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Inleiding 
De financiële positie van de gemeente Apeldoorn is in 2015 verbeterd. Dat is vooral te danken 
aan het positieve resultaat van € 14,2 miljoen bij het Sociaal Domein. Met het Sociaal Domein 
bedoelen we de gemeentelijke werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Maar ook ons grondbedrijf staat er 
een stuk beter voor dan een paar jaar geleden. Ten slotte is de schuld van onze gemeente minder 
geworden. Hieronder gaan we kort in op deze onderwerpen. 
 
 
Sociaal domein 

De rijksoverheid heeft taken op het gebied van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet aan 
ons overgedragen. Zij denkt dat wij die taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren. In 2015 
hebben we voor het eerst die taken uitgevoerd. En dat ging beter dan we hadden verwacht. We 
houden over 2015 € 14,2 miljoen over van de budgetten voor maatwerk Wmo, Jeugdzorg en 
Participatie. We zien dus dat onze maatregelen om de grote financiële risico's voor het jaar 2015 
te beheersen, resultaat hebben gehad. We hebben samen met andere gemeenten met succes 
gelobbyd voor een betere verdeling van geld van de rijksoverheid. Met als resultaat dat we zo’n € 
6 miljoen meer van het Rijk hebben gekregen. Daardoor ziet ons financiële plaatje voor de 
komende jaren er beter uit. We hebben in goed overleg met zorgaanbieders contractafspraken 
aangepast. We kregen ook onverwacht eenmalig extra geld van het Rijk. En we beginnen al een 
beetje het succes van ons beleid te zien. 
 
Risico’s blijven 

De risico’s bij het Sociaal Domein zijn van ruim € 22 miljoen in oktober 2014 verminderd tot bijna 
€ 12 miljoen in september 2015. Maar de risico’s blijven. We kunnen ook moeilijk bepalen hoe 
groot ze precies zijn. Daarom vinden wij het verstandig om van de € 14,2 miljoen die we 
overhielden, een buffer te maken voor de risico's die we nog verwachten. U leest hier meer over 
in hoofdstuk 2. 
 
 
Grondbedrijf 

Ons Grondbedrijf staat er veel beter voor dan een paar jaar geleden. We leden toen veel verlies 
op de gronden die we in eigendom hadden. Het Grondbedrijf kan nu beter eventuele tegenvallers 
opvangen. Dat komt doordat de verhouding tussen de reserve van het Grondbedrijf (de financiële 
buffer) aan de ene kant en de risico’s aan de andere kant is verbeterd. Vooral de risico’s zijn 
kleiner geworden. 
 

Resultaat 

Het resultaat van het Grondbedrijf over 2015 is € 2,6 miljoen. Dat is bijna gelijk aan het bedrag 
van € 2,5 miljoen dat we in de begroting hadden opgenomen. Gezien de situatie van het 
Grondbedrijf in de afgelopen jaren een mooi resultaat!  
 

Vermogenspositie  
 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de gemeente Apeldoorn bestaat uit de Algemene reserve en de 
bestemmingsreserves. Ons eigen vermogen is in 2015 ongeveer gelijk gebleven en is 
€ 39,9 miljoen. 
 

Schulden 

We hebben € 53 miljoen minder schuld. Het bedrag van onze leningen was begin 2015 € 657 
miljoen en aan het eind van dat jaar € 604 miljoen. Een goede ontwikkeling, want de grootte van 
hun schulden wordt steeds belangrijker voor overheidsorganisaties. 
Hoewel we dus minder geld hoefden te lenen, is onze vermogenspositie nog steeds zwak. We 
moeten daar de komende jaren veel aandacht aan blijven besteden. 
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Financieel resultaat 2015  
 
In dit hoofdstuk zoomen we verder in op de financiële cijfers. Dat doen we door de 
begrotingscijfers te vergelijken met de rekeningcijfers. Met andere woorden: hoeveel geld waren 
we op 1 januari 2015 van plan in heel 2015 uit te geven en hoeveel geld hebben we op 
31 december 2015 feitelijk over het hele jaar uitgegeven. 
We maken daarbij onderscheid tussen baten en lasten. Baten zijn onze inkomsten in 2015 en 
lasten zijn onze uitgaven in 2015. Het verschil tussen de baten in 2015 en de lasten in 2015 is 
het bruto rekeningresultaat 2015. 
 
Exploitatie 

 

Exploitatie-overzicht gemeente Apeldoorn 2015 

bedragen in miljoenen 

euro's     

      

   Begroot Werkelijk Verschil 

      

Baten      

Reguliere exploitatie  507,0 552,8 45,8 

Bouwgrondexploitatie  34,1 28,5 -5,6 

Totaal baten   541,1 581,2 40,1 

      

Lasten      

Reguliere exploitatie  535,9 550,0 -14,1 

Bouwgrondexploitatie  32,1 26,4 5,7 

Totaal lasten   568,0 576,4 -8,4 

      

Brutoresultaat   -26,9 4,8 31,7 

      

Onttrekking uit reserves  26,9 6,9 -20,0 

      

Nettoresultaat   0,0 11,7 11,7 

      
 

 
In de begroting van 2015 zat een tekort van € 26,9 miljoen. Dat hebben we toen gedekt door 
€ 20 miljoen uit de bestemmingsreserves te halen en bijna € 7 miljoen uit de Algemene Reserve. 
Uiteindelijk hebben we in 2015 maar € 6,9 miljoen uit de reserves hoeven te halen. 
Dat we toch bedragen uit de reserves halen terwijl we een gunstig bruto-rekeningresultaat 
hebben, komt omdat er kosten en opbrengsten zijn, die we altijd met deze reserves verrekenen. 
Denk bijvoorbeeld aan de reserve riolering en de reserve afvalstoffenheffing. Of investeringen die 
we uit de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn halen. 
 
Het resultaat over 2015 is € 11,7 miljoen voordelig. 
We maken elk jaar een voorstel om het resultaat te bestemmen voor bepaalde doelen. Soms is 
dat een vrije keuze. Soms zijn we dat gewoon verplicht omdat we natuurlijk gemaakte afspraken 
nakomen. In 2015 geven we aan € 15,5 miljoen een speciale bestemming. Dat is meer dan het 
rekeningresultaat van € 11,7 miljoen. Daarom moeten we nog € 3,8 miljoen uit de Algemene 
Reserve halen. 
 
De belangrijkste bestemming die we voorstellen is het vormen van een reserve Sociaal Domein 
van € 14,2 miljoen. Veel andere gemeenten hebben al zo’n reserve, maar wij hadden er tot nu 
toe niet het geld voor. Met het instellen van deze bestemmingsreserve blijven we trouw aan ons 
uitgangspunt, dat geld dat we hebben gekregen voor het Sociaal Domein hiervoor ook 
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beschikbaar blijft. We zetten als het ware voor de jaren 2015 tot en met 2018 een hek om de 
budgetten voor het Sociaal Domein heen. 
Met die reserve Sociaal Domein vangen we financiële risico's voor de komende jaren op en 
kunnen we ook investeren in de nieuwe taken. We verwachten namelijk voor de jaren 2016-
2018 nog steeds flinke financiële tekorten binnen het Sociaal Domein. Want het Rijk betaalt de 
komende jaren nog minder geld aan de gemeenten. Het is bovendien onduidelijk hoe dat geld dan 
over de gemeenten wordt verdeeld. Dat geldt vooral voor de budgetten voor beschermd wonen 
en maatschappelijke opvang. Met de reserve Sociaal Domein kunnen we de komende jaren een 
zo evenwichtig mogelijk sociaal beleid voeren. Dat geeft onze burgers de nodige rust, biedt 
instellingen een stabieler vooruitzicht en geeft onze gemeente de tijd om de veranderingen te 
realiseren die nodig zijn. Zo kunnen we blijven werken aan een goede kwaliteit van zorg voor de 
kwetsbare inwoners van onze gemeente. 
 
Balans 

De balans geeft aan hoeveel vermogen onze gemeente op 31 december 2015 had. Aan de 
linkerkant van de balans staan onze bezittingen, aan de rechterkant onze schulden. 
Hieronder vindt u een sterk ingedikt overzicht van de balans op 31 december 2015 met de cijfers 
van vorig jaar erachter. 

Balans gemeente Apeldoorn      
Bedragen in miljoenen 

euro's       

       

Bezittingen 

31-12-

2015 

31-12-

2014  

Eigen vermogen en 

schulden 

31-12-

2015 

31-12-

2014 

       

Gronden en terreinen 39,5 41,3  Algemene reserve -22,6 -18,9 

Woonruimten 0,7 4,4  Bestemmingsreserves 50,8 60,4 

Bedrijfsgebouwen 397,7 406,1  Rekeningresultaat 11,7 -3,8 
Grond-, weg-, waterb. 
werken  57,6 58,5  

Subtotaal eigen 

vermogen 39,9 37,7 

Vervoermiddelen 2,3 1,7     

Machines en installaties 17,1 16,8  Voorzieningen 23,5 13,5 

Uitgeleend geld 59,9 63,7     
Voorraad gronden 
grondbedrijf 81,3 90,8  Leningen 604,6 657,2 

Overig 79,4 74,1  Overig 67,5 49,0 

Totaal 735,5 757,4  Totaal 735,5 757,4 

 
 
Wat opvalt is dat onze bezittingen € 21,9 miljoen minder zijn dan op 31 december 2014. De 
belangrijkste redenen daarvoor zijn: 

• onze grondvoorraad is € 9,5 miljoen minder geworden, dat komt onder meer door 
grondverkopen. 

• de waardering van onze bedrijfsgebouwen is € 8,4 miljoen minder geworden; dat komt omdat 
we een aantal panden hebben verkocht voor bij elkaar € 6 miljoen en de waarde van 
gebouwen hebben verlaagd vanwege opheffing van twee kapitaallastenreserves. 

• het bedrag dat we hebben uitgeleend, is € 3,8 miljoen minder geworden. 
 
Ons eigen vermogen is in 2015 bijna niet veranderd. Het was eind 2015 € 39,9 miljoen. Ons 
eigen vermogen is het totaal van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het 
rekeningresultaat. 
Het bedrag van onze leningen is € 52,6 miljoen minder geworden en was eind 2015 
€ 604,6 miljoen. 
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Algemene Reserve 

Bedragen in miljoenen euro’s 

 
 
 
Op basis van deze cijfers kunnen we zien dat de Algemene Reserve al in 2019 op € 15 miljoen 
uitkomt. Dat is het bedrag van de reserve dat we in 2022 wilden bereiken. Onze gemeente wordt 
dus financieel sneller gezond dan we hadden verwacht. 
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1.1  Waarderingsgrondslagen 

1.1.1 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. 
 
Voor 2015 heeft een stelselwijziging plaats gevonden. Stelselwijzigingen moeten met 
terugwerkende kracht worden verwerkt. Dit betekent dat de beginbalans is aangepaste. Op basis 
van de gewijzigde regelgeving hebben we alle middelen uit de reserve riolering (€ 2,5 miljoen) 
omgezet naar de voorziening riolering. 

1.1.2 Waarderingsgrondslagen 
Algemeen 

We hebben deze jaarrekening opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). 
 
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. Bij nieuwe investeringen met een 
waarde van meer dan € 2,5 miljoen rekenen we ook bouwrente toe aan het actief. We activeren 
die bouwrente samen met de kostprijs van het actief. 
De onroerende zaken die we willen verkopen, waarderen we op de gecorrigeerde historische 
kostprijs van 1995. Het gaat hierbij om de woningen die het Grondbedrijf eigenlijk niet in bezit 
moet hebben.  
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.  
 
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 baseren we op de verwachte gemiddelde levensduur van het activum. Bij 
een langere levensduur geldt een hoger rentepercentage. Want hoe langer de looptijd is, hoe 
groter de onzekerheid over de ontwikkeling van de rente. Verder gebruiken we voor nieuwe 
investeringen de annuïtaire afschrijvingsmethode. Dat geldt alleen niet voor de investeringen in 
onderwijshuisvesting. Die schrijven we lineair af. 
 
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 met een economisch nut, die 
we verplicht moeten activeren. Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die we 
kunnen verkopen of die meehelpen om middelen, zoals rioolrecht en afvalstoffenheffing, te 
kunnen krijgen. 
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Activum Levensduur 
Stichtingskosten onderwijsgebouwen (exclusief grond) 60 
Uitbreiding onderwijsgebouwen 60 
Stichtingskosten gymnastieklokalen en sporthallen onderwijs 60 
Stichtingskosten nieuwbouw woningen en gebouwen 40 
Rioleringen (aanleg, vervanging en herstel) 40 
Parkeergarages 40 
Gymnastieklokalen en sporthallen (exclusief onderwijs) 40 
Aanleg sportvelden 40 
Woonwagenlocaties  30 
Lichtinstallaties sportaccommodaties 25 
Onderlaag/fundering kunstgrasveld 25 
Renovatie sportaccommodaties 20 
Uitbreiding, verbouwing woningen en gebouwen 20 
Algemene technische installaties (inclusief onderwijs) 20 
Inrichtingskosten sportaccommodaties 20 
Liftinstallatie 20 
Centrale verwarmingsinstallatie 20 
Installaties klimaatbeheersing 20 
Semi-permanente bebouwing 20 
Renovatie onderwijsgebouwen 20 
Telefooncentrale 10 
Noodgebouwen (oude bouwstijl) 15 
Gymnastiekmateriaal (exclusief onderwijs) 10 
Kunstgrasvelden (toplaag) 10 
Meubilair, inventaris, diverse kleine voorzieningen 10 
Stemmachines 10 
Tijdelijke noodgebouwen/huisvesting 5 
Transportmiddelen, auto’s, aanhangwagens, motorvoertuigen 5 à 15 
Automatiseringsapparatuur 3 à 5 
Gereedschappen, verbindingsmiddelen 5 
Software 5 
 
 
Investeringen met maatschappelijk nut 
Investeringen met een maatschappelijk nut (onder andere de aanleg van parken) activeren we 
meestal niet. We volgen hiermee het BBV dat vraagt om investeringen met een maatschappelijk 
nut bij voorkeur niet te activeren. De uitgaven voor deze investeringen verrekenen we direct met 
de exploitatie. We wijken alleen bij hoge uitzondering van die regel af. 
 
U vindt een uitgebreide beschrijving van het afschrijvingsbeleid van onze gemeente in de 
kadernotitie afschrijvingsbeleid en waardering van activa raadplegen, die u op 17 oktober 2013 
heeft vastgesteld.  
 
Financiële vaste activa 

De belangen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en effecten waarderen we op de 
prijs die we daarvoor betaalden of de lagere markwaarde. Leningen waarvan de rente langer dan 
1 jaar vast staat nemen we voor de nominale waarde of de marktwaarde als die lager is. 
De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden annuïtair afgeschreven in dezelfde 
termijnen als de eigen materiële activa.  
 
Voorraden (exclusief Grondbedrijf) 

De voorraden waarderen we op de prijs waarvoor we ze gekocht of gemaakt hebben. Als de 
marktwaarde lager is, waarderen we ze op de marktwaarde. 
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Voorraden grond 

De voorraad in exploitatie genomen complexen waarderen we op de prijs waarvoor we ze hebben 
gemaakt. Is het positieve saldo van de toekomstige opbrengsten en kosten minder dan de 
boekwaarde? Dan maken we een verliesvoorziening. De boekwaarde is het saldo van de kosten 
die we maken min de opbrengsten die we krijgen. 
 
Voor de niet in exploitatie genomen complexen geldt het volgende: 

• Zijn we echt van plan ('een reëel en stellig voornemen') om het complex bouwrijp te maken? 
Dan mogen we kosten activeren tot de laagst denkbare verwachte marktwaarde. We 
waarderen het complex op de prijs waarvoor we het hebben gemaakt. Is de boekwaarde hoger 
dan de verwachte marktwaarde? Dan is het verschil verlies. We maken daar een 
verliesvoorziening voor. We hoeven de waarde dan niet meer af te boeken tot de huidige 
marktwaarde. 

• Zijn we niet (meer) van plan ('een reëel en stellig voornemen') om het complex bouwrijp te 
maken? Dan mogen we kosten activeren tot de huidige marktwaarde. Dat kan bijvoorbeeld de 
agrarische waarde zijn. We waarderen het complex op de prijs waarvoor we het hebben 
gekocht. Is de boekwaarde hoger dan de huidige marktwaarde? Dan is het verschil verlies. Dat 
komt ten laste van de reserve van het Grondbedrijf. 

 
De voorraad grond- en hulpstoffen waarderen we op de prijs waarvoor we ze hebben gekocht of 
op 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 tegenstelling tot vorig jaar, in beginsel 
geen rente toegerekend aan reserves. Uitzondering hierop zijn de Algemene reserve Grondbedrijf, 
de reserve Riolering, kapitaallastenreserves en het deel van de Algemene Reserve waarin de 
verliezen van het Grondbedrijf zijn opgenomen. 
Anders dan in 2014 rekenden we in 2015 normaal gesproken geen rente toe aan reserves. We 
volgen daarmee de notitie reserves en voorzieningen. Er zijn vier uitzonderingen. We rekenen 
namelijk wel rente tot aan: 

• de Algemene Reserve Grondbedrijf; 

• de reserve Riolering; 

• kapitaallastenreserves; 

• het deel van de Algemene Reserve waarin de verliezen van het Grondbedrijf zijn opgenomen. 
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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 maken voorzieningen voor de nominale waarde.  
 

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. 
 
Dividend 

Dividend wordt in opbrengsten opgenomen nadat het besluit over uitkering van dividend is 
genomen. 
 
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.  
 

1.1.3 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 2015. 
 
Winstneming grondbedrijf 

Wij nemen gedurende het jaar winst op voor het deel dat de werkelijke opbrengsten hoger zijn 
dan de werkelijke kosten plus de kosten die we nog moeten maken. We ronden dat bedrag naar 
beneden af op € 100.000. Als we een complex afsluiten, brengen we het saldo van dat complex 
ten gunste of ten laste van de reserve van het Grondbedrijf. 
 
