200.000

40

188
15

55

-15

2.133

1.710

1.407

1.830

303

127

127

847

847

-720

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid
11.38 BROA GS0-ISV en Robuust
11.39 Transformatieprojecten regionale jeugdzorg

0

0

0

11.40 Regio subs. Eendrachtsprengen

0

0

0

11.41 LOG

0

243

-243

11.42 Bijdrage provincie particuliere planontwikkeling

0

0

0

11.47 Subsidie particuliere monumenten
11.48 Vergoeding afvalfonds kunstst.
Diversen < € 200.000

Totaal overlopende passiva medeoverheden

243

207
0
203

243

-36

253

253

-253

496

496

-293

36
203

537

330

1.875

2.082

-1.545

3.356

2.622

4.555

5.289

-1.933
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Bijlage J
SISA-bijlage
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
OCW

D1

Regionale meld- en
coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten

OCW

D1A

Besteding (jaar T)

Aard controle R

Opgebouwde
reserve ultimo
(jaar T-1)
Aard controle R

Indicatornummer: D1 / Indicatornummer:
01
D1 / 02

Gemeenten

€ 866.864

€ 193.807

Regionale maatregelen
voortijdig schoolverlaten
2016-2021

Besteding (jaar T)

Besteding aan
contactschool
(jaar T)

Opgebouwde reserve
ultimo (jaar T-1)

Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Contact gemeenten
Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D1A / Indicatornummer:
01
D1A / 02

Indicatornummer:
D1A / 03

€ 237.364

€0

€ 553.786
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OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid
2011-2018 (OAB)
Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijke
onderwijsachterstandenbeleid
2011-2017
Gemeenten

Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor
voorschoolse educatie
die voldoen aan de
wettelijke
kwaliteitseisen (conform
artikel 166, eerste lid
WPO)

Besteding (jaar T)
aan overige
activiteiten (naast
VVE) voor
leerlingen met een
grote achterstand
in de Nederlandse
taal (conform
artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan
afspraken over vooren vroegschoolse
educatie met
bevoegde
gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen
(conform artikel 167
WPO)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Opgebouwde
reserve ultimo (jaar
T-1)
Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinfo
rmatie

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / Indicatornummer: Indicatornummer: D9
Indicatornummer:
01
D9 / 02
/ 03
D9 / 04
€ 1.793.733
€ 762.912
€ 130.052
€ 673.102
Hieronder per regel één
gemeente(code)
selecteren en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinforma
tie voor die gemeente
invullen

Aan andere
gemeenten (in jaar
T) overgeboekte
middelen (lasten)
uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterst
andenbeleid
Bedrag

Hieronder per regel
één gemeente(code)
selecteren en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinfor
matie voor die
gemeente invullen

Van andere
gemeenten in (jaar
T) overgeboekte
middelen (baten) uit
de specifieke
uitkering
onderwijsachterstan
denbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / Indicatornummer:
05
D9 / 06

Indicatornummer: D9
/ 07

Indicatornummer:
D9 / 08

1
2
OCW

D10

(Volwassenen)Onderwijs
2015-2018
Participatiewet

Verstrekte uitkering (jaar Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) van Besteding (jaar T)
T)
van educatie bij
educatie bij andere
van educatie totaal
roc's
aanbieders dan roc's (automatisch)

Ten minste
25% besteed
aan roc’s
ja/nee
(automatisch)

Contactgemeenten
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Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle nvt

Indicatornummer: D10 / Indicatornummer:
01
D10 / 02

Indicatornummer:
D10 / 03

Indicatornummer:
D10 / 04

€ 1.606.092

€ 357.564

Reservering besteding
van educatie in jaar T
voor volgend
kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking
besteding van
educatie in jaar T
van volgend
kalenderjaar (jaar
T+1 )

Aard controle R

Aard controle R

€ 874.107

€ 1.231.671

Aard controle
nvt
Indicatornumm
er: D10 / 05
nee

Indicatornummer: D10 / Indicatornummer:
06
D10 / 07
€ 401.523
€0
IenW

E3

Hieronder per regel één Besteding (jaar T) Overige bestedingen
beschikkingsnummer en ten laste van
(jaar T)
in de kolommen ernaast rijksmiddelen
de
verantwoordingsinforma
tie

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai
Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai

Besteding (jaar T)
Correctie over
door meerwerk dat besteding t/m
o.b.v. art. 126 Wet jaar T
geluidshinder ten
laste van het Rijk
komt

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling
ten laste van rijksmiddelen

Provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E3 / Indicatornummer: Indicatornummer: E3 /
01
E3 / 02
03