Resultaatbestemming 

Volgens het BBV moeten we de veranderingen in de reserves apart verantwoorden via functie 
980 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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1.2  Balans 

1.2.1 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 en 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 volgens het BBV. We hebben een extra kolom Mutatie 
opgenomen om u een beter beeld te geven van de veranderingen in 2015. Bij de toelichting op de 
balans geven we per post een verklaring van de grootste veranderingen. 
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Balans per 31 december 
 

 
  

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

Activa

Vaste activa

01 Materiële vaste activa

- Economisch nut 466.229 478.673 -12.444

- economisch nut, met heffingsgrondslag 48.106 49.872 -1.766

- Maatschappelijk nut 9.179 9.790 -611

02 Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 4.059 4.117 -58

- Leningen aan woningbouwcorporaties 21.400 21.400 0

- Leningen aan deelnemingen 0 3.312 -3.312

- Overige langlopende leningen 37.143 37.513 -370

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden 2.290 2.434 -144

- Overige uitzettingen 0 879 -879

Totaal vaste activa 588.406 607.990 -19.584

Vlottende activa

03 Voorraden

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden 5.858 8.920 -3.062

- Overige grond en hulpstoffen 30.378 28.328 2.050

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk 45.192 53.830 -8.638

- Vooruitbetalingen 31 38 -7

04 Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

- Vorderingen op openbare lichamen 19.845 21.654 -1.809

- Overige vorderingen 14.881 11.285 3.596

- Rekening courant 1.104 0 1.104

05 Liquide middelen

- Kas 18 30 -12

- Banken 272 1.490 -1.218

06 Overlopende activa

- Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen 1.112 -1.112

- Overige overlopende activa 22.736 -22.736

- Nog te ontvangen bijdragen van de EU 189 189

- Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid 1.264 1.264

- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk 3.915 3.915

- Overige overlopende activa 24.204 24.204

Totaal vlottende activa 147.151 149.423 -2.272

Totaal Activa 735.557 757.413 -21.856
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(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

Passiva

Vaste passiva

07 Eigen vermogen

- Algemene reserve -22.550 -18.912 -3.638

- Bestemmingsreserves 50.779 60.381 -9.602

- Rekeningresultaat 11.704 -3.849 15.553

Totaal reserves 39.933 37.620 2.312

08 Voorzieningen 23.547 13.515 10.032

09 Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

- Obligatieleningen 78.000 78.000 0

- Onderhandse leningen van pensioenfondsen 115.000 125.000 -10.000

en verzekeringsinstellingen

- Onderhandse leningen van banken 359.994 362.145 -2.151

en overige financiële instellingen

- Onderhandse leningen van medeoverheden 0 30.000 -30.000

- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) 1.634 2.036 -402

- Waarborgsommen 1 1 0

Totaal vaste passiva 618.109 648.317 -30.208

10 Vlottende passiva

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

- Kasgeldleningen 50.000 60.000 -10.000

- Overige schulden 3.409 5.213 -1.804

11 Overlopende passiva

- Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen 7.626 -7.626

- Vooruit ontvangen bedragen overig 4.597 -4.597

- Vooruit ontvangen bijdragen van de EU 0 0

- Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk 898 898

- Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid 6.066 6.066

- Overige overlopende passiva 57.075 31.660 25.415

Totaal vlottende passiva 117.448 109.096 8.352

Totaal Passiva 735.557 757.413 -21.856

Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen 412.001 443.276 -31.275
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1.3  Toelichting op de balans 

1.3.1  Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa laten de boekwaarde zien van alle activa die eigendom zijn van de 
gemeente Apeldoorn. Boekwaarde = aanschafwaarde -/- cumulatieve afschrijvingen. Hieronder 
ziet u de stand van de materiële vaste activa per 31 december 2014 en 31 december 2015. 
 

 

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

01 Materiële vaste activa

01.1 Gronden en terreinen
- economisch nut 39.489 41.340 -1.851

01.2 Woonruimten

- economisch nut 735 4.366 -3.631

01.3 Bedrijfsgebouwen

- economisch nut 391.784 399.927 -8.143

- economisch nut, met heffingsgrondslag 5.951 6.144 -193

01.4 Grond-, weg- en waterbouwk. werken

- economisch nut 8.444 7.557 887

- economisch nut, met heffingsgrondslag 39.928 41.188 -1.260

- maatschappelijk nut 9.179 9.790 -611

01.5 Vervoermiddelen

- economisch nut 2.253 1.661 592

01.6 Machines, apparaten en installaties

- economisch nut 17.103 16.838 265

01.7 Overige materiële vaste activa

- economisch nut 6.421 6.984 -563

- economisch nut, met heffingsgrondslag 2.227 2.540 -313

Totaal materiële vaste activa 523.514 538.335 -14.821
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De veranderingen in materiële vaste activa zijn het gevolg van jaarlijkse afschrijvingen, 
desinvesteringen en investeringen. In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de 
veranderingen zijn verdeeld over die drie onderdelen. 
 

 
 

Toelichting (des-)investeringen 

Er zijn in 2015 geen grote investeringen opgeleverd. Het grootste deel van de investeringen had 
te maken met vervanging en langlopende projecten zoals beken en sprengen. We hebben wel een 
deel van de vastgoedportefeuille verkocht. U ziet dat in de kolom desinvesteringen. 
 
Bijdragen van derden 

Volgens het BBV mogen we bijdragen van anderen 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 2015 ontvingen we bijdragen van anderen voor de beken 
en sprengen.  
 
Investeringen met een maatschappelijk nut 

De investeringen met een maatschappelijk nut (onderdeel 01.4 op de balans) zijn voor het 
grootste deel investeringen die te maken hebben met de aanleg en reconstructie van wegen. 
Rotondes schrijven we af in 40 jaar. De andere investeringen hebben voor het grootste deel een 
afschrijvingstermijn van 20 of 25 jaar. 
 
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 01.1) horen voor € 2,1 miljoen gronden die we in erfpacht 
hebben uitgegeven via het Grondbedrijf. Daarbij gaat het vooral om de ondergrond van 
benzinestations. Daarnaast hebben we voor € 1,5 miljoen gronden van een woonwagenlocatie in 
erfpacht uitgegeven. De activa in erfpacht zijn in totaal € 3,6 miljoen.  
In 2015 hebben we de ondergrond verkocht van drie benzinestations die we in erfpacht hadden 
uitgegeven. Daardoor is de boekwaarde € 0,2 miljoen lager geworden.  

(bedragen x € 1.000) Nieuwe Bijdragen Desinvest- Af-

investeringen van derden teringen schrijving Mutatie

Mutatie materiële vaste activa

01.1 Gronden en terreinen

- economisch nut 670 2.521 -1.851

01.2 Woonruimten

- economisch nut 63 3.694 -3.631

01.3 Bedrijfsgebouwen

- economisch nut 2.319 618 9.844 -8.143

- economisch nut, met heffingsgrondslag 193 -193

01.4 Grond-, weg- en waterbouwk. werken

- economisch nut 1.927 623 417 887

- economisch nut, met heffingsgrondslag 336 1.596 -1.260

- maatschappelijk nut 0 611 -611

01.5 Vervoermiddelen

- economisch nut 958 366 592

01.6 Machines, apparaten en installaties

- economisch nut 2.498 2.233 265

01.7 Overige materiële vaste activa

- economisch nut 68 631 -563

- economisch nut, met heffingsgrondslag 313 -313

Totaal mutatie materiële vaste activa 8.839 623 4.312 18.725 -14.821
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Verder hebben we de reserve De Haere van € 1,8 miljoen laten vrijvallen. We hebben tegelijk de 
boekwaarde van De Haere met hetzelfde bedrag verhoogd. We deden dat vanwege het besluit 
dat u bij het vaste stellen van over de jaarrekening 2014 heeft genomen. 

1.3.2 Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, met een rente die langer en 
korter dan 1 jaar vast staat, die we aan anderen hebben gegeven. Hieronder ziet u de stand van 
de financiële vaste activa per 31 december 2014 en 31 december 2015. 
 

 
 
 
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. 

 

 
 

Woningbouwcorporaties (02.2) 

In 2015 hebben de woningbouwcorporaties geen leningen afgelost.  

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

02 Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

02.1 Overige verbonden partijen 4.059 4.117 -58

Verstrekte leningen

02.2 Woningbouwcorporaties 21.400 21.400 0

02.3 Deelnemingen 0 3.312 -3.312

02.4 Overige langlopende leningen 37.143 37.513 -370

Vorderingen > 1 jaar

02.5 Vordering opbr. aandelen Nuon 0 879 -879

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

02.6 Bijdragen aan activa in eigendom van derden 2.290 2.434 -144

Totaal financiële vaste activa 64.892 69.655 -4.763

(bedragen x € 1.000) Verstrekte Ontvangen

Leningen Aflossingen Mutatie

Mutatie financiële vaste activa (alleen leningen)

Kapitaalverstrekkingen

02.1 Overige verbonden partijen 0 58 -58

Verstrekte geldleningen

02.2 Woningbouwcorporaties 0 0 0

02.3 Deelnemingen 3.312 -3.312

02.4 Overige langlopende leningen 596 966 -370

Vorderingen > 1 jaar

02.5 Vordering opbr. aandelen Nuon 0 879 -879

Totaal financiële vaste activa 596 5.215 -4.619
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Deelnemingen (02.3) 

In 2015 kregen we een vervroegde aflossing van Circulus-Berkel Milieu. Daarmee zijn alle 
leningen aan deelnemingen afgelost. 
 

Overige langlopende leningen (02.4) 

Het Parkmanagement van de Ecofactorij heeft haar lening vervroegd afgelost. Het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft per saldo voor ongeveer € 0,4 miljoen afgelost 
voor de startersleningen. We hebben vijf nieuwe leningen gegeven vanuit het kunstgrasfonds. 
Daarnaast hebben we nog een lening gegeven in het kader van duurzaamheid en een lening aan 
een zwembad. 
 
Vordering opbrengst aandelen Nuon (02.5) 

We hebben in 2009 onze aandelen Nuon verkocht. De betaling is over een aantal jaren 
uitgespreid. We kregen in 2015 de laatste betaling. 
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden (02.6) 

Op bijdragen aan activa waarvan anderen eigenaar zijn, hebben we alleen regulier afgeschreven. 

1.3.3 Voorraden 
Hieronder ziet u de stand van de voorraden per 31 december 2014 en 31 december 2015. 
 

 
 
Deze tabel geeft de veranderingen van de bouwgronden die we in exploitatie hebben genomen: 
 

 

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

03 Voorraden

Niet in exploitatie genomen gronden

03.1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 11.756 17.755 -5.999

03.2 Voorziening niet in exploitatie genomen -5.898 -8.835 2.937

bouwgronden 5.858 8.920 -3.062

Onderhanden werk

03.3 In exploitatie genomen bouwgronden 144.482 151.234 -6.752

03.4 Voorziening in exploitatie genomen -99.413 -97.716 -1.697

bouwgronden 45.069 53.518 -8.449

03.5 Overige grond- en hulpstoffen 30.378 28.328 2.050

Totaal voorraden Grondbedrijf 81.305 90.766 -9.461

03.6 Overige onderhanden werk 123 312 -189

Overigen

03.7 Vooruitbetalingen 31 38 -7

Totaal voorraden 81.459 91.116 -9.657

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 Vermeer- Vermin- 31-12-2014

dering dering

Mutatie in exploitatie genomen bouwgronden

03.3 Mutatie in exploitatie genomen 144.482 21.987 28.739 151.234

bouwgronden
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Wij ramen voor de in exploitatie genomen gronden € 118 miljoen aan kosten en € 220 miljoen 
een opbrengsten. Het geraamde eindresultaat is € 42 miljoen nadelig. Deze bedragen zijn 
nominale waarden. De rente wordt niet in de grondexploitaties geraamd en is hier niet in 
opgenomen. Voor complexen waarbij de contante waarde van het geraamde eindresultaat nadelig 
is, hebben wij een verliesvoorziening getroffen. Een onderbouwing hiervan vindt u in het MPG 
2016. 

 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (03.1 en 03.2) 

Niet in exploitatie genomen gronden (Niegg) zijn bouwgronden waarmee u van plan bent ('stellig 
voornemen') in de toekomst nog wat te doen, maar die u nog niet in exploitatie heeft genomen. 
We hebben per 31 december 2015 hierin de gronden opgenomen in de complexen Kieveen en 
Kanaalzone Remeha. We hebben die gronden gewaardeerd op de huidige marktwaarde. Dan 
hebben we voor het verschil een verliesvoorziening gemaakt bij onderdeel 03.2. 
U heeft definitief besloten de Marktstraat-Beekstraat niet te ontwikkelen als een totale 
gebiedsontwikkelingslocatie. Daarom hebben we dat complex per 31 december 2015 
ondergebracht bij Overige grond- en hulpstoffen (onderdeel 03.5). De bruto boekwaarde 
(opgenomen bij onderdeel 03.1) is hierdoor € 6,4 miljoen lager geworden. De verliesvoorziening 
(onderdeel 03.2) voor Markstraat/Beekstaat van € 3,7 miljoen is vrijgevallen en we hebben de 
gronden afgewaardeerd naar huidige marktwaarde. 
 
In exploitatie genomen bouwgronden (03.3 en 03.4) 

De boekwaarde van de gronden veranderen elk jaar met het saldo van kosten en opbrengsten. 
We hebben een verliesvoorziening gemaakt voor het deel van de boekwaarde dat we in de 
toekomst naar verwachting niet meer terugverdienen. 
De bruto boekwaarde (onderdeel 03.3) van de gronden die in exploitatie zijn (Iegg), is in 2015 
€ 7,2 miljoen minder geworden. Dat komt door vaste kosten en opbrengsten en doordat we 
winst hebben genomen over het complex. 
De grootste veranderingen zijn (in miljoen euro): 
 
Kosten (boekwaarde verhogend)  
Bouw- en woonrijpmaken +€  6,1 
Rente +€  5,9 
Apparaatskosten +€  3,7 
xploitatiekosten panden/percelen 
 

+€  1,9 

Overige kosten +€  1,6 
  
Opbrengsten (boekwaarde verlagend)  
Verkoop bouwrijpe grond -€ 23,3 
Subsidies -€   0,4 
Exploitatieopbrengsten panden/percelen -€   1,2 
Bijdrage verliesvoorzieningen -€   0,8 
Overige opbrengsten -€   3,0 
  
Winstnames (boekwaarde verhogend) 
 

 

Winstnames 2015 
(vooral erfpacht, Anklaar, overige eigendommen) 

+€  2,7 

 
Een uitgebreide toelichting op de kosten en opbrengsten ziet u bij de toelichting op het product 
Bouwgrondexploitatie (830) in programma 9 van deze jaarrekening. Daar geven we een 
toelichting per kostensoort voor het totale Grondbedrijf (Iegg + Niegg). 
 
De verliesvoorzieningen voor de Iegg (03.4) zijn met € 1,3 miljoen toegenomen. Dat komt onder 
meer door een (gewone) toevoeging van rente van € 3,9 miljoen per 1 januari 2015. Verder 
hebben we voor € 3,9 miljoen een algemene verliesvoorziening gemaakt voor Groot Zonnehoeve. 
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De reden daarvoor is dat we van plan zijn een deel van het dure programma te vervangen door 
een goedkoper programma. De grootste afnames van de verliesvoorzieningen zijn: 

• Ecofactorij I (€ 1,7 miljoen) 

• Zuidbroek (€ 1,6 miljoen) 

• Groot Zonnehoeve (€ 0,9 miljoen) 

• Kantorenlocaties algemeen (€ 0,7 miljoen). 
Ten slotte hebben we € 0,8 miljoen van de verliesvoorzieningen gebruikt voor afboeking van 
delen van Zuidwest Poort (voorziening Kantorenlocaties) en verlaging van de verkoopprijzen voor 
de woningbouw Zuidbroek (voorziening Kwalitatief woningbouwprogramma). 
 
Overige grond- en hulpstoffen (03.5) 

Bij de overige grond- en hulpstoffen hebben we ook de gronden met opstallen opgenomen 
waarvan we geen ontwikkeling meer verwachten. We mogen de boekwaarde daarvan alleen nog 
veranderen vanwege eventuele aankopen, maar niet meer door andere kosten en opbrengsten. 
Rente en beheers- en exploitatielasten van die gronden komen elk jaar ten laste van de Algemene 
Reserve Grondbedrijf. We hebben eind 2015 Markstraat-Beekstraat voor € 2,8 miljoen 
opgenomen in die categorie. Dat is de belangrijkste verklaring voor de toename van € 2,1 
miljoen. Daarnaast hebben we nog kleine afboekingen gedaan omdat we de waarde hebben 
aangepast aan de marktwaarde zoals die in 2015 is getaxeerd. De afboekingen zijn: 

• Kanaalzone € 0,3 miljoen 

• Zuidbroek € 0,1 miljoen 

• Kanaaloevers Veldhuis € 0,1 miljoen. 
De andere veranderingen hebben te maken met verkoop van panden in het complex Overige ruwe 
gronden. 
 

 
 
 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden:

Complex 31-12-2015 31-12-2014

Kanaalzone Remeha 4.883 4.800

Kieveen 6.873 6.605

Marktstraat/Beekstraat - 6.350

Subtotaal 11.756 17.755

Verliesvoorzieningen

Kieveen -5.898 -5.648

Beekstraat/Marktstraat 0 -3.187

Subtotaal -5.898 -8.835

Nettoboekwaarde niet in exploitatie genomen bouwgronden 5.858 8.920

Overige grond- en hulpstoffen:

Complex 31-12-2015 31-12-2014

Kanaalzone (politiekavel, noordoost & sportvelden) 3.033 3.313

Marktstraat/Beekstraat 2.845 -

Beekbergsebroek 10.242 10.242

Ecofactorij II 3.887 3.897

Zuidbroek 2.619 2.743

PWA Zone 1.055 1.060

Kanaaloevers Veldhuis 4.776 4.888

Overige Ruwe Gronden 1.921 2.185

Boekwaarde overige grond- en hulpstoffen 30.378 28.328
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Toelichting op algemene verliesvoorziening kwalitatief woningbouwprogramma 

We hebben in 2014 een algemene verliesvoorziening gemaakt voor de aanpassing van het 
kwalitatieve programma binnen het Grondbedrijf. Met die verliesvoorziening hebben we de 
financiële gevolgen opgevangen van de aanpassing van het programma in de periode 2015-2019. 
We hebben met u afgesproken wanneer we deze voorziening mogen gebruiken. 
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Overige onderhanden werk (03.6) 

In het overig onderhanden werk hebben we voor € 0,1 miljoen het saldo opgenomen van uren die 
we (nog) niet hebben afgerekend met het Grondbedrijf. 

 

1.3.4 Vorderingen op korte termijn 
Onder vorderingen op korte termijn vallen de vorderingen die we binnen een jaar afhandelen. In 
het overzicht hieronder ziet u een opsomming van de vorderingen op korte termijn. 

Toelichting voorraad niet in exploitatie genomen gronden

Complex Aantal m2 Aantal m2

31-12-2014 31-12-2015

Met stellig voornemen

Kanaalzone Remeha 25.604 25.604 4.883.000 190,71

Kieveen 114.518 114.518 975.000 8,51

Marktstraat/Beekstraat 5.756
145.878 140.122 5.858.000 41,81

Zonder stellig voornemen

Kanaalzone 82.752 81.883 3.033.000 37,04

Marktstraat/Beekstraat 5.756 2.845.000 494,27

Beekbergsebroek 1.210.008 1.210.010 10.242.000 8,46

Ecofactorij II 317.449 317.449 3.887.000 12,24

Zuidbroek 498.840 498.840 2.619.000 5,25

PWA Zone 14.080 14.080 1.055.000 74,93

Kanaaloevers Veldhuis 11.912 11.914 4.776.000 400,87

Zuiderpark 4.914 4.914 0 0,00

Overige ruwe gronden 344.404 270.621 1.921.000 7,10
2.484.359 2.415.467 30.378.000 12,58

Totaal 2.630.237 2.555.589 36.236.000 14,18

Boekwaarde 1 Prijs per m2

1 boekwaarde is inclusief verliesvoorziening en in sommige complexen zijn panden opgenomen
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Debiteuren (overige vorderingen) (04.1 t/m 04.7) 

We hebben de post Debiteuren gesplitst in debiteuren publieke organisaties, belastingdebiteuren, 
bijstandsdebiteuren (Stadsbank) en overige debiteuren. We doen dat omdat de verschillende 
soorten debiteuren ieder hun eigen risicoprofiel hebben.  
 
We hebben de voorzieningen voor 2015 voor dubieuze debiteuren op de volgende manier 
berekend: 

• De voorziening algemene debiteuren (04.3) hebben we bepaald op basis van een dynamische 
beoordeling met individuele toetsing van debiteuren.  

• De voorziening debiteuren Stadsbank (04.6) hebben we op basis van een dynamische 
beoordeling.  

• De voorziening belastingdebiteuren (04.7) hebben we bepaald op basis van een dynamische 
beoordeling van de debiteuren, die we daarna statisch hebben getoetst. U heeft in 2015 
besloten precariobelasting te heffen bij nutsbedrijven. We hebben in 2014 de aanslagen over 
het heffingsjaar 2011 opgelegd en in 2015 de aanslagen over de heffingsjaren 2012 tot en 
met 2014. De nutsbedrijven hebben bezwaar gemaakt tegen de opgelegde aanslagen. Dit 
probleem speelt ook landelijk. Er ligt een beroepszaak bij de Hoge Raad. Ondanks hun 
bezwaar hebben de nutsbedrijven de aanslagen wel betaald. We leggen in 2016 de 
aanslagen over 2015 op. We hebben het bedrag van € 6,1 miljoen dat we aan 
precariobelasting over 2015 verwachten, opgenomen in het saldo debiteuren per 31 
december 2015.  
Voor de opbrengsten van de precariobelasting over de jaren 2011 tot en met 2015 van in 
totaal € 16,5 miljoen hebben we een voorziening gemaakt. Dat hebben we gedaan omdat 
nog niet duidelijk is of de Hoge Raad bezwaren gegrond verklaart. Van die € 16,5 miljoen is 
€ 10,4 miljoen een voorziening Zaken onder de rechter en hebben we € 6,1 miljoen in 2015 

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

04 Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

Debiteuren (overige vorderingen)

04.1 Debiteuren algemeen 16.902 6.401 10.501

04.2 Debiteuren publieke organisaties 2.781 1.533 1.248

(excl. Belastingdienst)

04.3 Voorziening debiteuren algemeen -10.364 -1.000 -9.364

9.319 6.934 2.385

04.4 Debiteuren Stadsbank 650 706 -56

04.5 Voorziening debiteuren stadsbank -145 -158 13

505 548 -43

04.6 Belastingdebiteuren 12.295 18.263 -5.968

04.7 Voorziening belastingdebiteuren -7.238 -12.927 5.689

5.057 5.336 -279

Vorderingen op openbare lichamen

(Belastingdienst)

04.8 Omzetbelasting 325 325 0

04.9 BTW-compensatiefonds 19.520 19.796 -276

19.845 20.121 -276

04.10 Rekening courant 1.104 0 1.104

Totaal vorderingen op korte termijn 35.829 32.939 2.890
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afgetrokken van het debiteurensaldo, omdat € 6,1 miljoen onderdeel uitmaakt van het 
debiteurensaldo en € 10,4 miljoen is ontvangen. 

 
Vorderingen op openbare lichamen (04.8 en 04.9) 

Dit zijn vorderingen die we hebben op de Belastingdienst.  
 
Rekening courant (04.10) 

De rekening courant betreft de storting bij de SvN waarvoor nog geen leningen zijn verstrekt. 

1.3.5 Liquide middelen 
Dit is de samenstelling van onze liquide middelen: 
 

 
 
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. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de 
debet- en creditkant van de balans.  
 
Schatkistbankieren 

Eind 2013 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (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 2015 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. 
 

 

  

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

05 Liquide middelen

Kas / Bank / Giro

05.1 Kas 18 30 -12

05.2 Bank Nederlandse gemeenten (BNG) 0 10 -10

05.3 Overige banken 258 1.481 -1.223

05.4 Kruisposten 14 -2 16

Totaal liquide middelen 290 1.519 -1.229

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Drempelbedrag 3.989

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen

1.850                1.421          1.289          2.079          

Ruimte onder het drempelbedrag 2.139                2.569          2.701          1.910          

Overschrijding van het 

drempelbedrag
-                    -              -              -              



34 
 

1.3.6 Overlopende activa 
De post overlopende activa verdeelden we altijd in bedragen die we nog moeten ontvangen en 
bedragen die we vooruitbetaald hebben. Sinds 2015 moeten we, volgens de IV3-regelgeving, een 
andere verdeling maken. Dat verklaart waarom een groot aantal posten in een andere categorie is 
opgenomen. 
 
Nog te ontvangen bedragen 

Op de post Nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2015 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 daadwerkelijk 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. Nog te ontvangen bedragen van andere 
instellingen hebben we bij de overige overlopende activa gezet. 
 
Overige overlopende activa 

Onder de overige overlopende activa vallen onder andere de bedragen die we vooruit hebben 
betaald. Dat zijn betalingen die we in 2015 hebben gedaan, maar die we in 2015 niet in de 
exploitatie hadden meegenomen. We 'parkeren' die betalingen op de balans en nemen ze later als 
kosten alsnog op in de exploitatie. 
 

 
 
De overlopende activa is in totaal met € 7,9 miljoen toegenomen. De grootste oorzaak hiervan 
zijn de nieuwe taken door de 3 decentralisaties. 
 
Toelichting onzekerheid eigenbijdrage/ ouderbijdrage Wmo en Jeugd 

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming 
(persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo en de Jeugdwet 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 2015 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 
ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons. 
 

  

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

06 Overlopende activa

06.01 Nog te ontvangen bedragen 15.663 -15.663

06.02 Vooruitbetaalde bedragen 8.185 -8.185

06.03 Nog te ontvangen bijdragen van de EU 189 189

06.04 Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk 3.915 3.915

06.05 Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid 1.264 1.090

06.06 Overige overlopende activa 24.204 26.549

Totaal overlopende activa 29.572 23.848 7.895
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1.3.7 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 2015 waren. 
 
Bijlage A: specificatie reserves en voorzieningen 
Bijlage B: specificatie bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn 
Bijlage C: specificatie algemene reserve  
Bijlage D: specificatie bestemmingsreserve overlopende projecten 
 
 
Het overzicht hieronder laat de stand van het eigen vermogen per 31 december 2015 zien. 
 

 
 
Mutaties reserves 
Hieronder geven we een korte toelichting op de belangrijkste reserves en de ongewone 
veranderingen in 2015. Volgens de nieuw regels voor de indeling bestaat het eigen vermogen uit 
drie categorieën: algemene reserve, bestemmingsreserves en resultaat dienstjaar. 
 

Algemene reserve (07.1) 

In de beginbalans hebben we het negatieve rekeningresultaat van € 3,8 miljoen over 2014 
verrekend met de Algemene Reserve. Bij de Algemene Reserve horen ook de tekorten die in het 
verleden zijn ontstaan bij het Grondbedrijf. De totale Algemene Reserve is per saldo € 22,5 
miljoen negatief. We hebben in 2012 met u afspraken gemaakt om deze negatieve reserve in 10 
jaar weer aan te vullen. 
 
Bestemmingsreserves (07.05) 

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 en 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. 
 

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) 

In bijlage B ziet u welke bedragen uit de BROA we in 2015 hebben gebruikt en welke bedragen 
we erin hebben gestort. 

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

07 Eigen vermogen

Algemene reserve

07.1 Algemene reserve -22.550 -18.912 -3.638

Bestemmingsreserves

07.2 Bestemmingsreserve BROA 0 9.081 -9.081

07.3 Bestemmingsreserve kapitaallasten 0 4.083 -4.083

07.4 Overige bestemmingsreserves 0 47.217 -47.217

07.5 Bestemmingsreserves 50.779 0 50.779

50.779 60.381 -9.602

Resultaat

07.6 Exploitatieresultaat 11.704 -3.849 15.553

Totaal Eigen vermogen 39.932 37.620 2.312
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Bestemmingsreserve kapitaallasten/kapitaallastenreserve 

We hebben bijdragen uit deze reserve aan investeringen op de balans gezet als reserve 
kapitaallasten. Volgens het BBV moeten we investeringen namelijk bruto activeren en mogen we 
bijdragen uit de reserves daar niet van aftrekken. Gedurende de looptijd van de investering valt 
elk jaar een deel van deze reserve vrij om de jaarlijkse kapitaallasten te dekken. Eind 2015 
hadden we nog één kapitaallastenreserve, die voor Post Zuid (Tranformatieplan). De 
kapitaallastenreserve voor de  Brinklaanparkeergarage hebben we in 2015 opgeheven volgens uw 
besluit bij de jaarstukken 2014. 
 
Bespaarde rente op reserves (afname € 0,9 miljoen) 

In 2015 hebben we in totaal € 0,5 miljoen rente toegevoegd aan een paar reserves, op basis van 
hun waarde per 1 januari 2015. We hebben een rente van 1,75% gebruikt, behalve voor 
kapitaallastenreserves en als we aparte afspraken hadden gemaakt. In de staat van reserves in 
bijlage A ziet u hoe de afname van € 0,9 mln is verdeeld over de diverse reserves.  
 

Overlopende projecten (afname van € 0,5 miljoen) 

We bepalen elk jaar welke exploitatiebudgetten die we niet of maar voor een deel hebben 
uitgegeven, we overbrengen naar het volgende jaar. In bijlage D staat een overzicht van de 
budgetten die we overbrengen naar 2016. Het gaat in totaal om € 7,2 miljoen. We doen dit 
volgens de kaderstelling overlopende budgetten en kredieten. De vrijval van € 0,9 miljoen die u in 
bijlage D ziet staan. zijn budgetten van 2014 die we in 2015 niet hebben gebruikt. Deze 
budgetten vallen vrij in de exploitatie. We lichten ze daar ook toe.  
 
Reserve stelpost locatie woonwagenbewoners en kermisexploitanten (geen toe- of afname) 

In deze reserve zit nog € 119.000. We hebben deze reserve na de renovatie van de Haere laten 
bestaan in verband met toekomstige kosten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten die we 
maken als we een tijdelijke standplaats verwijderen nadat de bewoner een vaste standplaats 
heeft gekregen. En om kosten van de monitoring van het grondwater. En om de kosten van een 
schadeprocedure die toen nog liep. 
 
Reserve Bereikbaarheid Binnenstad (afname € 1,3 miljoen) 

Het saldo van deze reserve is in 2015 met € 1,3 miljoen afgenomen. Dat komt vooral door lagere 
parkeeropbrengsten in 2015. We doen in 2016 een voorstel om de Reserve Bereikbaarheid 
Binnenstad opnieuw te bepalen. U kunt daar dan bij de voorjaarsnota een besluit over nemen. 
 

Reserve Riolering 

De reserve riolering is door een stelselwijziging overgeheveld naar de voorziening riolering. 
 
Reserve Huisvuilrechten (afname van € 1,3 miljoen) 

Het saldo van deze reserve is € 1,3 miljoen minder geworden. We hadden dat verwacht bij de 
vaststelling van de tarieven voor 2015. De reserve is per 31 december 2015 nog wel steeds 
hoger dan het maximum dat u heeft vastgesteld. Dat komt omdat het saldo van de reserve per 1 
januari 2015 in werkelijkheid hoger was dan we hadden verwacht bij de vaststelling van de 
tarieven. We hebben voor 2016 de tarieven van de afvalstoffenheffing zo vastgesteld dat we 
verwachten dat het saldo van de reserve eind 2016 lager wordt dan het toegestane maximum. 
We verwachten in 2016 een afname van het saldo van € 0,6 miljoen. 
 
Reserve Egalisatie Bouwleges (toename € 0,5 miljoen) 

In deze reserve zat per 31 december 2015 een bedrag van € 2,0 miljoen. Dat is het gevolg van 
een toevoeging van € 0,5 miljoen in 2015. Dat bedrag is het saldo van legesopbrengsten en 
kosten die met leges te maken hebben. De lagere kosten zijn het gevolg van een eenmalige 
meevaller bij de externe kosten. Daarnaast hadden we een klein voordeel bij de 
legesopbrengsten. 
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Reserve schildersonderhoud straatverlichting (afname € 0,3 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. We verwachten dat we de 
reserve vanaf boekjaar 2017 kunnen opheffen. We doen daarom geen stortingen meer in deze 
reserve. 
 
Reserve vernieuwen bomenbestand (afname € 0,3 miljoen) 

Het saldo van deze reserve is met € 0,3 miljoen afgenomen. Dat komt door uitgaven die we in 
2015 deden voor het Weteringse Broek en de landschapsversterking in Uddel.  
 
Reserve exploitatie begraafplaatsen (toename € 0,2 miljoen) 

We hebben de opbrengst van het begraven en (verlenging van) onderhoud in deze reserve 
gestort. We hebben er geld uit gehaald voor kosten die we hebben gemaakt voor het beheren en 
onderhouden van de begraafplaatsen. 
 
Egalisatiereserve wegenonderhoud (toe- en afname van € 2,5 miljoen) 

We gebruiken deze reserve om de kosten van wegenonderhoud gelijkmatig te verdelen. We 
storten er voordelen in die we hebben bij aanbestedingen, en geld dat we in het begrotingsjaar 
niet gebruiken. We gebruiken de reserve samen met het geld uit de begroting en eventuele 
subsidies voor het onderhoud van de wegen. In 2014 kregen we € 1 miljoen van de provincie 
Gelderland voor onderhoud aan wegen, in het kader van de Robuuste Investeringsimpuls. We 
hebben dat geld plus de subsidie van € 1,5 miljoen voor 2015 toegevoegd aan de reserve. We 
hebben hetzelfde bedrag (€ 2,5 miljoen) uit de reserve gehaald om de lasten van het onderhoud 
te dekken. 
 
Reserve onderwijshuisvesting (toename € 1,5 miljoen) 

In de begroting 2015 en in deze jaarrekening hebben we rekening gehouden met een voordeel 
van € 1,4 miljoen bij de exploitatie van de onderwijshuisvesting  en een storting van € 0,3 
miljoen vanuit deze reserve naar de algemene reserve. Dat is volgens uw besluit over de jaarschijf 
2015. We hebben in 2015 ook het resultaat 2014 van € 0,4 miljoen in deze reserve gestort. 
Bij de vaststelling van deze jaarrekening stellen wij u voor om het voordeel van € 647.000 op de 
onderwijshuisvesting toe te voegen aan deze reserve. We hadden dat voordeel niet begroot. Met 
dat bedrag kunnen we dan in 2016 achterstallig onderhoud uitvoeren. We hebben namelijk op 
basis van de kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 de uitvoering van het achterstallige 
onderhoud aan gymzalen verschoven van 2015 naar 2016. 
 
Reserve sportactiviteiten (geen mutatie) 

De reserve is bedoeld om schommelingen op te vangen in uitgaven, die vooral worden 
veroorzaakt door eenmalige activiteiten. In 2015 waren er geen veranderingen bij deze reserve. 
 
Reserve Topsportevenementen (afname € 160.000) 

U heeft deze reserve in 2009 ingesteld om het mogelijk te maken regelmatig mee te helpen om  
topsportevenementen naar Apeldoorn te halen, in het bijzonder naar Omnisport. U heeft daar in 
de jaren 2009 tot en met 2012 geld voor beschikbaar gesteld. We hebben hiervan in 2015 
€ 160.000 gebruikt voor de organisatie van het WK Beachvolleybal en de Fed Cup. 
 
Reserve huisvesting (afname € 61.301) 

We hebben aan deze reserve een bedrag toegevoegd voor de huisvesting van het 
managementbureau. En we hebben er een bedrag uitgehaald voor een voorziening voor groot 
onderhoud. Beide bedragen zijn volgens de begroting. Marktplein 3 hadden we al in 2014 
afgerond. Daarom hebben we het bedrag van € 75.985 dat we daarvoor hadden begroot, niet 
meer aan de reserve toegevoegd.  
 
Reserve aandelenkapitaal Teuge (afname € 45.042) 

De vermindering (door vrijval op de exploitatie) is volgens de begroting. 
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Reserve BTW-compensatiefonds (afname € 0,4 miljoen) 

U heeft deze reserve ingesteld om het structurele tekort op te vangen dat ontstond door de 
komst van het Btw-compensatiefonds. We hebben in 2015 geld uit de reserve gebruikt volgens 
de begroting. In 2016 valt nog € 210.000 vrij. Daarna kunnen we deze reserve opheffen. 
 
Concern bedrijfsvoeringsreserve (toename € 32.092) 

Deze reserve was per 31 december 2015 € 2,0 miljoen. Per 1 januari 2015 was dat € 1,968 
miljoen. In 2015 hebben we € 1,791 miljoen uit de reserve gebruikt op basis van het besluit van 
de Directieraad. Hiertegenover stond een storting van € 1,823 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 (afname € 4,1 miljoen) 

In 2015 waren er drie veranderingen in deze reserve. Ten eerste de verwerking van het nadelig 
resultaat van het Grondbedrijf uit de jaarrekening 2014. Het nadelig resultaat was € 6,9 miljoen. 
Ten tweede de verwerking van het resultaat over 2015. En ten derde de toevoeging van 
€ 0,3 miljoen rente over het bedrag van de reserve per 1 januari. Het werkelijke resultaat was € 
0,2 miljoen minder dan we hadden begroot. In deze jaarrekening stellen we voor dat bedrag ten 
laste te brengen van deze reserve. De reserve komt dan uit op € 9,7 miljoen. 
 
Reserve De Haere (afname € 1,8 miljoen) 

Deze reserve hebben we opgeheven bij de vaststellen van de jaarstukken 2014. 
 
Reserve frictiekosten (toename € 2,3 miljoen) 

De reserve frictiekosten maakte voorheen onderdeel uit van de voorziening frictiekosten. Om 
BBV-technische rendene is dit deel omgevormd tot een reserve. 
 
Reserve onderhoud stadhuis (toename € 2,3 miljoen) 

Voorheen hadden we middelen in de voroziening onderhous standhuis ten behoeve van het 
onderhoud van het stadhuis. Om BBV-technische redenen is de voorziening omgevormd tot een 
reserve. 
 

1.3.8 Voorzieningen 
Dit is de stand van de voorzieningen per 31 december 2015: 

 
 

Mutaties 

Een totaaloverzicht van alle veranderingen bij de voorzieningen staat in bijlage A. 
 
Voorziening wijkzaken (toename € 32.000) 

We hebben deze voorziening ingesteld ter dekking van kosten voor specifieke 
wijkontwikkelingsprojecten die zijn toegezegd aan de wijkraden. De toevoegingen aan de 
voorziening vinden plaats op basis van toegezegde wijkontwikkelingsprojecten die bekostigd 
worden uit het budget fysiek wijkbeheer en die ultimo het boekjaar nog niet besteed zijn. De 
onttrekkingen vinden plaats op basis van facturen of interne verrekeningen die betrekking hebben 
op de in voorgaande jaren aan de voorziening toegevoegde gelden voor 
wijkontwikkelingsprojecten. 
 