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer:
E3 / 04

Aard controle R

Indicatornumm
er: E3 / 05

Indicatornummer: E3 / 06

1 IenM/BSK-2017/135151 € 0

€0

€0

€0

€0

2 IenM/BSK-2017/260957 € 0

€0

€0

€0

€0

3
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Kopie
beschikkingsnummer

Cumulatieve
bestedingen ten
laste van
rijksmiddelen tot
en met (jaar T)
Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van
de juistheid en
volledigheid van
de
verantwoordingsin
formatie

Cumulatieve overige
bestedingen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinfor
matie

Cumulatieve Kosten
ProRail tot en met
(jaar T) als bedoeld
in artikel 25 lid 4
van deze regeling
ten laste van
rijksmiddelen

Correctie over
besteding
kosten ProRail
t/m jaar T

Eindverantwoording Ja/Nee

Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinfo
rmatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R
n.v.t.
Indicatornummer: E3 / Indicatornummer: Indicatornummer: E3 /
Indicatornummer: Indicatornumm
07
E3 / 08
09
E3 / 10
er: E3 / 11

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 12

1 IenM/BSK-2017/135151 € 0

€0

€0

€0

Nee

2 IenM/BSK-2017/260957 € 0

€0

€0

€0

Nee

3
EZK

F1

Totale besteding (jaar T) Projectnaam /
ten last van
nummer
Rijksmiddelen
(automatisch berekend)

Regeling aankoop woningen
onder een
hoogspanningsverbinding

Besteding (jaar T) ten Is de bestemming
laste van
gewijzig Ja/Nee
Rijksmiddelen per
woning

Aard controle R

Aard controle
Aard controle R
N.v.t.
Indicatornummer: F1 / Indicatornummer: Indicatornummer: F1 /
01
F1 / 02
03

Indien woning Eindverantwoording Ja/Nee
verplaatst:
conform de
ingediende
perceelschets
Ja/Nee
Aard controle D1
Aard controle
D1
Indicatornummer: Indicatornumm
F1 / 04
er: F1 / 05

1 € 1.140.892

UWHS170009

€ 438.809

Nee

2

UWHS170021

€ 411.012

Nee

3

UWHS170064

€ 291.071

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F1 / 06

Nee
Nee
Nee

4
Kopie Projectnaam /
nummer

Cumulatieve
besteding ten
laste van
Rijksmiddelen tot
en met (Jaar T)
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Aard controle N.v.t.

Aard controle
n.v.t.
Indicatornummer: F1 / Indicatornummer:
07
F1 / 08
1 UWHS170009

€ 438.809

2 UWHS170021

€ 411.012

3 UWHS170064

€ 291.071

4
SZW

G2

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

Baten (jaar T)
Besteding (jaar T)
algemene bijstand IOAW
(exclusief Rijk)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet
I.1 Participatiewet I.2 Wet
inkomensvoorzienin
(PW)
inkomensvoorziening g oudere en
oudere en gedeeltelijk gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers werkloze
(IOAW)
werknemers (IOAW)

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / Indicatornummer:
01
G2 / 02

Indicatornummer: G2
/ 03

€ 49.597.369

€ 1.188.344

Besteding (jaar T) Bbz
2004 levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz Baten (jaar T) WWIK
2004
(exclusief Rijk)
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen
Gemeente

€ 2.992.412

Gemeente

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen
2004
(levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)
(Bbz 2004)
Aard controle R
Aard controle R

I.6 Wet werk en
inkomen kunstenaars
(WWIK)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet
inkomensvoorzi
ening oudere en
gedeeltelijk
arbeidsongeschi
kte gewezen
zelfstandigen
(IOAZ)

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 04

Aard controle R

Indicatornumm
er: G2 / 05

Indicatornummer: G2 / 06

€ 11.823

€ 243.379

Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie
o.g.v. art. 10d
Participatiewet

Baten (jaar T)
Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Loonkostensubs
idie o.g.v. art.
10d
Participatiewet
(excl. Rijk)

Gemeente
Gemeente

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen) (Bbz
2004)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente
Gemeente

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr.