  

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

08 Voorzieningen

08.1 Voorzieningen 23.547 13.515 10.032

Totaal Voorzieningen 23.547 13.515 10.032
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Voorziening gebiedsgericht waterbeheer (toename € 174.000) 

Deze voorziening is bestemd voor de kosten die verband houden met de uitvoering van 
gebiedsgericht grondwaterbeheer. De voorziening wordt gevormd door het storten van 
afkoopsommen die worden ontvangen van eigenaren van vervuilde grondwaterpluimen. Zij kopen 
hiermee de eigen saneringsplicht af. De gelden worden gebruikt voor beheer en onderhoud van 
een monitoringssysteem en eventuele extra saneringsmaatregelen. Verlies voor het warmtebedrijf 
Parelhoender wordt hier ook uit betaald (en winst toegevoegd). 
 

Voorziening riolering (afname € 204.000) 

De voorziening is volgens de nieuwe BBV voorschriften in 2014 ingesteld om te voorzien in 
kosten voor voorziening en groot onderhoud (spaarvoorziening (artikel 44.2). Op grond van het 
gemeentelijk rioleringsplan wordt jaarlijks een storting gedaan. Jaarlijks worden de werkelijke 
kosten voor onderhoud en vervanging onttrokken uit de voorziening. Bij de beginbalans is de 
reserve riolering toegevoegd aan deze voorziening. 
 
Voorziening topsport (afname € 250.000) 

De voorziening is getroffen ter dekking van de kosten die noodzakelijk waren om het evenement 
WK Beachvolleybal, waaraan de gemeente Apeldoorn zich eerder al aan had gecommitteerd. Het 
evenement is in 2015 gerealiseerd. 
 

Voorziening onderhoud stadhuis (afname van € 2,1 miljoen) 

Er is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) waarin de uitgaven voor de instandhouding van het 
Stadhuis meerjarig zijn opgenomen. De voorziening is ter dekking van deze toekomstige uitgaven 
voor groot onderhoud. Het periodieke onderhoud maakt onderdeel uit van de reguliere exploitatie 
en wordt niet gedekt uit deze voorziening. 
 

Anticiperend op het ‘Huis van de Stad’ zijn investeringen on-hold gezet en is er sprake van een 
sober onderhoudsniveau. Verwachting is dat het huidige MJOP behoorlijk van kleur verschiet bij 
besluitvorming omtrent de toekomstbestendige organisatie. 
 
Door het on-hold zetten van het groot onderhoud en investeringen wordt het onderhoud re-actief 
uitgevoerd en er wordt niet meer pro-actief gestuurd aan de hand van de MJOP. 
Het uitstellen van (groot)onderhoud heeft het omslagpunt bereikt. Het reguliere onderhoud dat uit 
de exploitatie betaald wordt is dusdanig toegenomen, dat het tot een financieel nadeel gaat 
leiden in de komende jaren.   
 
Door de voorgenoemde besluiten voldoet de voorziening volgens het BBV niet meer aan de 
vereisten, daarom is deze voorziening omgezet naar een reserve. 
 

Voorziening zaken onder de rechter (toename € 10.0021.000) 

De zaak waarvoor die in 2014 was voorzien, is afgewikkeld bij de rechtbank. Er wordt nog wel 
een hoger beroep bij de Raad van State ingesteld, maar het is niet de verwachting dat daar nog 
aanvullende kosten uit voortvloeien. De kosten die door de gemeente betaald moesten worden 
zijn betaald. Daarmee is dat deel van de voorziening niet meer nodig en is vrijgevallen ten gunste 
van het resultaat (€ 393.000). 
 
In 2015 is het besluit genomen om tot het heffing van precario bij nutsbedrijven over te gaan. In 
2014 zijn de aanslagen over het heffingsjaar 2011 opgelegd en in 2015 zijn de aanslagen over 
de heffingsjaren 2012 tot en met 2014. Tegen de opgelegde aanslagen is bezwaar gemaakt. 
Deze problematiek speelt ook landelijk en er ligt een casus voor bij de Hoge Raad. Ondanks dat 
bezwaar is gemaakt zijn de opgelegde aanslagen wel voldaan. De aanslagen over 2015 worden in 
2016 opgelegd.  
 
De precario opbrengsten over de jaren 2011 tot en met 2015, in totaal € 16,5 miljoen, zijn 
volledig voorzien omdat nog niet duidelijk is of de bezwaren gegrond worden verklaard. In totaal 
is € 10,4 miljoen gepresenteerd als voorziening zaken onder de rechter en € 6,1 miljoen inzake 
2015 is in mindering gebracht op het debiteurensaldo.  
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Voorziening frictiekosten (afname € 1,4 miljoen) 

De voorziening frictiekosten is bij de reorganisatie 2013 en bij het opmaken van de MPB 2013 – 
2016 door de Raad ingesteld. De voorziening is een aantal jaren gevuld conform afspraken. De 
voorziening is om het verloop van de mensen die boventallig zijn geworden te ondersteunen, te 
betalen en te begeleiden van werk naar werk. De hoogte van de voorziening wordt door een 
aantal posten bepaald, namelijk de mobiliteitsbevorderende maatregelen, de WW-lasten en 
loonkosten waar tegenover geen arbeid staat.  
 

De voorziening frictiekosten is gemaximeerd op € 4.038.000 (Mobiliteitsbevorderende 
maatregelen HPK-ers, niet HPK-ers, WW-lasten en loonkosten waar tegenover geen arbeid staat). 
De voorziening is op 31 december 2015 € 4.338.000, dit is € 300.000 hoger dan toegestaan. 
Aangezien we in de jaren 2017 en 2018 negatief uitkomen is dit bedrag nodig voor kosten in 
deze jaren en heeft om deze reden geen vrijval plaatsgevonden. 
 

Voorziening bovenwijks / sociaal deficiet / landschapsversterking (afname € 436.000) 

De voorziening is het gevolg van anterieure contracten die de gemeente met de externe partijen 
heeft gesloten. Deze overeenkomsten, ook wel AC-overeenkomsten genoemd, zijn ontstaan na 
verruiming van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in 2008. Deze wet biedt gemeenten de 
mogelijkheid om kosten in het domein van de ruimtelijke ordening te verhalen op (private) 
ontwikkelaars. Dit kostenverhaal kan geschieden via het grondbeleid dat de gemeente sinds 2012 
heeft vastgesteld voor bijdragen in bovenwijkse voorzieningen, bijdrage sociaal deficiet en 
bijdrage landschapsversterking. Een andere mogelijkheid is kostenverhaal via een anterieure 
overeenkomst. 
 

In de voorziening worden overeengekomen bijdragen met externe partijen gestort en 
onttrekkingen houden verband met de kosten voor bovenwijkse voorzieningen die door de 
gemeente worden gemaakt. 
 

Technisch gezien voldeed deze voorziening niet geheel aan de BBV-vereisten, daarom is € 2,3 
miljoen uit deze voorziening omgezet naar een reserve. 
 

Voorziening schenking kinderboerderij (toename € 264.000) 

Bij beëindiging van de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Kinderboerderijen Apeldoorn, 
in 2006, heeft de Gemeente € 250.000 ontvangen voor het oprichten van een nieuwe 
kinderboerderij. Alsmede voor projecten en/of investeringen die rechtstreeks of zijdelings verband 
houden met de bestaande kinderboerderijen. Jaarlijks wordt ten laste van de algemene middelen 
een dotatie gedaan voor inflatie correctie, zoals in het college-/ raadsvoorstel vastgesteld.  
 
Met ingang van de jaarrekening 2015 is deze post opgenomen onder de voorzieningen omdat de 
gemeente een bestedingsverplichting heeft ten aanzien van de ontvangen gelden. In 2014 is deze 
post opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 

Voorziening onderhoud vastgoedbedrijf Apeldoorn (toename € 309.000) 

In kader van project professionalisering vastgoed “Vastgoed onder één dak” is op 7 januari 2010 
door de raad de ‘Vastgoednota Vastgoedbedrijf Apeldoorn’ vastgesteld. Onderdeel hiervan was 
de instelling van een onderhoudsvoorziening teneinde te kunnen garanderen dat er voldoende 
financiële middelen zijn voor de instandhouding (onderhoud) van het gemeentelijk vastgoed. Deze 
garantie geldt voor zowel eigen huisvesting als voor huurders die deze middelen ook hebben 
ingebracht via de huur. Vanuit de huurwetgeving is de gemeente verplicht om het 
instandhoudingsonderhoud te garanderen.  
Op 11 november 2010 heeft de raad het besluit genomen om een onderhoudsvoorziening in te 
stellen. 
Op 23 december 2010 heeft B&W ingestemd om voor al het structurele bezit een conditiescore 
aan te houden van niveau 3. 
 



41 
 

De onderwijsgebouwen worden niet beschouwd. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het 
onderhoud van deze panden ligt wettelijk gezien bij de schoolbesturen. De gemeentelijke kaders 
met betrekking tot onderhoud van deze panden kunnen daarom niet opgelegd worden aan de 
schoolbesturen. Bij overdracht van het onderwijspand van schoolbestuur naar gemeente wordt 
het pand opgenomen in het vastgoedbestand Onderwijshuisvesting. De gemeente is als interne 
eigenaar van dit vastgoed zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze panden. 
 
Voor wat betreft Omnisport, CODA, Orpheus en Accres is het eigenarenonderhoud belegd bij de 
huurder, die hiervoor via de gemeente een subsidie ontvangt. In kader van het project ‘Vastgoed 
in één hand’ wordt momenteel onderzocht of het eigenarenonderhoud van dit vastgoed 
overgebracht kan worden naar het gemeentelijk Vastgoedbedrijf. Met CODA is overeengekomen 
dat het onderhoud wordt overgebracht. Hiervoor heeft de gemeente in 2015 een voorziening van 
€ 1,4 miljoen opgenomen. 
 
Voor het bepalen van de omvang van de voorziening zijn de door het Vastgoedbedrijf opgestelde 
MJOP’s (beheerplannen) de basis. Vanuit deze MJOP’s wordt de splitsing gemaakt in exploitatie-
onderhoud (direct ten laste van exploitatie) en voorziening onderhoud (ten laste van de 
voorziening).  
Voor panden zonder MJOP’s wordt al het onderhoud direct ten laste van exploitatie gebracht. Dit 
betreft bijvoorbeeld de panden in de verkoopportefeuille en de sportveldenaccomodaties en 
landgoederen. Hiervoor dient eerst een toekomstplan vastgesteld te worden. Bij langdurig behoud 
zullen ook voor deze panden MJOP’s worden opgesteld. 
 
De voorziening wordt jaarlijks gevoed met een storting, welke berekend wordt vanuit de 
doorrekening MJOP voor het onderdeel voorziening onderhoud. De doorlooptijd van de MJOP’s is 
20 jaar. De niet-verrekenbare BTW wordt op basis van de verschillende vastgoedportefeuilles 
extracomptabel berekend en meegenomen in de doorrekening van de voorziening. 
Jaarlijks wordt het MJOP geïndexeerd met de bouwindex (BDB-index). 

1.3.9 Schulden op lange termijn 
De schulden op lange termijn zijn alle schulden waarvan de rente langer dan 1 jaar vaststaat. Eind 
2015 stond de schuld op lange termijn zo op de balans: 
 

 
 
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. 
 
  

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

09 Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

Obligatieleningen

09.1 Obligatieleningen 78.000 78.000 0

Onderhandse leningen:

09.2 Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 115.000 125.000 -10.000

09.3 Banken en overige financiële instellingen 359.994 362.144 -2.150

09.4 Medeoverheden 0 30.000 -30.000

09.5 Overige binnenlandse sectoren 1.634 2.036 -402

476.628 519.180 -42.552

Overige schulden op lange termijn

09.6 Waarborgsommen 1 1 0

Totaal schulden op lange termijn 554.629 597.181 -42.552
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Kortlopende schulden omgezet in langlopende schulden 

We hebben € 245 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 specificatie van de rente-
instrumenten  in bijlage K. Die specificatie voldoet aan de voorschriften van het BBV. 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 dat 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 € 80,2 miljoen uit per 31 
december 2015. Voor de reguliere leningen met een vaste rente is de negatieve marktwaarde € 
38,7 miljoen, voor leningen met een rente-instrument € 41,5 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 Financiering Decentrale Overheden 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 € 412 miljoen garant voor geldleningen van 
onder andere woningbouwcorporaties. In de paragraaf Financiering vindt u een toelichting 
daarover. In bijlage G staat een specificatie van de geldleningen waarvoor we garant staan. 
 
Rentelast van de schulden op lange termijn 

Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van de rentelast die in 2015 voortvloeide uit de 
schulden op lange termijn. Voor een vergelijking hebben we daarnaast de gegevens over 2014 
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. 
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1.3.10 Schulden op korte termijn 
De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vast staat. 
Eind 2015 stond de schuld op korte termijn zo op de balans: 
 

 
 

 

Kasgeldleningen (10.2) en banksaldi (10.3) 

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 (10.4) 

Dit is de rekening-courant die we hebben bij het Sociaal Voorzieningsfonds. 

1.3.11 Overlopende passiva 
We hebben de overlopende passiva verdeeld in bedragen die we vooruit hebben ontvangen en 
overige overlopende passiva. Sinds 2015 moeten we, volgens de IV3-regelgeving, een andere 
verdeling maken. Dat verklaart waarom een groot aantal posten in een andere categorie is 
opgenomen. 
 
Vooruit ontvangen bedragen 

Dit zijn bedragen die we in 2015 hebben ontvangen, maar die niet te maken hebben met het 
boekjaar 2015. Het is geld dat we hebben gekregen voor prestaties die we in 2016 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. 
 
  

(bedragen x € 1.000) 2015 2014

Rentelast schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

09.1 Obligatieleningen 1.997 2.319

09.2 Pensioenfondsen en verzekerings instellingen -8 211

09.3 Banken en overige financiële instellingen 15.868 17.206

09.4 Medeoverheden 48 230

09.5 Overige binnenlandse sectoren 55 61

Totaal rentelast 17.960 20.027

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

10 Schulden op korte termijn

10.1 Crediteuren (extern) 3.342 5.162 -1.820

10.2 Kasgeldleningen 50.000 60.000 -10.000

10.3 Rekening courant niet fin.-instellingen 67 52 15

Totaal schulden op korte termijn 53.409 65.214 -11.805
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Overige overlopende passiva 

Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor 
diensten die in 2015 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben betaald. We 
hebben de kosten in 2015 al wel in de exploitatie opgenomen. 
 

 
 

De overlopende passiva zijn met € 19,2 miljoen toegenomen. De grootste oorzaak hiervan zijn de 
nieuwe taken door de 3 decentralisaties. 

1.3.12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Hierboven zijn alle bezittingen en schulden toegelicht. Wij kennen ook verplichtingen die niet in 
de balans zijn opgenomen. In bijlage G vindt u een uitgebreide toelichting. 

(bedragen x € 1.000) 31-12-2015 31-12-2014 Mutatie

11 Overlopende passiva

11.01 Nog te betalen bedragen 26.400 -26.400

11.02 Vooruit ontvangen bedragen 12.224 -12.224

11.03 Overige transitorische posten 5.259 -5.259

11.04 Vooruit ontvangen bijdragen van de EU 0 0

11.05 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk 898 898

11.06 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid 6.066 6.066

11.07 Overige overlopende passiva 57.075 56.071

Totaal overlopende passiva 64.039 43.883 19.152
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1.4  Overzicht van baten en lasten 

(programmarekening) 

 
In de programmarekening laten we de resultaten zien per programma en per beleidsproduct. We 
maken daarbij onderscheid in het resultaat voor verrekening met de reserves (resultaat vóór 
bestemming) en het resultaat na de verrekening. 
In de verantwoording over de programma's bekijken en verklaren we afwijkingen van meer dan 
€ 200.000. 
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  Primaire begroting 2015 Begroting 2015 Rekening 2015 Afwijkingen 2015 Rekening 

  (A) (B) (C) (C)-(B) 2014 

Programma/beleidsproducten Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo 

Bestuur, (wijk)organisatie, 

burgerzaken en financiën  
001 Bestuursorganen 6.519 0 -6.519 7.480 52 -7.428 8.073 79 -7.994 593 27 -566 -7.515
002 Bestuursondersteuning B&W 17.762 3.944 -13.818 18.538 3.944 -14.594 17.889 4.027 -13.862 -649 83 732 -12.708

003/004 Burgerzaken 5.381 2.847 -2.534 5.381 2.847 -2.534 5.118 2.851 -2.267 -263 4 267 -2.261

005 Bestuurlijke samenwerking 501 0 -501 501 0 -501 584 103 -481 83 103 20 -404

006 Bestuursondersteuning raad en 
 

2.763 239 -2.524 2.817 239 -2.578 2.684 377 -2.307 -133 138 271 -2.513

330 Dividend nutsbedrijven 19 1.706 1.687 19 1.706 1.687 19 1.718 1.699 0 12 12 1.691

511 Vormings- en ontwikkelingswerk 97 0 -97 97 0 -97 102 0 -102 5 0 -5 -48

530 Dividend sport 0 260 260 0 260 260 0 260 260 0 0 0 260

721 Dividend afvalverwijdering 0 500 500 0 500 500 0 642 642 0 142 142 953

724 Begraafplaatsen 19 0 -19 19 0 -19 57 6 -51 38 6 -32 -41

913,914 Geldleningen en beleggingen 2.772 14.887 12.115 2.772 14.887 12.115 2.869 14.437 11.568 97 -450 -547 7.792

921 Algemene uitkering 
 

0 152.567 152.567 0 154.127 154.127 0 152.351 152.351 0 -1.776 -1.776 166.118

922 Algemene baten en lasten 7.448 13.491 6.043 10.954 13.495 2.541 18.832 25.311 6.479 7.878 11.816 3.938 -1.554

923 Uitkering deelfonds sociaal 
 

0 137.555 137.555 0 139.015 139.015 0 139.943 139.943 0 928 928 
930 t/m 941 Gemeentelijke 

 
2.353 48.009 45.656 2.353 48.009 45.656 2.372 52.388 49.925 19 4.379 4.260 54.141

960 Saldi kostenplaatsen -55 302 357 362 302 -60 8.422 8.858 436 8.060 8.556 496 3.721

Resultaat vóór bestemming 45.579 376.307 330.728 51.293 379.383 328.090 67.021 403.351 336.330 15.728 23.968 8.240 207.632

Bestemming via functie 980 11.738 10.280 -1.458 15.587 21.686 6.099 32.322 27.539 -4.783 16.738 5.853 -10.882 -5.586

Resultaat na bestemming 57.317 386.587 329.270 66.880 401.069 334.189 99.343 430.890 331.547 32.463 29.821 -2.642 202.046

Veiligheid  
120 Brandweer en rampenbestrijding 12.173 865 -11.308 12.181 865 -11.316 11.663 881 -10.782 -518 16 534 -10.750
140 Openbare orde en veiligheid 5.103 1.961 -3.142 5.153 1.961 -3.192 4.905 1.396 -3.509 -248 -565 -317 -4.146

160 Opsporing en ruiming 
 

29 0 -29 2.058 0 -2.058 2.233 0 -2.233 175 0 -175 -3.126

Resultaat vóór bestemming 17.305 2.826 -14.479 19.392 2.826 -16.566 18.801 2.277 -16.524 -591 -549 42 -18.022

Bestemming via functie 980 0 0 0 0 1.187 1.187 0 1.615 1.615 0 428 428 526

Resultaat na bestemming 17.305 2.826 -14.479 19.392 4.013 -15.379 18.801 3.892 -14.909 -591 -121 470 -17.496
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  Primaire begroting 2015 Begroting 2015 Rekening 2015 Afwijkingen 2015 Rekening 

  (A) (B) (C) (C)-(B) 2014 

Programma/beleidsproducten Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo 

Openbare ruimte  
210 Wegen, straten, pleinen en 
verkeersmaatregelen 29.165 1.136 -28.029 32.441 645 -31.796 34.005 7.045 -26.960 15.564 6.400 4.836 -

210, 212, 214 en 215 Openbaar 
vervoer 157 0 -157 157 0 -157 111 0 -111 -46 0 46 -359

214/215 Parkeren 7.161 6.577 -584 8.300 6.323 -1.977 6.582 6.094 -488 -1.718 -229 1.489 732

550, 560 en 580 Natuurbescherming 353 226 -127 352 226 -126 290 177 -113 -62 -49 13 -60

560 Openbaar groen 18.092 2.094 -15.998 19.006 2.194 -16.812 21.152 5.197 -15.955 2.146 3.003 857 -13.853

580 Recreatieve (speel)voorzieningen 494 0 -494 494 0 -494 379 12 -367 -115 12 127 -429

722/726 Riolering 10.510 12.091 1.581 10.511 12.091 1.580 11.936 11.848 -88 1.425 -243 -1.668 2.437

724/732 Begraafplaatsen 1.715 1.771 56 1.727 1.771 44 1.605 1.778 173 -122 7 129 -20

Resultaat vóór bestemming 67.647 23.895 -43.752 72.988 23.250 -49.738 76.060 32.151 -43.422 3.072 8.901 5.829 -36926

Bestemming via functie 980 19.494 26.798 7.304 19.794 32.810 13.016 9.572 17.619 8.047 -10.222 -15.191 -4.969 1.325

Resultaat na bestemming 87.141 50.693 -36.448 92.782 56.060 -36.722 85.632 49.770 -35.862 -7.150 -6.290 860 -35.601

Milieu  
721,725 Afvalverwijdering en -
verwerking 21.218 20.299 -919 21.257 20.299 -958 21.589 21.081 -508 332 782 450 -1.003

723 Milieubeheer 5.372 462 -4.910 6.012 462 -5.550 6.058 1.768 -4.290 46 1.306 1.260 -4.263

Resultaat vóór bestemming 26.590 20.761 -5829 27.269 20.761 -6508 27.647 22.849 -4798 378 2088 1710 -5266

Bestemming via functie 980 19.267 20.347 1.080 19.267 21.037 1.770 20.140 21.047 907 873 10 -863 71

Resultaat na bestemming 45.857 41.108 -4.749 46.536 41.798 -4.738 47.787 43.896 -3.891 1.251 2.098 847 -5.195
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  Primaire begroting 2015 Begroting 2015 Rekening 2015 Afwijkingen 2015 Rekening 

  (A) (B) (C) (C)-(B) 2014 

Programma/beleidsproducten Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo 

Jeugd en onderwijs  
421 Basis-, speciaal- en voortgezet 
onderwijs, onderwijshuisvesting 
(openbaar en bijzonder) 

23.974 1.891 -22.083 23.974 1.891 -22.083 23.309 1.873 -21.436 -665 -18 647 -23.617

480 Overige 
onderwijsaangelegenheden 9.416 4.681 -4.735 9.416 4.681 -4.735 9.452 4.932 -4.520 36 251 215 -4.159

530 Sport (schoolzwemmen) 157 90 -67 157 90 -67 159 81 -78 2 -9 -11 -83

650 Kinderopvang 
(peuterspeelzaalwerk) 514 20 -494 514 20 -494 430 0 -430 -84 -20 64 -428

670 Algemene voorzieningen jeugd 4.095 0 -4.095 5.133 851 -4.282 5.136 863 -4.273 3 12 9 -4.270

671 Eerste lijnsloket jeugd 2.985 0 -2.985 2.985 0 -2.985 2.934 295 -2.639 -51 295 346 -1.388

672 PGB jeugdzorg 2.750 0 -2.750 2.450 0 -2.450 2.127 0 -2.127 -323 0 323 
682 Individuele voorzieningen 
jeugdzorg 37.622 0 -37.622 36.726 0 -36.726 36.722 0 -36.722 -4 0 4 
683 Veiligheid, jeugdreclassering en 
opvang jeugd 1.003 0 -1.003 1.003 0 -1.003 1.023 0 -1.023 20 0 -20 

687 Ouderbijdrage onderwijs 0 494 494 0 494 494 0 120 120 0 -374 -374 
715 Gezondheidszorg jeugd 2.475 200 -2.275 2.475 200 -2.275 2.427 0 -2.427 -48 -200 -152 -2.380

Resultaat vóór bestemming 84.991 7.376 -77.615 84.833 8.227 -76.606 83.719 8.164 -75.555 -1.114 -63 1051 -36325

Bestemming via functie 980 1.701 734 -967 2.101 771 -1.330 2.101 771 -1.330 0 0 0 -412

Resultaat na bestemming 86.692 8.110 -78.582 86.934 8.998 -77.936 85.820 8.935 -76.885 -1.114 -63 1.051 -36.737

Apeldoorn activeert  
310 Stadsbank 2.665 517 -2.148 2.665 517 -2.148 2.542 489 -2.053 -123 -28 95 -2.200

482 Volwassenen en beroepsgerichte 
educatie 408 381 -27 1.576 1.454 -122 1.154 1.104 -50 -422 -350 72 -29

610 Bijstandsverlening en 
inkomensvoorziening en -subsidies 53.651 41.974 -11.677 53.595 41.917 -11.678 56.877 45.480 -11.397 3.282 3.563 281 -9.976

611 Sociale werkvoorziening 25.464 0 -25.464 27.341 0 -27.341 29.321 1.353 -27.968 1.980 1.353 -627 -361

614 Gemeentelijk minimabeleid 11.862 378 -11.484 12.600 378 -12.222 11.525 305 -11.220 -1.075 -73 1.002 -10.789

623 Reïntegratie- en 
participatievoorzieningen 
Participatiewet 

7.339 313 -7.026 8.532 313 -8.219 7.338 180 -7.158 -1.194 -133 1.061 -1.093

650 Kinderopvang 250 5 -245 250 5 -245 167 -1 -168 -83 -6 77 -155

Resultaat vóór bestemming 101.639 43.568 -58.071 106.559 44.584 -61.975 108.924 48.910 -60.014 2.365 4.326 1.961 -24.603

Bestemming via functie 980 0 1.192 1.192 0 4.365 4.365 1.109 4.179 3.070 1.109 -186 -1.295 -487

Resultaat na bestemming 101.639 44.760 -56.879 106.559 48.949 -57.610 110.033 53.089 -56.944 3.474 4.140 666 -25.090
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  Primaire begroting 2015 Begroting 2015 Rekening 2015 Afwijkingen 2015 Rekening 

  (A) (B) (C) (C)-(B) 2014 

Programma/beleidsproducten Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo 

Zorg en welzijn  
620 Maatschappelijke begeleiding en 
advies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699

621 Vreemdelingen 243 0 -243 243 0 -243 259 0 -259 16 0 -16 -233

661 Maatwerkvoorzieningen natura 
materieel Wmo 3.825 91 -3.734 3.825 91 -3.734 3.271 94 -3.177 -554 3 557 -5.431

662 Maatwerkvoorzieningen natura 
immaterieel Wmo 24.832 3 -24.829 24.982 3 -24.979 20.669 10 -20.659 -4.313 7 4.320 -12.427

663 Opvang en beschermd wonen 
GGZ Wmo 47.869 1.866 -46.003 50.691 1.866 -48.825 47.820 4.698 -43.122 -2.871 2.832 5.703 -9.537

667 Eigen bijdragen 0 6.293 6.293 0 6.293 6.293 0 5.277 5.277 0 -1.016 -1.016 
670 670 Algemene voorzieningen 
Wmo en 621 vreemdelingen 14.674 2.708 -11.966 14.327 2.704 -11.623 13.284 2.931 -10.353 -1.043 227 1.270 -8.786

671 Eerste lijnloket Wmo 11.617 0 -11.617 13.147 0 -13.147 13.341 361 -12.980 194 361 167 1.739

672 Maatwerkvoorzieningen PGB 
Wmo 7.596 0 -7.596 7.346 0 -7.346 5.938 33 -5.905 -1.408 33 1.441 
714 Openbare gezondheidszorg 2.661 0 -2.661 2.661 0 -2.661 2.572 18 -2.554 -89 18 107 -2.248

Resultaat vóór bestemming 113.317 10961 -102.356 117.222 10957 -106.265 107.154 13422 -93.732 -10068 2465 12533 -37.622

Bestemming via functie 980 0 93 93 0 1.145 1.145 920 1.133 213 920 -12 -932 -1.988

Resultaat na bestemming 113.317 11.054 -102.263 117.222 12.102 -105.120 108.074 14.555 -93.519 -9.148 2.453 11.601 -39.610
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De primaire begroting is de eerste begrotingswijziging. Informatie over de WNT (Wet Normering Topinkomens) vindt u in bijlage I. 
U vindt een toelichting per beleidsproduct in het onderdeel 'Wat heeft het gekost' bij de verantwoording over de programma's. 

  Primaire begroting 2015 Begroting 2015 Rekening 2015 Afwijkingen 2015 Rekening 

  (A) (B) (C) (C)-(B) 2014 
Programma/beleidsproducten Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo 
Cultuur, erfgoed, evenementen en 

sport  
002 Bestuursondersteuning B&W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -745

480 Overige onderwijsaang. 5.298 4.488 -810 5.298 4.488 -810 5.432 4.662 -770 134 174 40 -697

510 Bibliotheek 5.338 0 -5.338 5.338 0 -5.338 4.971 0 -4.971 -367 0 367 -5.173

511/540 Kunstzinnige 
vorming/talentontwikkeling 1.964 0 -1.964 1.964 0 -1.964 1.904 0 -1.904 -60 0 60 -1.977

530 Omnisport 4.948 1.982 -2.966 5.913 1.982 -3.931 5.910 2.308 -3.602 -3 326 329 -3.178

530 Sportverenigingen en -activiteiten 572 0 -572 572 0 -572 603 93 -510 31 93 62 -435

530 C Ruimte voor sport 4.899 0 -4.899 4.899 0 -4.899 4.943 0 -4.943 44 0 -44 -5.312

531 Groene sportvelden en terreinen 749 123 -626 617 123 -494 598 93 -505 -19 -30 -11 -809

540 A Creatieve industrie 1.718 0 -1.718 1.718 0 -1.718 1.719 25 -1.694 1 25 24 -1.437

540 B Podiumkunsten 8.323 3.093 -5.230 8.323 3.093 -5.230 8.267 3.074 -5.193 -56 -19 37 -5.528

541/002 Museum en archief 2.449 1.075 -1.374 2.449 1.075 -1.374 4.130 1.075 -3.055 1.681 0 -1.681 -1.678

541/821 Erfgoed en oudheidkunde 564 15 -549 646 114 -532 437 62 -375 -209 -52 157 -816

821 Stads- en dorpsvernieuwing 482 0 -482 462 0 -462 754 77 -677 292 77 -215 
Resultaat vóór bestemming 37.304 10.776 -26.528 38.199 10.875 -27.324 39.668 11.469 -28.199 1469 594 -875 -27.785

Bestemming via functie 980 0 271 271 43 297 254 982 350 -632 939 53 -886 175

Resultaat na bestemming 37.304 11.047 -26.257 38.242 11.172 -27.070 40.650 11.819 -28.831 2.408 647 -1.761 -27.610

Door! met de buitenstad  
310/311 Handel en ambacht 2.167 445 -1.722 2.167 445 -1.722 2.302 439 -1.863 135 -6 -141 -1.413

560 Openluchtrecreatie 548 0 -548 548 0 -548 771 63 -708 223 63 -160 -487

810 Ruimtelijke ontwikkeling 7.472 716 -6.756 7.256 716 -6.540 9.795 3.698 -6.097 2.539 2.982 443 -10.099

822 Volkshuisvesting 7.740 448 -7.292 8.206 768 -7.438 8.203 1.367 -6.836 -3 599 602 -6.911

823 Omgevingsvergunningen, 
activiteit bouwen 0 4.187 4.187 0 4.187 4.187 0 4.566 4.566 0 379 379 4.641

830 Bouwgrondexploitatie 50.901 49.396 -1.505 32.089 34.129 2.040 26.350 28.522 2.172 -5.739 -5.607 132 -9.054

Resultaat vóór bestemming 68.828 55192 -13.636 50.266 40245 -10.021 47.421 38.655 -8.766 -2845 -1590 1255 -23.323

Bestemming via functie 980 4.188 8.212 4.024 8.588 8.996 408 17.102 16.860 -242 8.514 7.864 -650 4.851

Resultaat na bestemming 73.016 63.404 -9.612 58.854 49.241 -9.613 64.523 55.515 -9.008 5.669 6.274 605 -18.472

Totaal programma 1 t/m 9  
Saldo van baten en lasten 563.200 551.661 -11.539 568.021 541.107 -26.914 576.415 581.254 4.839 8.394 40.147 31.753 -2.318

Bestemming via functie 980 56.388 67.927 11.539 65.380 92.294 26.914 84.248 91.113 6.865 18.868 -1.181 -20.049 -1.525

Resultaat 619.588 619.927 0 633.401 725.696 0 660.663 672.367 11.704 27.262 37.966 11.704 -3.849

990 Overgeboekt saldo 990 naar 
balans 0 0   0 0   0 -11.704  -11.704 0  -11.704 11.704 

Resultaat na overboeking saldo naar 

balans 619.588 687.516 0 633.401 633.401 0 660.663 660.663 0 27.262 27.262 0 0
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Programma 1 

 

Met elan samen DOOR: Bestuur, 

(wijk)organisatie, burgerzaken en 

financiën 

 

 
Beleidsproducten:  
001  Bestuursorganen 

  002  Bestuursondersteuning B&W 

  003/004  Burgerzaken 

  005  Bestuurlijke samenwerking 

  006  Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie 

  330  Dividend nutsbedrijven 

  511  Vormings- en ontwikkelingswerk 

  530  Dividend sport 

  721  Dividend afvalverwijdering 

  724  Begraafplaatsen 

  913/914  Geldleningen en beleggingen 

  921  Algemene uitkering gemeentefonds 

  922  Algemene baten en lasten 

  923  Uitkering deelfonds sociaal domein 

  930/941  Gemeentelijke belastingen 

  960  Saldi kostenplaatsen 
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1.  Met elan samen DOOR: Bestuur, 

(wijk)organisatie, burgerzaken en financiën 

Portefeuillehouder(s): Allen  

 

Ambitie van het programma 
Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen vertaling aan het bestuursakkoord "Door!". Wat we concreet 
gaan doen om de in dit hoofdstuk benoemde prestaties te realiseren, vindt u in alle volgende 
hoofdstukken en paragrafen. 
We nodigen u uit met elan samen Door te werken aan een (financieel) gezond Apeldoorn. We 
willen een comfortabele gemeente zijn, waarin iedereen mee doet, graag thuis komt, zich veilig 
voelt en deugdelijke dienstverlening krijgt. Met een eigentijdse binnenstad en veel groen. Een 
gemeente waarin wederzijdse zorg normaal is en met een rechtvaardig sociaal vangnet, in het 
bijzonder voor onze kinderen. We willen een ondernemende stad zijn met innovatie in economie, 
arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. Via verduurzaming van gemeentelijk vastgoed geven 
we zelf het goede voorbeeld. Onze ambitie is ook een betere vrije tijdseconomie met 
top(sport)evenementen, sport beoefening en een sprankelend cultureel- en toeristisch aanbod. 
Onze regels mogen deze ambities niet belemmeren. Via samenwerking en lobby willen we 
bereiken dat Apeldoorn een geziene partner is op vele schaalniveaus. Onze ambitie voor de 
organisatie is dat deze uitnodigend, betrokken en slagvaardig is, zeker in relatie tot de sociale en 
fysieke transities. 

 

Speerpunten van beleid 
• Iedereen, jong en oud, doet mee in de samenleving en redt zich met zoveel mogelijk 

keuzevrijheid: via ontmoeting en gesprek, nieuwe vormen van samenwerking en participatie, 
weten we als gemeente wat er gaande is en inspireren we; we verbreden het takenpakket in 
de wijk; 

• Realiseren van de strategische doelen door aan te sluiten bij de kracht van onze ondernemers, 
onderwijsinstellingen en inwoners; 

• Financieel herstel: herstelplan, kostenbewustzijn, regionalisering en externe geldbronnen. 
 

Risico’s 
Planschade 

Risicogebeurtenis: Door vaststelling ontstaat planologisch nadeel welke op geld waardeerbaar 
is 

Financiering en rente risico's 

Risicogebeurtenis: Rente instrumenten blijken minder effectief (niet-veilige risico instrumenten 
in de toekomst) te zijn dan vooraf was ingeschat, stijging rente. 

WW-lasten 

Risicogebeurtenis: Op moment dat een uitkering verstrekt moet worden, blijkt dat er 
onvoldoende financiële dekking is. De uitkering wordt wel verstrekt, maar er moet aanvullende 
dekking worden geregeld. 

Regionalisering 

Risicogebeurtenis: Doordat het contract niet verlengd wordt, is er geen dekking meer voor het 
personeel wat hiervoor is ingezet. 
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Uitgaven ten opzichte van overige programma's Inkomstenverdeling binnen programma 

      
      

 

 

   

      

 
001 Bestuursorganen 

Doelstelling 
Inwoners en ondernemers voelen zich betrokken en hun participatiegraad en vermogen tot samen 
redzaamheid is hoog. 

Wat hebben we bereikt? 

De afgelopen jaren hebben we veel energie gestopt in de 'andere overheid'; bewuster omgaan 
met onze rol van lokale overheid. We gunnen onze maatschappelijke partners hun speelruimte en 
durven daar vragen neer te leggen. Samen met onze inwoners zijn we op zoek gegaan naar een 
nieuw evenwicht en dit werpt zijn vruchten af. Voor het realiseren van onze strategische doelen 
(comfortabele gezinsstad, vitale en innovatieve economie en een toeristisch toplandschap met 
duurzaamheid als rode draad) zoeken we de juiste partners. We werken zowel wijkgericht als 
(boven)regionaal. In de wijk leveren we maatwerk op het gebied van de openbare ruimte, 
veiligheid en sociale vraagstukken.  
De gemeenteraad heeft het instrument ‘In gesprek met de raad’. Apeldoornse burgers en 
organisaties kunnen iedere twee weken tijdens de Politieke Markt een eigen onderwerp op de 
politieke agenda zetten. Verder kunnen Apeldoorners bij de gemeenteraad een e-petitie indienen. 
Het presidium van de raad neemt de petitie bij voldoende steun in behandeling. 
Om te komen tot goede besluitvorming over de nieuwe taken in het kader van de decentralisaties 
(Wet maatschappelijk ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet), en de uitwerking van het 
Sociaal Vangnet hebben gemeenteraad en college intensief overleg gevoerd met de stad en de 
dorpen. Om uitvoering van de nieuwe taken te monitoren is een werkgroep sociaal domein door 
de raad ingesteld. 
 