Baten (jaar T) IOAW Besteding (jaar
(exclusief Rijk)
T) IOAZ

I.7 Participatiewet
(PW)

€ 992

Gemeente
I.7
Participatiewet
(PW)

Aard controle R

Aard controle R Aard controle R

Aard controle n.v.t.
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Indicatornummer: G2 / Indicatornummer:
07
G2 / 08
€ 297.973

€ 82.662

Indicatornummer: G2
/ 09

Indicatornummer:
G2 / 10

Indicatornumm
er: G2 / 11

Indicatornummer: G2 / 12

€0

€ 415.279

€0

Baten (jaar T)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar Besteding (jaar T) Bob
T) aan
onderzoek als
bedoeld in
artikel 56 Bbz
2004 (exclusief
Bob)

Ja
SZW

G3

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel
2017

Besteding (jaar T)
Besteding (jaar T)
levensonderhoud
kapitaalverstrekki
gevestigde zelfstandigen ng (exclusief Bob)
(exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / Indicatornummer:
01
G3 / 02

Indicatornummer: G3
/ 03

€ 121.003

€ 136.004

H1

Ministeriële regeling
heroïnebehandeling

Indicatornummer:
G3 / 04

Aard controle R

Indicatornumm
er: G3 / 05

€ 194.253

€ 122.895

Indicatornummer: G3 / 06
€0

Baten (jaar T) Bob
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Volledig zelfstandige
aan
uitvoering Ja/Nee
uitvoeringskosten
Bob als bedoeld in
artikel 56 Bbz
2004
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / Indicatornummer:
07
G3 / 08

VWS

€ 62.066

Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3
/ 09

€0

€0

Gerealiseerde
behandelplaatsen (jaar
T)

Gerealiseerde
Besteding (jaar T)
behandelplaatsen
(jaar T)

Gerealiseerde
behandelplaatsen
(jaar T-1)

Gerealiseerde
behandelplaatse
n (jaar T-1)

Afspraak

Realisatie

Afspraak

Realisatie

Ja

Gemeenten

Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle
D1
Indicatornummer: H1 / Indicatornummer: Indicatornummer: H1
Indicatornummer: Indicatornumm
01
H1 / 02
/ 03
H1 / 04
er: H1 / 05
21
23
€ 595.267
24
22
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Bijlage K
Treasury
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Schatkistbankieren
Tabel schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
Drempelbedrag
3.926
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
's Rijks schatkist aangehouden
middelen
Ruimte onder het drempelbedrag
Overschrijding van het
drempelbedrag

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

1.765

2.273

2.346

1.767

2.161

1.653

1.580

2.159

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Begrotingstotaal verslagjaar

588.041

Het deel van het begrotingstotaal
dat kleiner of gelijk is aan € 500
miljoen

500.000

Het deel van het begrotingstotaal
dat de € 500 miljoen te boven gaat
Drempelbedrag

88.041
3.926

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden gelden
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)

Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
's Rijks schatkist aangehouden
middelen

158.864

206.881

215.841

162.535

90

91

92

92

1.765

2.273

2.346

1.767
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Overzicht swaps
Naam
banken

Rating bank vlgs Moody's

BNG
Rabobank

AAA
AA2 neg

€ 105.000.000
€ 110.000.000

hier uw tekst

Soort

Nummer Omschrijving

Relatie

Structuur

3

200804

Lening

200814

Lening 200814

Swap

200804

Derivaat 200804 BNG

Structuur

4

200901

Lening

200904

Lening 200904

Swap

200901

Derivaat 200901 BNG

Structuur

5

200902

Lening

200901

Lening 200901

Swap

200902

Derivaat 200902 Rabo A'doorn

Structuur

8

200905

Lening

200905

Lening 200905

Swap

200905

Derivaat 200905 BNG

Structuur

10

200907

Lening

200908

Lening 200908

Swap

200907

Derivaat 200907 Rabo A'doorn

Structuur

11

200908

Lening

200909

Lening 200909

Swap

NWB Spoed

ST Spoorwegpenf

St Spoorwegenf

NWB Spoed

BNG

Hoofdsom

Ingangsdatum Einddatum

Modaliteiten

10.000.000

27-11-2008 27-11-2019 Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3300%.

10.000.000

Bet. 11 Y <4,0750%>, Ont. 3 M <27-11-2008 27-11-2019 0,3140%>

20.000.000

1-7-2009

1-7-2039 Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,3500%.

20.000.000

1-7-2009

Bet. 30 Y <2,5350%>, Ont. 3 M <1-7-2039 0,3010%>

10.000.000

24-4-2009

24-4-2019 Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,2600%.

10.000.000

24-4-2009

Bet. 10 Y <3,4750%>, Ont. 6 M <24-4-2019 0,2110%>

10.000.000

27-8-2009

27-8-2020 Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3300%.

10.000.000

27-8-2009

Bet. 10 Y <3,6800%>, Ont. 3 M <27-8-2020 0,3140%>

10.000.000

23-11-2009 23-11-2018 Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,2200%.