Wat hebben we gedaan? 

Onderhouden van contacten 

Ook in 2015 ging er geen dag voorbij of we hadden ontmoetingen in de stad en de dorpen. Elk 
lid van ons college heeft direct contact met het stadsdeel waarvoor hij de 
gebiedsverantwoordelijkheid heeft. Hij onderhoudt ook actief zijn netwerk met partijen die een 
relatie hebben met zijn portefeuille. 
De dinsdagmiddag houden we allemaal vrij voor (gezamenlijke) werkbezoeken. Verder hebben we 
allerlei representatieve verplichtingen. We communiceren niet alleen over besluiten, maar leggen 
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ook moeilijke vraagstukken aan u en onze inwoners voor. Deze manier van werken bevalt goed. 
We gaan er ook de komende jaren mee door. 
Naast deze persoonlijke ontmoetingen hadden we contacten via social media en de wekelijkse 
gesprekken met de pers. Over de geboden rechtsbescherming brengt de Onafhankelijke 
bezwarencommissie een eigen jaarverslag uit. 
U hield zelf contact met ons en de samenleving via de Politieke Markt en diverse werkvormen. U 
hield ook informatiebijeenkomsten, werkbezoeken en vergaderingen op locatie en bezocht die 
bijeenkomsten van anderen. U heeft een eigen Twitter account en Facebook account gemaakt 
om interactiever en directer te kunnen communiceren met de Apeldoornse samenleving. 
 
Wijkgericht werken  

In 2015 hebben we de Stadsdeelaanpak (strategische koersbepaling) verder ontwikkeld en 
geëvalueerd. We hebben gesproken met dorps- en wijkraden en stadsgesprekken georganiseerd. 
We verwachten dat wij met u in de loop van 2016 de koers kunnen bepalen. We hebben ook een 
aantal pilots uitgevoerd om te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken en experimenteren. 
In stadsdeel Noordoost hebben we gewerkt met het experiment de 'foto van de wijk' en 
veldacties. Daarmee konden we - naast veel andere zaken - het aantal en het gebruik van 
speelvoorzieningen verbeteren. In stadsdeel Noordwest hebben we in de wijk Kerschoten samen 
met de wijkraad en stakeholders een proces gevolgd dat 'De Toekomst van Kerschoten' heeft 
opgeleverd. Aan de hand daarvan pakken we samen thema’s voor de komende tien jaar aan. We 
hebben in Kerschoten ook verder gewerkt aan het project Kerschoten Energie Neutraal. In 
stadsdeel Binnenstad hebben we gewerkt aan zorg en voor elkaar, waaronder ook ontmoeten en 
buurtpreventie. We deden dat aan de hand van buurtinitiatieven en in samenwerking met de 
wijkraad. In de dorpen hebben we het stadsdeelplan uitgevoerd en geëvalueerd. Voor de vijf 
grote dorpen hebben we zorgteams ingericht en sociale kaarten gemaakt. We hebben ook 
voorbereidingen gemaakt voor dorpsvitaliteitsplannen voor elk van de tien dorpen. Daarmee 
geven we invulling aan enkele aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Betrokken Dorpen’. 
 
Stadscontracten 

We hebben gewerkt aan diverse projecten uit het stadscontract met de provincie. We liggen op 
schema bij de verbetering en vernieuwing van openbare ruimte en het groen binnen het project 
De Maten Vitaal in stadsdeel Zuidoost. We hebben ook een grote stap vooruit gezet voor de 
verduurzaming van woningen. In stadsdeel Noordoost werken we aan verbetering van de 
kwaliteit van de parken. In dat stadsdeel hebben we ook een Citybox en een skatebaan op de  
Voorwaarts aangelegd. Een Citybox is een speelvoorziening in een kooi waar kinderen en 
jongeren diverse sporten kunnen doen zoals voetbal, basketbal en volleybal. In stadsdeel 
Zuidwest is een plan gemaakt voor de aanpak van het Zuiderpark, het Westenenkerpark en het 
park aan de Goudstraat) en het andere groen in het stadsdeel. We hebben ook al opdracht 
gegeven voor de uitvoering van die werkzaamheden. Ten slotte hebben we 75% aanbesteed van 
het project om buurt- en ontmoetingsplekken in wijken en dorpen duurzamer te maken. 
 
Apeldoorn Stagestad 

We hebben Stichting Apeldoorn Stagestad geholpen met een opstartsubsidie van € 69.000. Met 
dat geld kan de stichting activiteiten ondernemen om professioneler te worden. Het gaat dan 
onder meer om professionele coördinatie, verbetering van de website, stagiairs kennis laten 
maken met Apeldoorn en promotie van Apeldoorn Stagestad. Met de ontwikkeling van een 
nieuwe website is de stichting in 2015 al begonnen. Ze verwacht dat die in het voorjaar van 
2016 klaar is. Per 1 oktober 2015 is er een coördinator in dienst gekomen. Apeldoorn Stagestad 
probeert zo veel mogelijk afstudeer- en opdrachtstages op wo- en hbo-niveau in de sectoren ICT, 
techniek en zorg te realiseren. Een vertegenwoordiger van onze gemeente zit in de adviesraad 
van Stichting Apeldoorn Stagestad. 
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Uitwerking Strategische doelen  

We hebben de drie strategische doelen verder uitgewerkt. 
 
Comfortabele gezinsstad 

We hebben begin 2015 met u gesproken over dit programma. We hebben een nulmeting 
uitgevoerd. We hebben doelstellingen vertaald naar acties. We hebben een voorstel gemaakt over 
hoe we de regie over dit programma willen voeren. We bespreken dat voorstel in de eerste helft 
van 2016 met u. 
 
Ondernemende stad 

Binnen dit programma werken we aan de hand van drie programmalijnen en een rode draad 
Cleantech/duurzaamheidsopgaven. 
Programmalijn arbeidsmarkt 
Ook in 2015 hebben we gewerkt aan uitvoering van het Pact van Beekbergen. Daarmee zoeken 
we banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Programmalijn economische zaken 
We hebben ook gewerkt aan de sectorplannen (uitvoeringsagenda’s) voor de sectoren ICT en 
maakindustrie. In die sectorplannen geven bedrijven en onderwijs aan hoe zij willen omgaan met 
HRM-vraagstukken, opleiding en innovatie. We hebben bijeenkomsten georganiseerd waar 
bedrijfsleven en onderwijs elkaar konden ontmoeten en waar we samen hebben gekeken naar 
mogelijkheden voor innovatie en kennisuitwisseling.  
Programmalijn innovatie 
Een aantal toonaangevende bedrijven in de maakindustrie heeft een eigen innovatieplek 
ontwikkeld: Area055 op het Zwitsalterrein. Het Centre of Excellence for New Media en 
Technology heeft zich als kenniscentrum gevestigd in het gebouw van Divitel. Het is - en wordt 
steeds meer - een plek waar creatieve ondernemers, studenten en financiers zich gaan vestigen. 
Dat gebeurt onder andere in samenwerking met het onderwijs in Apeldoorn waaronder 
Wittenborg University en de Politie Academie. 
Rode draad Cleantech/duurzaamheidsopgaven 
We hebben veel aandacht besteed aan Cleantech. Binnen de regio Stedendriehoek werken we 
samen met 300 bedrijven en 4 onderwijsinstellingen aan duurzaamheidsopgaven in energie en 
afval. Daarvoor hebben we samen een Cleantech-agenda gemaakt. De regio wil hierover 
afspraken maken met het Rijk in een zogeheten City Deal. Een van de belangrijkste onderwerpen 
is de verbreding van de A1 waarbij duurzame en innovatieve technieken worden toegepast. In 
2015 was het Cleantech Tomorrow Congres in Apeldoorn. 
 
Toeristisch Toplandschap 

We werken aan realisering van dit doel op basis van het Startdocument ‘Welkom in Apeldoorn’. 
In 2015 zijn we begonnen een Programma Vrijetijdseconomie te maken. We bieden u dat in 2016 
aan om vast te stellen. U heeft in 2015 het nieuwe evenementenbeleid ‘De levendige Stad’ en 
citymarketingvisie ‘Apeldoorn Buitengewoon’ vastgesteld. In dat nieuwe beleid verbinden we de 
evenementen met onze strategische doelen en onze citymarketing. We gaan de organisatiekracht 
voor evenementen bundelen en voeren voor evenementen een één-loketsysteem in. Tot slot 
hebben we de beperking in ons beleid om evenementen die van groot belang zijn voor de stad 
maar drie jaar te subsidiëren, geschrapt.  

Wat hebben we niet gedaan? 

• We zijn nog niet begonnen om samen met eigenaren en gebruikers Winkelcentrum 
Kerschoten (stadsdeel Noordwest) duurzaam aan te pakken. Die aanpak is een onderdeel van 
de uitvoering van de stadscontracten met de provincie. We wachten tot de winkeliers en 
eigenaren bereid zijn om mee te werken. We kiezen voor de volgorde: eerst plannen maken 
en dan de openbare ruimte invullen. We werken hier in 2016 verder aan.  

• We hebben nog geen specifieke Cleantech Agenda voor Apeldoorn gemaakt. We hebben daar 
wel voorbereidingen voor gedaan. De Cleantach Agenda Apeldoorn wordt onderdeel van de 
regionale Cleantech-activiteiten. 
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Topindicatoren 
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Trendanalyse 

We hebben nu alleen nog maar de resultaten van een nulmeting. Die resultaten hebben we 
opgenomen in het perspectief voor de komende jaren. 
 

002 Bestuursondersteuning B&W 

Doelstelling 
Adequate ondersteuning van het college van B&W 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben in 2015 - net zoals in 2014 - fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de besluitvorming. 
Onder meer door medewerkers via de Apeldoorn Academie te leren hoe het proces voor 
besluitvorming verloopt en hoe ze het beste voorstellen kunnen schrijven. We hebben een nieuw 
format gemaakt voor college- en raadsvoorstellen. We volgen daarbij nu de Ruck-methode, 
waarin we veel aandacht besteden aan het beschrijven van de aanleiding, het bestuurlijk belang 
en de centrale vraag van het voorstel. Daarnaast krijgen de argumentatie, het vermelden van 
risico's en de financiële paragraaf veel aandacht. We hebben ook een leesgroep samengesteld die 
bekijkt of de college- en raadsvoorstellen goed leesbaar zijn. In de leesgroep zitten medewerkers 
die niet inhoudelijk betrokken zijn bij het voorstel. 

Wat hebben we gedaan? 

We hebben binnen de gemeentelijke organisatie veel gedaan aan vorming en opleiding, onder 
meer via de Apeldoorn Academie. Verder hebben we medewerkers gestimuleerd om ‘mobiel’ te 
zijn. Verschillende medewerkers hebben hiervan gebruikgemaakt door klussen op te pakken bij 
andere eenheden. Hierdoor worden medewerkers flexibeler. 
We hebben ook in 2015 veel aandacht besteed aan de kwaliteit van onze juridische 
werkzaamheden. Onder meer door enkele keren per jaar een basiscursus recht (waaronder 
specifieke cursussen over de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet) te geven, de 
registers voor mandaat en volmacht actueel te houden, landelijke wetgeving bij te houden en de 
gemeentelijke regelgeving actueel te houden. 
We hebben u de resultaten gegeven van de nulmeting van de burgerpeiling die we eind 2014 
hadden uitgevoerd. We hebben aan ondernemers gevraagd wat zij vinden van het 
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vestigingsklimaat in Apeldoorn en de hulp van de gemeente. De belangrijke gegevens uit beide 
peilingen hebben we als indicatoren opgenomen in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 
2016-2019. 
 

003/004 Burgerzaken 

Doelstelling 
De persoonsgegevens van alle inwoners van Apeldoorn zijn juist en actueel.  
Deugdelijke en respectvolle dienstverlening waarin zoveel mogelijk in het eerste klantcontact 
wordt afgedaan; zie uitwerking in de paragraaf dienstverlening. 

Wat hebben we bereikt? 

Apeldoorn beschikt over een betrouwbaar systeem van bevolkingsregistratie waarin 
persoonsgegevens juist en actueel zijn. Dat blijkt vooral uit het lage aantal klachten, het relatief 
beperkt aantal terugontvangen verkiezingsoproepkaarten en bij de verschillende controles op 
adressen en leegstand. Daarbij voldoen wij aan de gestelde (rijks)kwaliteitsnormen.  
Voor zover mogelijk zijn zaken in het eerste klantcontact afgedaan. 

Wat hebben we gedaan? 

• We hebben geëvalueerd hoe we onze taken op het gebied van burgerzaken uitvoeren. Daar 
kwam als resultaat uit dat we een voldoende scoren als het gaat om het uitgeven van 
overheidsdocumenten en beveiliging. 

• We hebben ons voorbereid op de modernisering van de landelijke Basisregistratie personen. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft elke maand de inhoud van 
de persoonsgegevens gecontroleerd. We voldeden elke keer aan de normen. 

• Wij gebruiken onze managementsysteem op een goede manier. Dat bleek uit een ISO-audit in 
2015. We mogen daarom het ISO-keurmerk blijven voeren. 

• We hebben de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap georganiseerd. Die 
zijn goed verlopen. 
 

005 Bestuurlijke samenwerking 

Doelstelling 
Apeldoorn functioneert als een geziene samenwerkingspartner zowel in relatie tot de strategische 
doelen, de arbeidsmarkt, de dienstverlening  als in de bedrijfsvoering 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben samen met de andere gemeenten in de regio gewerkt aan de opgaven die er liggen 
voor de Veluwe en de Stedendriehoek (gebiedsopgaven). We zijn ook begonnen met de opzet van 
het maatwerkvervoer, een regionaal vervoerssysteem waarin regiotaxi, schoolvervoer, Wmo-
vervoer, etc zijn gebundeld (basismobiliteit).  
 
De Stedendriehoek is de belangrijkste regio waarin we samenwerken. Maar we werken in meer 
regio's samen. Bijvoorbeeld in de arbeidsmarktregio Stedenvierkant, waarin we samenwerken 
met de regio Noord-Veluwe, en de Veiligheidsregio voor de brandweer. Een nieuwe 
samenwerking in 2015 was Gelrestad, waarin de vier grote Gelderse steden (Apeldoorn, Arnhem, 
Ede, Nijmegen) en de provincie Gelderland samenwerken. Verder is onze relatie met de gemeente 
Zwolle sterker geworden omdat we samen werken aan verbetering van de noord-zuidverbinding.  
Daarnaast doen we mee in diverse andere netwerken om onze strategische doelen te realiseren. 
Op provinciaal niveau is dat bijvoorbeeld de G8 (het netwerk van de acht Gelderse gemeenten) 
en op landelijk niveau zijn dat onder meer de G32 en de VNG. 

Wat hebben we gedaan? 

Regio Stedendriehoek 

In de Regio Stedendriehoek hebben we de aandacht van de provincie gekregen met de 
Omgevingsagenda en de brede samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven in de Strategische 
Board. Daarmee lopen we voorop in de provincie. Apeldoorn doet mee met twee van de zes 
gebiedsopgaven, die de provincie heeft bepaald. Zowel in de Stedendriehoek als met de Veluwe 
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zijn we goed begonnen met een plan voor die gebieden die zijn gericht op uitvoering en die de 
basis vormen voor toekomstige subsidies. 
De samenwerking binnen de regio Stedendriehoek is nog sterker geworden. De regio heeft een 
nieuwe naam gekregen: Cleantech Regio. Onder die naam spant de regio zich steeds meer in om 
de Cleantech-doelstellingen te halen. 
 
Arbeidsmarkt 

We hebben een regionaal werkbedrijf opgezet om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt beter 
en sneller naar werk te kunnen begeleiden.  
 
Lobby 

We hebben ook in 2015 VNG, G32 en Gelrestad gebruikt om onze lobbydoelstellingen en 
ambities te realiseren. De lobby met onze regionale partners VNG en G32 heeft succes gehad: 
wetgeving is aangepast en we hebben extra geld gekregen voor het sociaal domein, onder meer 
voor beschermd wonen. 
Met de provincie en Gelderse steden hebben we bij het rijk aandacht gevraagd voor het proces 
van de Agenda Stad. Met als resultaat dat Gelderland en Apeldoorn een rol hebben in vijf van de 
vijftien Citydeals met het rijk, waar we nu nog over praten.  
  
Verbonden partijen 

We hebben de nota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee heeft u als raad betere handvatten 
om uw sturende en controlerende taak goed uit te voeren. Verbonden partijen zijn andere 
rechtspersonen waarmee we een bestuurlijk en financieel belang hebben. Bestuurlijk belang is 
een zetel in het bestuur van de rechtspersoon of stemrecht. Van financieel belang is sprake als 
we geld hebben gegeven (aandelenkapitaal storten) en dat kwijt zijn als de rechtspersoon failliet 
gaat of als wij opdraaien voor financiële problemen van de rechtspersoon. 
 
Nieuwe samenwerkingen 

We zijn in 2015 twee nieuwe regionale samenwerkingen begonnen. Tribuut, dat voortaan de 
lokale belastingen int voor onze gemeente, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. En een 
gemeenschappelijke regeling die het (openbaar) vervoer en doelgroepenvervoer voor negen 
gemeenten gaat uitvoeren. 
 

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie 

Doelstelling 
Ondersteuning van de raad zodanig dat deze zijn kaderstellende en controlerende functie kan 
uitoefenen. 

Wat hebben we bereikt? 

U heeft in de PMA en in uw vergaderingen beleidskaders vastgesteld. Met diverse wettelijke 
instrumenten heeft u uw controlerende rol ingevuld bij de behandeling van de jaarstukken, 
tussenrapportages, evaluaties en de trendbrief die dit jaar nieuw was. 

Wat hebben we gedaan? 

Begroting 

Een werkgroep van de gemeenteraad heeft verder gewerkt aan modernisering van de begroting. 
U heeft een aantal topindicatoren aangewezen om helder verantwoording te kunnen afleggen 
over maatschappelijke effecten. Verder hebben wij ervoor gezorgd dat alle onderdelen van de 
begroting digitaal goed bereikbaar zijn. 
 
Advies 

• De raadsgriffie heeft u geadviseerd over de werkprocessen en procedures en over de inhoud 
van verschillende vraagstukken. Daarnaast heeft de raadsgriffie u geholpen op het gebied van 
communicatie. 

• De rekenkamercommissie (RKC) heeft u advies gegeven over de jaarstukken 2014. U kreeg 
van de RKC ook een brief met het resultaat van een quick scan van het nieuwe Meerjaren 
Perspectief Vastgoedexploitaties 2015. 
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Bedrijven, stichtingen en verenigingen 

De RKC heeft het onderzoek naar het vestigingsbeleid voor bedrijven bijna afgerond. Verder is de 
RKC begonnen met een onderzoek naar de gevolgen van bezuinigingen op subsidies in de sport- 
en cultuursector. 
 