10.000.000

Bet. 9 Y <3,4650%>, Ont. 12 M <23-11-2009 23-11-2018 0,0780%>

BNG

10.000.000

23-11-2009 23-11-2020 Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,2200%.

200908

Derivaat 200908 BNG

10.000.000

Bet. 11 Y <3,6350%>, Ont. 12 M <23-11-2009 23-11-2020 0,0780%>

Structuur

12

201001

Lening

201001

Lening 201001

NWB Spoed

17.000.000

20-1-2010

20-1-2020 Roll-over: € 17.000.000,00 / -0,2000%.
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Soort

Nummer Omschrijving

Relatie

Lening

201002

Lening 201002

NWB Spoed

Swap

201001

Derivaat 201001 Rabo A'doorn

Structuur

13

201002

Lening

201008

Lening 201008

Swap

201002

Derivaat 201002 BNG

Structuur

14

201003

Lening

201201

Lening 201201

Swap

201003

Derivaat 201003 BNG

Structuur

15

201004

Lening

201007

Lening 201007

Swap

201004

Derivaat 201004 BNG

Structuur

16

201005

Lening

201101

Lening 201101

Swap

201005

Derivaat 201005 Rabo A'doorn

Structuur

17

201101

Lening

201102

Lening 201102

Swap

201101

Derivaat 201101 Rabo A'doorn

Structuur

18

201102

Lening

201105

Lening 201105

Swap

201102

Derivaat 201102 Rabo A'doorn

Totaal

NWB Spoed

Triodos bank NV

NWB Spoed

St Spoorwegenf

Achmea IM L Fo

NWB Spoed

Hoofdsom

Ingangsdatum Einddatum

Modaliteiten

3.000.000

20-1-2010

20-1-2020 Roll-over: € 3.000.000,00 / -0,2000%.

20.000.000

20-1-2010

Bet. 10 Y <3,4150%>, Ont. 6 M <20-1-2020 0,1910%>

25.000.000

20-12-2010 20-12-2060 Roll-over: € 25.000.000,00 / -0,2800%.

25.000.000

Bet. 50 Y <2,5250%>, Ont. 6 M <20-12-2010 20-12-2060 0,2160%>

20.000.000

23-2-2012

23-2-2062 Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,2000%.

20.000.000

23-8-2012

Bet. 50 Y <2,7580%>, Ont. 6 M <23-8-2062 0,1890%>

10.000.000

22-11-2010 22-11-2019 Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,2250%.

10.000.000

Bet. 9 Y <2,5870%>, Ont. 6 M <22-11-2010 22-11-2019 0,2170%>

25.000.000

21-1-2011

21-1-2019 Roll-over: € 25.000.000,00 / -0,3100%.

25.000.000

21-1-2011

Bet. 8 Y <2,8600%>, Ont. 3 M <21-1-2019 0,3130%>

25.000.000

26-1-2011

26-1-2018 Roll-over: € 25.000.000,00 / -0,3400%.

25.000.000

26-1-2011

Bet. 7 Y <2,9100%>, Ont. 3 M <26-1-2018 0,3110%>

20.000.000

17-11-2011 17-11-2022 Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,2500%.

20.000.000

Bet. 11 Y <2,8400%>, Ont. 6 M <17-11-2011 17-11-2022 0,2110%>

215.000.000
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Overzicht opgenomen leningen
Lening# Einde Rente Restant
Loop- %
tijd
200309 2017
200702 2017

Som

hoofdsom
stortingen
op begindatum in periode

Som

Som

aflossingen
in periode

exploitatierente op einddatum
in periode

4,65
1,5

10.000.000,00
18.765,74

0 10.000.000,00
0
18.765,74

2017
2017
2017
2017
2017
2017

4,155
0
4,54
4,924
3,4
3,315

10.000.000,00
272.268,20
4.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

0
0
0
0
0
0

200807 2018
200808 2018

4,898
4,895

10.000.000,00
10.000.000,00

200809
200812
200908
201102
200408
200814
200901
201007
201101
201304
200815
200905
200909
201001
201002
201006
201305
201104
201202
201402
201105
199801
200306
201301

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2022
2023
2023
2023

4,938
4,68
3,465
2,91
4,56
4,075
3,475
2,587
2,86
2
4,92
3,68
3,635
3,415
3,415
2,35
2,225
3,14
2,348
1,185
2,84
5,52
4,99
2,35

201401 2023
200404 2024
201502 2024

1,49
4,74
1,238

200703
200704
200712
200811
200903
200906

Restant hoofdsom

58.442,62
35,20

0,00
0,00

10.000.000,00
272.268,20
4.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

91.179,17
0
153.364,93
397.967,12
162.444,44
220.079,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

489.800,00
489.500,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
6.300.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
17.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
2.700.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
4.447.046,02
5.000.000,00
25.000.000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635.292,31
0,00
0,00

493.800,00
234.000,00
346.500,00
727.500,00
228.000,00
407.500,00
347.500,00
258.700,00
715.000,00
200.000,00
309.960,00
368.000,00
363.500,00
580.550,00
102.450,00
117.500,00
222.500,00
84.780,00
469.600,00
118.500,00
568.000,00
217.812,08
249.500,00
587.500,00

10.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
6.300.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
17.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
2.700.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
3.811.753,71
5.000.000,00
25.000.000,00

10.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00

0
0
0,00

0,00
0,00
0,00

149.000,00
237.000,00
123.800,00

10.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
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Lening# Einde Rente Restant
Loop- %
hoofdsom
tijd

Som
stortingen

op begindatum in periode

Som
aflossingen

Som
Restant hoofdsom
exploitatierente op einddatum

in periode

in periode

201601 2024

0,58

20.000.000,00

0,00

0,00

116.000,00

20.000.000,00

201501 2025

0,89

20.000.000,00

0,00

0,00

178.000,00

20.000.000,00

2025
2026
2027
2027

0,575
0,68
1,02
0,965

15.000.000,00
15.000.000,00

0,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00

0,00
0,00

86.250,00
102.000,00
89.250,00
10.310,96

15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00

201004 2030
200911 2034

4,08
3,011

7.900.000,00
7.200.000,00

0,00
0,00

0,00
400.000,00

322.320,00
216.000,06

7.900.000,00
6.800.000,00

200701 2037
199905 2038

2,726
5,6

5.000.000,00
451.427,55

0,00
0,00

0,00
10.105,41

136.300,00
25.137,30

5.000.000,00
441.322,14

200810
199906
200904
201008
201201
68

4,9
5,6
2,535
2,525
2,758

10.000.000,00
0,00
0,00
488.163,04
0,00
10.927,76
20.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
534.277.670,55 25.000.000,00 55.847.359,42

490.000,00
27.182,89
507.000,00
631.250,00
551.600,00
14.379.865,94

10.000.000,00
477.235,28
20.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
503.430.311,13

201603
201602
201701
201702

2038
2039
2039
2060
2062
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Bijlage L
Incidentele lasten en baten
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3.12 Incidentele lasten en baten
In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's
opgenomen beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.
ProBeleidsgramma product

Omschrijving

Begroting 2016

Lasten
1

002

Ondersteuning informatiebeveiliging

1

002

1

Baten

Realisatie 2016

Lasten

Baten

verschil

Lasten

47

166

119

Vebreding en intensivering lobby

-100

0

100

002

Vluchtelingen

-150

1

003

Verkiezingen

1

922

Bijdrage van de BCF-reserve

5

723

Engergietransitie

6

623

Stuurgroep w&i: meeneemregeling

Baten

0

150

0

0
210

-150

0
210

-179

0
-29

500

-500

participatiebudget
8

541

Gevels en monumentale panden

-100

7

671

Innovatie zorg en participatie

-500

9

822

Digitalisering bouwarchief

-167

-6

161

9

310

Binnenstad

-200

-188

12

Totaal

-1.320

-100

0
500

710

-307

210

1.013

-500
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Bijlage M
Overzichten lasten en baten per taakveld
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Taakveld/programma

Begroting 2017

(* € 1.000,-)
0.1 Bestuur
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Sub-totaal