330 Dividend nutsbedrijven 

Doelstelling 
Als aandeelhouder van Alliander en Vitens ontvangt de gemeente Apeldoorn jaarlijks dividend. 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben het jaarlijkse dividend van Alliander en Vitens gekregen. We hebben een klein aantal 
aandelen in beide bedrijven. 
 

511 Vormings- en ontwikkelingswerk 

Doelstelling 
Subsidiëring van stichting Mondial en stichting Bevrijding 1945. 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben het mogelijk gemaakt dat Stichting Mondial  organisaties kon helpen die zich 
bezighouden met ontwikkelingssamenwerking en het jaarlijkse festival van die organisaties kon 
houden. 
 
We hebben het ook mogelijk gemaakt dat Stichting Bevrijding '45 herdenkingsbijeenkomsten van 
de Tweede Wereldoorlog kon organiseren, zoals Herdenking slachtoffers Het Apeldoornse Bosch, 
Dodenherdenking op 4 mei, Monument De Dwangarbeider Kamp Rees en Remembrance Day. 

Wat hebben we gedaan? 

We hebben subsidie gegeven aan Stichting Mondial en Stichting Bevrijding '45. 
 

530 Dividend sport 

Doelstelling 
Door middel van de rol van eigenaar invloed uitoefenen op het overheidsbedrijf Accres Apeldoorn 
BV.  

Wat hebben we bereikt? 

Wij hebben invloed uitgeoefend op Accres Apeldoorn BV via de portefeuillehouder Financiën. De 
gemeente is 100% eigenaar van Accres. 

Wat hebben we gedaan? 

Accres heeft, nadat in mei in de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening 2014 is vastgesteld,  
€ 260.000 dividend aan de gemeente uitgekeerd. Dat hadden we zo met Accres afgesproken. 
Vanaf 2016 hoeft Accres ons geen dividend meer te betalen. Dat is het gevolg van wijzigingen in 
de Wet op de Vennootschapsbelastingplicht en de nieuwe prestatieafspraken die we in 2016 met 
Accres gaan maken. We verlagen dan tegelijk de subsidie aan Accres met hetzelfde bedrag. Deze 
aanpassing verloopt dus budgettair neutraal. 
We praten regelmatig met de directie en de Raad van Commissarissen van Accres over het beleid 
dat zij hebben gevoerd en in de toekomst willen voeren. Dat doen we onder meer in de 
periodieke bestuurlijke overleggen en in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het gaat dan 
vooral over de continuïteit van het bedrijf. 
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721 Dividend afvalverwijdering 

Doelstelling 
Als aandeelhouder van Circulus BV ontvangt de gemeente Apeldoorn jaarlijks dividend. 

Wat hebben we bereikt? 

We kregen van Circulus Berkel BV dividend op basis van het resultaat over 2014. Circulus Berkel 
realiseerde het resultaat met twee activiteiten. 
Publieke dienstverlening 

Het resultaat was € 1,16 miljoen. Circulus Berkel heeft dat bedrag toegevoegd aan de algemene 
reserve van de BV. Zo kan het bedrijf het eigen vermogen op peil brengen en de solvabiliteit op 
minimaal 25%. Solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het vreemd 
vermogen en het vervolgens met 100% te vermenigvuldigen. 
Overslagbedrijf Cirec BV 

De winst over 2014 was € 988.000. Cirec heeft dat bedrag helemaal uitgekeerd als dividend aan 
de gemeenten Apeldoorn (65%, € 642.000) en Deventer (35%, € 346.000). Beide gemeenten 
dragen het risico voor het overslagbedrijf. In de Meerjaren Programma Begroting (MPB) hadden 
we rekening gehouden met een dividend van € 500.000. Het extra bedrag van € 142.000 
hebben we toegevoegd aan het resultaat van de algemene dienst. 

Wat hebben we gedaan? 

In mei hebben we als aandeelhouder van Circulus Berkel BV ingestemd met de vaststelling van de 
jaarrekening van het bedrijf. 
 

724 Begraafplaatsen 

Doelstelling 
Hier worden de kosten van begraven of crematie verantwoord van overledenen waarvan geen 
nabestaanden bekend zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor deze taak op grond van de Wet 
op de lijkbezorging. 
  

Wat hebben we bereikt? 

We hebben de uitvaart verzorgd van 19 personen die waren overleden binnen de 
gemeentegrenzen van Apeldoorn en die geen anderen hadden die de uitvaart konden regelen. 

Wat hebben we gedaan? 

We zien een stijging van het aantal gemeentelijke uitvaarten. In 2013 waren dit er 11, in 2014 
waren dit er 17 en in 2015 dus 19. In  2015 is voor de gemeentelijke uitvaarten, na 
aanbesteding, een overeenkomst gesloten met Rouwcentrum Rouwenhorst uit Apeldoorn voor 
een periode van 2 jaar. 
 

913/914 Geldleningen en beleggingen 

Doelstelling 
Er voor zorg dragen dat de rente over de uitgezette gelden tijdig wordt ontvangen. 
Zo zorgvuldig mogelijk inschatten van de rentelasten in de begroting. 

Wat hebben we bereikt? 

Informatie over geldleningen en beleggingen vindt u bij het onderdeel Saldi kostenplaatsen 
(product 960) in het hoofdstuk 'Wat heeft het gekost?'. 
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921 Algemene uitkering gemeentefonds 

Doelstelling 
Een meerjarenberekening van de algemene uitkering gebaseerd op een juiste interpretatie van de 
circulaires gemeentefonds aangevuld met een inschatting van factoren die relevant zijn voor 
Apeldoorn.  

Wat hebben we bereikt? 

We hebben de gevolgen voor beleid en financiën van de circulaires over het gemeentefonds 
verwerkt. We hebben u daarover op tijd en zo volledig mogelijk geïnformeerd via de Meerjaren 
Programma Begroting (MPB), aparte raadsbrieven en de Tussentijdse Rapportage. De 
belangrijkste onderwerpen waren de decentralisaties in het sociale domein en het groot 
onderhoud van het gemeentefonds. 

Wat hebben we gedaan? 

We hebben regelmatig met de VNG, de G32, de Raad voor de financiële verhoudingen en andere 
100.000+-gemeenten contact gehad over een juiste beleidsmatige en financiële vertaling van 
ontwikkelingen in het gemeentefonds. Daarbij heeft Detlev Cziesso (portefeuillehouder Financiën) 
gebruikgemaakt van zijn rol als lid van de VNG-commissie Financiën. We hebben macro-
economische ontwikkelingen die invloed hadden op (de grootte van) het gemeentefonds gevolgd. 
En aangegeven wat de gevolgen daarvan zijn voor onze gemeente. 

Wat hebben we niet gedaan? 

We hebben niet ons doel gehaald om de geraamde en de werkelijk ontvangen algemene uitkering 
maximaal 1% van elkaar te laten verschillen. Bij de raming tellen we dan ook tussentijdse 
begrotingswijzigingen mee. Op een bedrag van € 152,5 miljoen is 1% verschil € 1,5 miljoen. Het 
werkelijke verschil was € 1,7 miljoen. 
 

923 Uitkering deelfonds sociaal domein 

Doelstelling 
Een meerjarenberekening van de uitkering deelfonds sociaal domein gebaseerd op een juiste 
interpretatie van de circulaires gemeentefonds aangevuld met een inschatting van factoren die 
relevant zijn voor Apeldoorn.  

Wat hebben we bereikt? 

Het Rijk heeft de ramingen voor de integratie uitkering sociaal domein twee keer veranderd, via 
de mei- en de septembercirculaire. De belangrijkste aanpassingen hadden betrekking op het 
onderdeel beschermd wonen van de WMO. De meicirculaire leverde op dit onderdeel een nadeel 
op van € 3 miljoen, de septembercirculaire een voordeel van € 6,6 miljoen. We hebben met een 
begrotingswijziging de inkomstenraming met € 2,6 miljoen verhoogd, in de veronderstelling dat 
we € 1 miljoen zouden moeten terugbetalen. In december bleek dat we dit bedrag mogen 
houden, omdat we voor 2016 tekort zullen komen op de rijksvergoeding. 
Met begrotingswijzigingen heeft u de budgetten van programma 5, 6 en 7 zoveel mogelijk 
aangepast aan de nieuwe rijksvergoeding voor het sociaal domein.  

Wat hebben we gedaan? 

We hebben veel overleg gevoerd met het rijk, de VNG, de G32 en andere 100.000+-gemeenten 
over de rijksuitkering voor het sociaal domein. Daarbij hebben de betreffende portefeuillehouders 
gebruikgemaakt van hun rol als lid van de VNG-commissies Financiën, Gezondheid en Welzijn en 
Werk en Inkomen.  
Het verschil tussen de raming en de werkelijke uitkering was € 927.000. Dat is een verschil van 
minder dan 1% van de raming van € 139 miljoen. 
 

  



 

70 
 

930/941 Gemeentelijke belastingen 

Doelstelling 
Naast de uitkeringen van de rijksoverheid vormen de gemeentelijke belastingen een belangrijke 
bron van inkomsten. De belastingen die onder dit beleidsproduct vallen zijn de OZB, de 
toeristenbelasting, de hondenbelasting en de precariobelasting. De inkomsten uit deze 
belastingen vallen in de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat de gemeenteraad 
bepaalt waarvoor de opbrengsten van deze belastingen worden ingezet. De algemene belastingen 
hebben een belangrijke budgettaire functie voor de gemeente Apeldoorn. 

Wat hebben we bereikt? 

We zijn vooral druk geweest met de oprichting van Tribuut. Dat is de nieuwe gemeenschappelijke 
uitvoeringsorganisatie die voor Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen de gemeentelijke 
belastingen gaat innen. Voor de overgang van de werkzaamheden moest de kwaliteit van de 
databases aan bepaalde eisen voldoen. Dat gold ook voor de waardetoekenningen. Tribuut moest 
de instemming van de waarderingskamer hebben om de beschikkingen over de bepaling van de 
WOZ-waarde te kunnen versturen. De waarderingskamer vond de kwaliteit 'voldoende'. Daardoor 
kon Tribuut de beschikkingen versturen. Tribuut werkt eraan om uiteindelijk van de 
waarderingskamer een 'goed' te krijgen. 

Wat hebben we gedaan? 

WOZ-waarde 

We hebben nieuwe WOZ-beschikkingen verstuurd voor alle onroerende zaken binnen de 
gemeentegrenzen. De peildatum voor de waarde was 1 januari 2014. De beschikkingen golden 
voor het hele jaar 2015. De waarde van een woning in Apeldoorn is gemiddeld 2,36% lager dan 
op 1 januari 2013, de vorige peildatum. De waarde van een niet-woning is gemiddeld 7,05% 
lager geworden. 
Verder hebben we de tarieven voor de OZB (onroerende zaakbelasting) verhoogd om bij die lagere 
WOZ-waarden toch dezelfde OZB-opbrengst te hebben. We hebben daarbij rekening gehouden 
met het aantal objecten waarvoor we belasting kunnen heffen. Volgens uw besluit van 2014 
hebben we de tarieven verhoogd met de macro-norm. Dat is het percentage waarmee de som 
van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten mag groeien. Het rijk bepaalt dat percentage.  
 
Precario 
We hebben naast de reguliere aanslagoplegging voor € 6,1 miljoen aanslagen voor de 
precariobelasting aan netwerkbeheerders opgelegd. We hebben datzelfde bedrag in een 
voorziening gestort. Dat heeft te maken met een procedure die bij de Hoge Raad loopt. We 
hadden in de begroting (nog) geen rekening gehouden met dat bedrag. 

Wat hebben we niet gedaan? 

Forensenbelasting 

We hebben de forensenbelasting niet ingevoerd. Bij de vaststelling van de MPB 2016-2019 
hebben we besloten dat ook in 2016 nog niet te doen. Bij de Voorjaarsnota 2016 kijken we 
opnieuw of we de forensenbelasting in 2017 of daarna invoeren. 
 

922 Algemene baten en lasten 

Doelstelling 
We ramen op basis van de Gemeentewet verplicht budget voor onvoorziene en bestuurlijk 
onontkoombare uitgaven (€ 1,13 per inwoner). 

Wat hebben we bereikt? 

U heeft de hele post onvoorzien gebruikt. Een deel heeft u gebruikt voor de financiële gevolgen 
van de nieuwe winkelsluitingstijden. Daardoor waren onder meer de parkeergarages en 
fietsenstallingen ook op zondag open. Een ander deel hebben we gebruikt voor de opzet van 
Tribuut, de regionale samenwerking voor inning van gemeentelijke belastingen. 
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Wat hebben we gedaan? 

Stand van zaken 

We hebben u eind 2015 geïnformeerd over: 

• de stand van zaken van onze taakstelling op het gebied van vastgoed; 

• de verduurzaming van ons eigen vastgoed; 

• de manier waarop we omgaan met vastgoed dat een maatschappelijke doel dient.  
 
Oneigenlijk woningbezit 

We hebben uw advies gevraagd over de verkoop van woningen die we eigenlijk niet in bezit 
moeten hebben. We hebben bepaald hoe we omgaan met de verkoop van het maatschappelijk 
vastgoed in relatie tot de inzet van het budget daarvoor van € 400.000 per jaar. We deden dat 
onder meer op basis van concrete vragen van huidige huurders die het vastgoed wilden kopen. 
Drie huurders hebben daadwerkelijk een aanvraag voor koop ingediend. Het budget voor 2016 
zou volledig zijn besteed als u akkoord gaat met die aanvragen. Daarom hebben we het budget 
van 2015 doorgeschoven naar 2016. 
 
Verduurzaming 

U heeft in 2015 een krediet beschikbaar gesteld voor uitvoering van maatregelen voor 
verduurzaming van ons eigen vastgoed. Het gaat om 'laaghangend fruit', maatregelen waarvan 
we de investering in (heel) korte tijd terugverdienen. 
 
Meerjarenperspectief 

We hebben het eerste Meerjaren Perspectief Vastgoedexploitaites opgesteld. Dat gaat vooral 
over de 15 panden met de meeste waarde in de vastgoedportefeuille. 
 
BROA 30.5  Aanjaaggeld 
In 2015 hebben we ongeveer € 250.000 aan aanjaaggeld uitgegeven. Dat is hoofdzakelijk 
besteed aan: 

• € 100.000 Stichting ondernemersfonds. Met dit geld zijn door de Stichting 4 pilots 
ondersteund in Hoenderloo, Egelantier, Stadhoudersmolen en binnenstad.In het voorjaar van 
2016 de evaluatie aan ons opsturen. 

• € 40.000 kwartiermaker citymarketing. Bij de ontwikkeling van het nieuwe 
citymarketingbeleid was specifieke deskundigheid noodzakelijk.   

• € 30.000 Cleantech Tomorrow Congres. In februari 2015 is dit congres gehouden met ruim 
800 bezoekers. 

• Enkele andere initiatieven zoals Apeldoorn Stagestad etc. 

Wat hebben we niet gedaan? 

We hebben niet bepaald met hoeveel we onze taakstelling voor de verkoop van vastgoed willen 
verlagen. We zijn er ook niet aan toegekomen een keuze te maken over het vastgoed met 
maatschappelijke doeleinden. We komen op beide onderwerpen terug in het Meerjaren 
Perspectief Vastgoed 2016. 
 

960 Saldi kostenplaatsen 

Doelstelling 
Dit is een administratief product. 
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Met elan samen DOOR: Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën 
 

Begroting na wijziging Realisatie Afwijking I/S TURAP 

  Beleidsproduct L B S L B S L B S 
  

001 Bestuursorganen 7.480 52 -7.428 8.073 79 -7.994 593 27 -566 I 

002 Bestuursondersteuning 
B&W 

18.538 3.944 -14.594 17.889 4.027 -13.862 -649 83 732 I 

003/004 Burgerzaken 5.381 2.847 -2.534 5.118 2.851 -2.267 -263 4 267 I 
005 Bestuurlijke 

samenwerking 
501 0 -501 584 103 -481 83 103 20 I 

006 Bestuursondersteuning 
raad en 
rekenkamerfunctie 

2.817 239 -2.578 2.684 377 -2.307 -133 138 271 I 

330 Dividend nutsbedrijven 19 1.706 1.687 19 1.718 1.699 12 12 I 1

511 Vormings- en 
ontwikkelingswerk 

97 0 -97 102 -102 5 -5 I 

530 Dividend sport 0 260 260 0 260 260 I 

721 Dividend 
afvalverwijdering 

0 500 500 0 642 642 142 142 I 

724 Begraafplaatsen 19 0 -19 57 6 -51 38 6 -32 I 

913/914 Geldleningen en 
beleggingen 

2.772 14.887 12.115 2.869 14.437 11.568 97 -450 -547 I 

921 Algemene uitkering 
gemeentefonds 

0 154.127 154.127 0 152.351 152.351 -1.776 -1.776 I -4.500

923 Uitkering deelfonds 
sociaal domein 

0 139.015 139.015 0 139.943 139.943 928 928 I -1.140

930/941 Gemeentelijke 
belastingen 

2.353 48.009 45.656 2.372 52.388 50.016 19 4.379 4.360 I 5.100

922 Algemene baten en 
lasten 

10.954 13.495 2.541 18.832 25.311 6.479 7.878 11.816 3.938 I -700

960 Saldi kostenplaatsen 362 302 -60 8.422 8.858 436 8.060 8.556 496 I -199

Saldo van baten en lasten voor 
bestemming 

51.293 379.383 328.090 67.021 403.351 336.330 15.728 23.968 8.240
 

-1.438

Riolering 6 6  -6 -6

Reserve BROA 4.243 2.026 -2.217 5.369 1.676 -3.693 1.126 -350 -1.476

Huisvesting 112 98 -14 36 98 62 -76 76

Reserve herstel onderhoud wegen 1.500 -1.500 1.500 -1.500 

Reserve Frictiekosten 2.337 -2.337 2.337 -2.337

Reserve aandelenkapitaal Teuge 45 45 45 45 

Concern bedr.voer.res.Algemeen 353 353 5.179 4.796 -383 5.179 4.443 -736

Vernieuwen bomenbestand 2 2 2 2

Bcf Reserve 375 375 375 375 

Algemene reserve 10.344 8.950 -1.394 11.561 10.871 -690 1.217 1.921 704

Algemene reserve Grondbedrijf 6.949 6.949 286 6.949 6.663 286 -286

Reserve kaplasten transformatieplan 161 161 129 161 32 129 -129

Reserve bedrijfsvoering / overlopende 
projecten 

-612 851 1.463 3.589 766 -2.823 4.201 -85 -4.286

Reserve de haere 1.872 1.872 1.800 1.800 -72 -72

Reserve Onderhoud stadhuis 2.336 -2.336 2.336 -2.336

Saldo van baten en lasten na 
bestemming 

66.880 401.069 334.189 99.343 430.890 331.547 32.463 29.821 -2.642  

 

Wat heeft het gekost? 