Lasten

Baten

Rekening
Verschil

Lasten

Baten

Verschil
Verschil

Lasten

Baten

Verschil

11.993

408

-11.584

10.353

510

-9.843

-1.640

102

1.741

11.993

408

-11.584

10.353

510

-9.843

-1.640

102

1.741

32.806

22.730

-10.076

36.494

25.098

-11.396

3.688

2.368

-1.320

2.505
19.091

7.289
17.989

4.785
-1.102

405
1.648
1.047

5.345
225

-405
3.697
-822

405
-857
-18.044

-1.944
-17.764

-405
-1.088
280

3.429
60
374

4.522
2.492
1.906

1.093
2.432
1.532

3.321
1.176
1.134

4.190
1.576
1.906

869
400
772

-108
1.116
760

-332
-916

-224
-2.032
-760

778

778

106

690

584

106

-88

-194

19.882

16.842

-3.040

17.266

13.092

-4.174

-2.616

-3.750

-1.134

Sub-totaal

78.147

5.237
79.785

5.237
1.639

1.362
63.959

4.665
56.787

3.303
-7.172

1.362
-14.188

-572
-22.998

-1.934
-8.811

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Sub-totaal

4.100

3.230

-871

3.883

3.388

-495

-217

158

376

4.100

3.230

-871

3.883

3.388

-495

-217

158

376

2.369

2.971

602

2.810

4.315

1.506

441

1.344

904

2.369

2.971

602

2.810

4.315

1.506

441

1.344

904

0.10 Mutaties reserves
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Programma 2 Veiligheid
Programma 3 Openbare ruimte
Programma 4 Milieu
Programma 5 Jeugd en onderwijs
Programma 6 Apeldoorn activeert
Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning
Programma 8 Cultuur, erfgoed,
evenementen en sport
Programma 9 Door! met de buitenstad
Programma 10 Bedrijfsvoering
0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en
gronden
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Programma 9 Door! met de buitenstad
Sub-totaal
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Taakveld/programma

Begroting 2017

(* € 1.000,-)

Lasten

0.4 Overhead
Programma 10 Bedrijfsvoering

Baten

Rekening
Verschil

Lasten

Baten

Verschil
Verschil

Lasten

Baten

Verschil

54.967

5.914

-49.053

53.522

5.631

-47.891

-1.445

-283

1.162

54.967

5.914

-49.053

53.522

5.631

-47.891

-1.445

-283

1.162

17.062

19.144

2.082

16.690

18.776

2.086

-372

-368

4

17.062

19.144

2.082

16.690

18.776

2.086

-372

-368

4

1.382

21.767

20.385

1.379

22.192

20.813

-3

425

428

1.382

21.767

20.385

1.379

22.192

20.813

-3

425

428

26.631

26.631

24.828

24.828

-1.803

-1.803

Sub-totaal

26.631

26.631

24.828

24.828

-1.803

-1.803

3.818

3.818

5

3.911

3.906

5

93

88

Sub-totaal

3.818

3.818

5

3.911

3.906

5

93

88

598

2.249

1.651

598

10.219

9.621

7.970

7.970

598

2.249

1.651

598

10.219

9.621

7.970

7.970

286.073

286.073

289.684

289.684

3.611

3.611

286.073

286.073

289.684

289.684

3.611

3.611

-1.557

1.467

3.024

13.101

7.181

-5.920

14.658

5.714

-8.944

-1.557

1.467

3.024

13.101

7.181

-5.920

14.658

5.714

-8.944

Sub-totaal
0.5 Treasury
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Sub-totaal
0.61 OZB Woningen
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Sub-totaal
0.62 OZB niet-woningen
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
0.63 Parkeerbelasting
Programma 3 Openbare ruimte
0.64 Belastingen overig
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Sub-totaal
0.7 Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Sub-totaal
0.8 Overige baten en lasten
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Sub-totaal
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Taakveld/programma

Begroting 2017

(* € 1.000,-)

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Programma 2 Veiligheid

Baten

Rekening
Verschil

Lasten

Verschil

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

10.901

310

-10.590

10.393

312

-10.081

-508

2

509

10.901

310

-10.590

10.393

312

-10.081

-508

2

509

3.145
244

771
75

-2.374
-169

3.246
191

829
68

-2.417
-123

101
-53

58
-7

-43
46

Sub-totaal

3.389

846

-2.543

3.437

897

-2.540

48

51

3

13.882

1.653

-12.229

13.229

1.654

-11.575

-653

1

654

Sub-totaal

13.882

1.653

-12.229

13.229

1.654

-11.575

-653

1

654

3.592

49

-3.543

3.229

159

-3.069

-363

110

474

Sub-totaal

3.592

49

-3.543

3.229

159

-3.069

-363

110

474

90

-90

56

2

-54

-34

2

36

Sub-totaal

90

-90

56

2

-54

-34

2

36

1.778

-1.778

1.779

3

-1.775

1

3

3

1.778

-1.778

1.779

3

-1.775

1

3

3

Sub-totaal
1.2 Openbare orde en veiligheid
Programma 2 Veiligheid
Programma 3 Openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer
Programma 3 Openbare ruimte
2.2 Parkeren
Programma 3 Openbare ruimte
2.5 Openbaar vervoer
Programma 3 Openbare ruimte
3.1 Economische ontwikkeling
Programma 9 Door! met de buitenstad
Sub-totaal
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Programma 9 Door! met de buitenstad
Sub-totaal
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Programma 6 Apeldoorn activeert
Programma 9 Door! met de buitenstad
Sub-totaal

5.790

6.890

1.100

2.293

12.866

10.573

-3.497

5.976

9.473

5.790

6.890

1.100

2.293

12.866

10.573

-3.497

5.976

9.473

850
154

263
442

-587
288

929
202

383
377

-546
174

79
48

120
-65

41
-114

1.004

705

-299

1.131

760

-372

127

55

-73
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Taakveld/programma

Begroting 2017

(* € 1.000,-)

Lasten

3.4 Economische promotie
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Sub-totaal
4.2 Onderwijshuisvesting
Programma 5 Jeugd en onderwijs
Sub-totaal

Baten

Rekening
Verschil

Lasten

Baten

Verschil
Verschil

Lasten

Baten

Verschil

1.517

1.714

197

1.722

1.644

-78

205

-70

-275

1.517

1.714

197

1.722

1.644

-78

205

-70

-275

17.287
17.287

860
860

-16.427
-16.427

16.915
16.915

713
713

-16.202
-16.202

-372
-372

-147
-147

225
225

8.746
1.570
10.316

4.589
1.570
6.159

-4.157
-4.157

8.822
1.232
10.054

4.560
1.314
5.874

-4.262
83
-4.179

76
-338
-262

-29
-256
-285

-105
83
-22

1.743

-1.743

1.372

100

-1.272

-371

100

471

1.743

-1.743

1.372

100

-1.272

-371

100

471

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Programma 5 Jeugd en onderwijs
Programma 6 Apeldoorn activeert
Sub-totaal
5.1 Sportbeleid en activering
Programma 8 Cultuur, erfgoed,
evenementen en sport
Sub-totaal
5.2 Sportaccomodaties
Programma 8 Cultuur, erfgoed,
evenementen en sport
Sub-totaal
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie,
burgerzaken en financiën
Programma 8 Cultuur, erfgoed,
evenementen en sport
Sub-totaal
5.4 Musea
Programma 8 Cultuur, erfgoed,
evenementen en sport
Sub-totaal

12.204

4.375

-7.829

12.338

4.417

-7.922

134

42

-93

12.204

4.375

-7.829

12.338

4.417

-7.922

134

42

-93

-50

48

-48

-2

50

2

11.396

2.711

-8.685

11.129

2.827

-8.303

-267

116

382

11.446

2.711

-8.735

11.177

2.827

-8.351

-269

116

384

2.213

1.134

-1.079

2.197

1.097

-1.100

-16

-37

-21

2.213

1.134

-1.079

2.197

1.097

-1.100

-16

-37

-21
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Taakveld/programma

Begroting 2017

(* € 1.000,-)

Lasten

5.5 Cultureel erfgoed
Programma 8 Cultuur, erfgoed,
evenementen en sport

Baten

Rekening
Verschil

Lasten

Baten

Verschil
Verschil

Lasten

Baten

Verschil

658

-658

712

90

-622

54

90

36

658

-658

712

90

-622

54

90

36

5.434

-5.434

5.442

-5.442

8

-8

Sub-totaal

5.434

-5.434

5.442

-5.442

8

-8

5.7 Openbaar groen en (openlucht)
recreatie
Programma 3 Openbare ruimte
Programma 9 Door! met de buitenstad
Sub-totaal

13.791
1.471
15.262

1.225
826
2.051

-12.566
-645
-13.211

13.878
1.443
15.321

1.502
871
2.373

-12.377
-572
-12.949

87
-28
59

277
45
322

189
73
262

6.100
126
13.650

802
5
1.792

-5.297
-121
-11.857

6.144
148
13.199

892
10
1.749

-5.252
-138
-11.449

44
22
-451

90
5
-43

45
-17
408

19.876

2.599

-17.275

19.491

2.651

-16.839

-385

52

436

2.240
13.514

132
139

-2.109
-13.375

2.346
13.565

223
276

-2.123
-13.289

106
51

91
137

-14
86

Sub-totaal

15.754

271

-15.484

15.911

499

-15.412

157

228

72

6.3 Inkomensregelingen
Programma 6 Apeldoorn activeert
Sub-totaal

68.945
68.945

51.514
51.514

-17.432
-17.432

70.143
70.143

53.435
53.435

-16.708
-16.708

1.198
1.198

1.921
1.921

724
724

6.4 Begeleide participatie
Programma 6 Apeldoorn activeert
Sub-totaal

22.699
22.699

-22.699
-22.699

22.681
22.681

-22.681
-22.681

-18
-18

Sub-totaal
5.6 Media
Programma 8 Cultuur, erfgoed,
evenementen en sport

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Programma 5 Jeugd en onderwijs
Programma 6 Apeldoorn activeert
Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning
Sub-totaal
6.2 Wijkteams
Programma 5 Jeugd en onderwijs
Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning

18
18
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Taakveld/programma

Begroting 2017

(* € 1.000,-)

Lasten

6.5 Arbeidsparticipatie
Programma 6 Apeldoorn activeert
Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning
Sub-totaal
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning
Sub-totaal
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Programma 6 Apeldoorn activeert
Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning
Sub-totaal
6.72 Maatwerkdienstverlening 18Programma 5 Jeugd en onderwijs
Sub-totaal
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning

Baten

Rekening
Verschil

Lasten

Baten

Verschil
Verschil

Lasten

Baten

Verschil

7.682
184

157

-7.525
-184

7.073
212

786

-6.287
-212

-609
28

629

1.238
-28

7.866

157

-7.709

7.285

786

-6.499

-581

629

1.210

3.255

5.068

1.813

3.179

4.628

1.449

-76

-440

-364

3.255

5.068

1.813

3.179

4.628

1.449

-76

-440

-364

2.243
25.409

371
651

-1.872
-24.758

2.241
27.024

333
660

-1.908
-26.364

-2
1.615

-38
9

-36
-1.606

27.652

1.022

-26.630

29.265

993

-28.272

1.613

-29

-1.642

34.503

-34.503

38.175

74

-38.101

3.672

74

-3.598

34.503

-34.503

38.175

74

-38.101

3.672

74

-3.598

50.339

2.966

-47.373

47.240

2.998

-44.242

-3.099

32

3.131

Sub-totaal

50.339

2.966

-47.373

47.240

2.998

-44.242

-3.099

32

3.131

6.82 Geëscaleerde zorg 18+
Programma 5 Jeugd en onderwijs
Sub-totaal

897
897

-897
-897

971
971

-971
-971

74
74

-3.666
-1.476

3.466
1.314

76

-3.466
-1.238

-162

200
76

200
238

-5.142

4.780

76

-4.704

-162

276

438

7.1 Volksgezondheid
Programma 5 Jeugd en onderwijs
Programma 7 Maatschappelijke
ondersteuning
Sub-totaal

3.466
1.476

-200

4.942

-200

-74
-74
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Taakveld/programma

Begroting 2017

(* € 1.000,-)

Lasten

Baten

Rekening
Verschil

Lasten

Baten

Verschil
Verschil

Lasten

Baten

Verschil

7.2 Riolering
Programma 3 Openbare ruimte

8.502
8.502

11.683
11.683

3.180
3.180

8.126
8.126

11.316
11.316

3.190
3.190

-376
-376

-367
-367

10
10

15.439

18.686

3.247

39.308

42.178

2.870

23.869

23.492

-377

15.439

18.686

3.247

39.308

42.178

2.870

23.869

23.492

-377

112
5.726

1.298

-112
-4.428

167
5.297

1.184

-167
-4.113

55
-429

-114

-55
315

5.838

1.298

-4.540

5.464

1.184

-4.280

-374

-114

260

1.141

1.647

506

2.762

3.193

430

1.621

1.546

-76

Sub-totaal

1.141

1.647

506

2.762

3.193

430

1.621

1.546

-76

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma 9 Door! met de buitenstad
Sub-totaal

10.816
10.816

5.029
5.029

-5.786
-5.786

7.977
7.977

1.576
2.940

-6.400
-6.400

-2.839
-2.839

-3.453
-3.453

-614
-614

Sub-totaal
7.3 Afval
Programma 4 Milieu
Sub-totaal
7.4 Milieubeheer
Programma 3 Openbare ruimte
Programma 4 Milieu
Sub-totaal
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Programma 3 Openbare ruimte

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
Programma 2 Veiligheid

1.261

Programma 9 Door! met de buitenstad
Sub-totaal

-1.261

2.803

1.948

-855

1.542

1.948

406

23.929
25.190

27.629
27.629

3.700
2.439

15.729
18.532

30.213
32.161

14.484
13.629

-8.200
-6.658

2.584
4.532

10.784
11.190

4.964
4.964

3.904
3.904

-1.060
-1.060

11.103
11.103

10.388
10.388

-715
-715

6.139
6.139

6.484
6.484

345
345

-19.583
-19.583

19.583
19.583

4

35.158

8.3 Wonen en bouwen
Programma 9 Door! met de buitenstad
Sub-totaal
99 Resultaat
99 Resultaat

19.583
19.583

Sub-totaal
Totaal

616.185

616.187

4

651.343

651.346

-19.583
-19.583
35.158

Apeldoorn
Apeldoorn 402

Bijlage N
Controleverklaring
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Apeldoorn
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Volgt.

Apeldoorn
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