001  Bestuursorganen 
Uit herrekening van de accountant van de pensioenen van (oud) bestuurders die wij hebben 
ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, blijkt dat het opgebouwde kapitaal te laag is 
voor de verplichting die daar tegenover staat. Wij hebben daarom € 740.000 gereserveerd om bij 
te storten in de verzekering. 
 
De andere verschillen zijn kleiner dan € 200.000. Daarom lichten we ze hier niet toe. 
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002  Bestuursondersteuning B&W 
We hadden een voordeel van € 731.000,-. Voor € 500.000,- komt dat omdat er minder uren zijn 
geschreven op dit product. Dat had te maken met ziekte van enkele medewerkers en 
verschuiving van prioriteiten. Dit betekent dat op andere producten meer uren zijn geschreven. 
Over de hele organisatie gezien veroorzaakt dat geen verschil. Een voordeel hier leidt namelijk tot 
een nadeel op een ander product. Verder gaat het om diverse kleine verschillen, omdat dit 
product te maken heeft met diverse eenheden. 

003/004  Burgerzaken 
De kosten van verkiezingen zijn € 169.000 lager uitgevallen dan we hadden begroot. Voor een 
deel komt dat door een efficiëncyvoordeel omdat er twee verkiezingen tegelijk waren. Voor een 
ander deel komt het omdat we het drukwerk en verspreiding hebben aanbesteed. Daardoor zijn 
de kosten ongeveer € 50.000 lager uitgevallen. 

913/914  Geldleningen en beleggingen 
Er was een lagere renteopbrengst. Dat kwam door enkele vervroegde aflossingen van uitgezette 
leningen, waarmee we bij het opstellen van de begroting geen rekening hadden gehouden. Dat 
leverde een nadeel op van € 97.000. Daarnaast hadden we een nadeel van € 333.000 bij het 
toerekenen van rente aan enkele reserves. Dat kwam omdat de beginstand van de reserves 
afweek van de begroting. Voor de totale jaarrekening heeft dit geen gevolgen. We verrekenen het 
namelijk met de reserves, waardoor het per saldo financieel neutraal uitvalt. 

921  Algemene uitkering gemeentefonds 
De algemene uitkering was afgerond € 1,8 miljoen lager dan we hadden begroot. De belangrijkste 
oorzaken daarvan zijn: 

• gevolgen onderuitputting Rijksbegroting 2014 en 2015   -/-  €  4.000.000 

• extra vergoeding voor herstructurering sociale werkvoorziening (SW)      €  1.219.000 

• nacalculatie diverse maatstaven, vooral het aantal bijstandsontvangers                                                  
(uitvoeringskosten bijstand) en verrekeningen 2013 en 2014       €    900.000 

We kregen pas in de decembercirculaire informatie over de extra vergoeding voor herstructurering 
van de SW-sector en het grootste deel van de actualisering van de (65) verdeelmaatstaven van 
het gemeentefonds. Apeldoorn is centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Stedenvierkant. 
Daarom betalen we de vergoeding voor de SW-herstructurering door aan de 
werkvoorzieningschappen. Bij programma 6 (Apeldoorn activeert) ziet u bij beleidsproduct 611 
dat dat leidt tot een nadeel van € 1,2 miljoen. 
In de Tussentijdse Rapportage 2015 hebben we aangegeven dat we bij de algemene uitkering 
een nadeel van € 4 miljoen verwachtten. Het nadeel is uiteindelijk kleiner geworden. Dat is te 
danken aan de financiële gevolgen van de decembercirculaire en de verschillende aanpassingen 
van de uitgavenmaatstaven die we hierboven aangaven. We hebben u hierover in januari 2016 
apart geïnformeerd bij de Trimesterrapportage. 

923  Uitkering deelfonds sociaal domein 
De uitkering sociaal domein was € 927.000 hoger dan we hadden begroot. De oorzaken daarvan 
zijn: 

• hogere rijksvergoeding voor Wmo beschermd wonen € 1.040.000 

• hogere vergoeding voor Wmo/lokaal  €    120.000   

• lagere rijksvergoeding voor jeugdzorg -/- €    233.000    
 
Wmo/beschermd wonen 
Het rijk heeft de vergoeding voor Wmo/beschermd wonen twee keer veranderd, via de mei- en de 
septembercirculaire. De meicirculaire leverde een nadeel op van € 3 miljoen, de 
septembercirculaire een voordeel van € 6,6 miljoen. In onze opdracht had bureau HHM 
onderzocht hoeveel vergoeding van het rijk we nodig hebben. Hieruit bleek, dat er € 2,6 miljoen 
extra nodig was om ons budget op het juiste niveau te krijgen. In het najaar van 2015 hebben de 
VNG en de G32 (waaronder onze portefeuillehouder Paul Blokhuis) met staatssecretaris Van Rijn 
een afspraak gemaakt over het definitieve onderzoek naar het macrobudget voor beschermd 
wonen. Volgens die afspraak mogen gemeenten die in 2016 een tekort verwachten, hun 
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voordeel over 2015 houden. Voor ons betekent dat een voordeel van ongeveer € 1 miljoen. U 
leest daar ook over in de toelichting op programma 7 (Maatschappelijke ondersteuning).  
 
Wmo/lokaal en jeugdzorg 
In het najaar waren er enkele veranderingen van de rijksvergoeding voor Wmo/lokaal en 
jeugdzorg. We hebben daarvoor niet meer een aparte begrotingswijziging gemaakt. Daarom ziet u 
het verschil nu terug in deze jaarrekening. 

930/941  Gemeentelijke belastingen 
Baten OZB 

We hadden een nadeel van € 1,6 miljoen.  

• Een nadeel van € 500.000 is ontstaan doordat bezwaren gegrond waren. Dat had met 
terugwerkende kracht ook gevolgen voor eerdere jaren. Het ging vooral om niet- woningen 
met relatief hoge OZB-waarden. We hadden in de begroting geen rekening gehouden met de 
gevolgen voor eerdere jaren. Het gaat hier om eenmalige gevolgen.  

• Een nadeel van € 400.000 is ontstaan doordat we het gebruikersdeel OZB op bouwterreinen 
niet hebben opgelegd. Rechterlijke uitspraken maken dit onmogelijk voor bepaalde 
bouwterreinen. In de meeste gevallen gaat het om bouwterreinen die worden gebruikt voor 
belegging en handel. Een groot deel van deze bouwterreinen is ook nog in eigendom bij de 
gemeente. We hebben in de begroting de WOZ-waarde aangepast aan de nieuwe situatie. 
Daardoor wordt het nadeel niet structureel.  

• Een nadeel van € 700.000 is ontstaan door verschillende factoren. We baseren onze OZB-
inkomsten op de waardering onroerend zaakbelasting (WOZ). In 2015 waren er factoren 
waardoor de opbrengst voor niet-woningen lager was dan we hadden begroot. Onder meer 
leegstand van niet-woningen (onder nadere kantoren), dalende prijzen en het effect van 
amendement De Pater (vermindering OZB voor woningdeel in niet-woningen). 

 
Baten Precario 

We hadden een voordeel van € 6,1 miljoen. Dat kwam doordat we belasting (precario) hebben 
opgelegd aan kabels en leidingen van nutsbedrijven. Er loopt een zaak over precario bij de Hoge 
Raad. De uitspraak van de hoge Raad kan gevolgen hebben voor de inning van precario. Daarom 
hebben we voor hetzelfde bedrag een voorziening precario opgenomen bij de algemene baten en 
lasten (922). 

922  Algemene baten en lasten 
 Lasten Baten 
Vastgoed -/- € 3,4 € 5,1 
Vakantiegeld     € 2,4  
Kapitaallasten -/- € 0,5  
Precario -/- € 6,1  
Voorziening zaken onder de rechter  € 0,4 
Subsidies 
Voorzieningen frictie en onderhoude stadhuis 

 € 1,1 
€ 4,7 

Overig -/- € 0,3 € 0,5 
Totaal -/- € 7,9 € 11,8 

• Bedragen in miljoenen 
 
Vastgoed 

We hadden een voordelig resultaat van € 1,3 miljoen op de post oneigenlijk woningbezit van ons 
Vastgoedbedrijf. We hebben u dat laten weten in de Tussenrapportage (Turap). Het voordeel is 
ontstaan door € 5,1 miljoen extra opbrengst van verkopen en een afboeking van € 3,8 miljoen 
van de boekwaarde. Daarmee hebben we onze taakstelling voor de verkoop van vastgoed voor 
2015 ruim gehaald. De taakstelling was € 0,65 miljoen.  
We hebben het budget Afstoten vastgoed maatschappelijk doeleinden van € 0,4 miljoen niet 
gebruikt. We hebben namelijk vooral aandacht besteed aan de vraag hoe we dat budget gaan 
besteden. We hebben nu een aantal concrete aanvragen gekregen. Daarom hebben we het 
budget, via de reserve overlopende posten (ROP) doorgeschoven naar 2016. 
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Vakantiegeld 

We hebben het bedrag van € 2,4 miljoen van het individueel keuzebudget niet gebruikt. Met het 
individueel keuzebudget kunnen medewerkers vragen een deel van hun vakantiegeld eerder te 
betalen. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2014 heeft u besloten daarvoor € 2,4 miljoen van 
het resultaat over 2014 te reserveren. We voeren het individueel keuzebudget per 1 januari 2017 
in. De eerste betalingen doen we per 1 januari 2017. We hebben het geld daarom in 2015 niet 
nodig gehad. We schuiven het bedrag van € 2,4 miljoen door naar 2016 via de reserve 
overlopende posten (ROP). Daarmee verloopt het voor 2015 budgettair neutraal. 
 
Kapitaallasten 

We hebben € 2,1 miljoen minder uitgegeven aan kapitaallasten. We hadden wederom € 500.000 
opgenomen in de begroting (onderuitputting kapitaallasten). Het verschil vindt u terug bij de 
verschillende beleidsproducten. We nemen sinds 2009 een stelpost onderuitputting kapitaallasten 
op in de begroting. We zagen in de jaren daarvoor namelijk dat investeringen later kwamen dan 
we hadden gepland. Daardoor werden de kapitaallasten lager. 
 
Precario 
We hebben € 6,1 miljoen gestort in een voorziening voor de opbrengsten van precariobelasting. 
We hebben in 2015 aanslagen voor de precariobelasting opgelegd. Er loopt een procedure bij de 
Hoge Raad over precariobelasting. De uitspraak van de Hoge Raad bepaalt of we de aanslagen 
terecht hebben opgelegd. Voor het risico dat de aanslagen niet terecht waren hebben we de 
voorziening gemaakt. 
 
Voorziening zaken onder de rechter 

De zaak waarvoor een voorziening was gevormd is afgewikkeld bij de rechtbank. Er wordt nog 
wel een hoger beroep ingesteld, maar het is niet de verwachting dat daar nog aanvullende kosten 
uit voortvloeien. De kosten die door de gemeente betaald moesten worden zijn betaald. Daarmee 
is deze voorziening niet meer nodig en kan deze vrijvallen ten gunste van het resultaat. 
 
Subsidies 

Er is voor € 1,1  miljoen aan subsidies vooruit ontvangen, deze zijn nog niet besteed aan BROA-
projecten en worden volgens de boekhoudvoorschriften op de balans opgenomen. 
 
Voorzieningen frictie en onderhoud stadhuis 

De voorzieningen frictiekosten en onderhoud stadhuis voldeden technisch gezien niet meer geheel 
aan de definitie van een voorziening. Daarom is € 4,7van deze voorzieningen omgezet in 
reserves. 
 
Onvoorzien 

U heeft de hele post onvoorzien gebruikt. Een deel heeft u gebruikt voor de financiële gevolgen 
van de nieuwe winkelsluitingstijden. Daardoor waren onder meer de parkeergarages en 
fietsenstallingen ook op zondag open. Een ander deel hebben we gebruikt voor de opzet van 
Tribuut, de regionale samenwerking voor inning van gemeentelijke belastingen. 

960  Saldi kostenplaatsen 
Het saldo van de kostenplaatsen is opgebouwd uit de volgende drie elementen: 
1. Saldo van de eenheidskostenplaatsen of wel de personele kosten (nadeel € 900.000) 
2. Saldo van de interne producten of wel de overige bedrijfsvoeringskosten (voordeel € 1,7 

miljoen) 
3. Rente en financiering (nadeel € 300.000) 
 
Personele kosten 
De salariskosten laten een klein voordeel zien. Dat komt door een klein aantal vacatures. Daar 
staat tegenover dat we veel meer kosten van inhuur van personeel hadden. We huren personeel 
in om vacatures en pieken in het werkaanbod op te vangen. We betalen de inhuur vanuit 
verschillende bronnen. Onder meer met geld dat het rijk aan ons overdraagt, geld voor projecten, 
UWV-gelden en geld uit het budget voor vacatures.  
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We huren externen vooral in voor werk in het middensegment. Het gaat vooral om tijdelijke 
werkzaamheden die we betalen met incidentele middelen. In 2015 waren er drie belangrijke 
redenen voor inhuur: 

• de drie decentralisaties; 

• extra werkzaamheden voor Tribuut; 

• het niet invullen van vacatures in afwachting van de overgang van medewerkers naar 
Tribuut. 

 
Overige bedrijfsvoeringskosten 

Bij de kosten van bedrijfsvoering waren er diverse voor- en nadelen. We gaan hieronder in op de 
grootste afwijkingen. 
 
Werkplek en werkruimte management (voordeel € 0,9 miljoen) 

• Een voordeel van € 400.000 omdat we het Portaal niet meer huren. Daardoor viel een deel 
van de lasten voor huur en servicekosten weg. 

• Een voordeel van € 300.000 omdat we minder gas en elektra hebben verbruikt vanwege de 
extreem zachte winter 2014-2015.  

• Een voordeel van € 300.000 omdat we zijn gestopt met het groot onderhoud van het 
stadhuis en investeringen in de huisvesting. We deden dat vanwege de plannen om het 
stadhuis om te bouwen tot ‘huis van de stad’. We houden het onderhoud van het stadhuis 
voorlopig op een sober niveau.  

 
Tribuut (nadeel € 200.000) 

• Een voordeel van € 300.000 omdat we vacatures niet hebben ingevuld vanwege de komst 
van de regionale belastingsamenwerking Tribuut. 

• Een nadeel van € 200.000 om dat we tijdelijk (externe) medewerkers hebben ingehuurd om 
die vacatures op te vangen. 

• Een nadeel van € 300.000 omdat we extra advies hebben gevraagd over de opzet van 
Tribuut. 

 
Uitvoering gemeentelijke belastingen (nadeel € 500.000) 

Het nadeel van € 500.000 komt omdat we meer hebben uitgegeven aan rechtszaken die te 
maken hadden met beroep en bezwaar tegen de gemeentelijke belastingaanslagen.  
 
Advies personeel en communicatie (voordeel € 560.000) 

Op dit product is een voordeel ontstaan doordat veel communicatie- en adviesuren in 2015 zijn 
ingezet voor producten en projecten bij andere eenheden, zoals Beachvolleybal en het VNG-
congres. Deze uren zijn daarmee dus niet ten laste van het product “advies personeel en 
communicatie” gekomen, maar ten laste van meerdere producten bij deze andere eenheden. Het 
gaat dan in totaal om afgerond € 300.000. 
Het restantvoordeel is ontstaan doordat dit product met minder uren is belast omdat er in 2015 
een aantal vacatures en langdurig zieken waren. 
 
Documentmanagement (voordeel € 900.000) 

Het voordeel van € 900.000 over 2015 heeft voor € 300.000 betrekking op drukwerk en 
portokosten. De toename van digitaal werken heeft een positief effect op kosten drukwerk en 
portokosten. Er wordt minder gebruik gemaakt van de repro afdeling en er wordt minder post 
verstuurd.  
Daarnaast is er voor € 600.000 minder uren geschreven op dit product. Bij het team DIV loopt 
een reorganisatie. In aanloop naar die reorganisatie is gestuurd op het niet invullen van vacatures, 
waardoor er aanzienlijk minder uren ten laste van dit product zijn gebracht.  
Ook in voorgaande jaren was een voordeel aanwezig op dit product. Daarom is op dit product 
met ingang van boekjaar 2016 voor het structurele deel een taakstelling ingeboekt van € 
200.000 op porto- en kopieerkosten (bron: voorjaarsnota 2015) en (oplopend) € 300.000 op 
documentaire informatievoorziening (bron: MPB 2014).  
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Rente en financiering 

We hadden verwacht dat er een nadeel zou ontstaan van ongeveer € 300.000. Dat hebben we u 
laten weten op verschillende rapportagemomenten. Het nadeel was uiteindelijk inderdaad dat 
bedrag (€ 300.000). Dat kwam ook door het resultaat op de beleidsproducten 913-914. We 
gaan hieronder in op de grootste afwijkingen. 

• Een voordeel van ongeveer € 1,2 miljoen op rente van lange leningen. Dit komt door 
veranderingen in prijs (de rente was ruim 1,2% lager) en volume (we hadden € 20 miljoen 
minder nodig). De risico’s in de toekomstige financieringen blijven aanwezig; 

• Een nadeel van ongeveer € 1,4 miljoen doordat we in 2014 en 2015 minder investeringen 
hebben gedaan dan we bij het opstellen van de begroting hadden verwacht. Daardoor was de 
bijdrage aan het interne product rente en financiering lager (minder opbrengsten). 

• Een voordeel van € 260.000 op rente van korte leningen. We gingen ervan uit dat we 0,4% 
rente moesten betalen. Maar in werkelijkheid krijgen we gemiddeld iets meer dan 0,1% 
rentevergoeding over de korte leningen. 

• Een nadeel van € 300.000 op toegerekende rente. We hebben afgesproken dat we 4% rente 
toeschrijven aan de boekwaarde van het grondbedrijf. De boekwaarde was per 1 januari 
2015 lager dan waar we bij de begroting van uit waren gegaan. Dat leidt tot een nadeel. We 
rekenen 1,75% rente toe aan onze algemene reserve. De reserve was per 1 januari 2015 
lager dan we hadden begroot. Dat leidt tot een voordeel. Per saldo was er een nadeel van 
bijna € 300.000. 
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Programma 2 

 

Veiligheid 

 

 
Beleidsproducten:  
120  Brandweer en rampenbestrijding 

  140  Openbare orde en veiligheid 

  160  Opsporing en ruiming conventionele explosieven 
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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; 

• jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit; 

• georganiseerde criminaliteit; met name hennepteelt, mensenhandel en outlaw motorcycle 
gangs (OMG’s); 

• veilig toerisme en veilige evenementen. 
 

Risico’s 

- 

-

  

 
  

   

    
 

Uitgaven ten opzichte van overige programma's Inkomstenverdeling binnen programma 

      
      

 

 

   

      

 
120 Brandweer en rampenbestrijding 

Doelstelling 
Het voorkomen van en het voorbereid zijn op het bestrijden van branden en andere incidenten en 
rampen. 

Wat hebben we bereikt? 

De basiszorg van de brandweer paste in 2015 bij het risicoprofiel dat u heeft vastgesteld. Het 
risicoprofiel is het overzicht van soorten incidenten die kunnen gebeuren, de kans dat zo'n 
incident gebeurt en de ernst ervan. Dat blijkt uit de verantwoording die de Veiligheidsregio Noord- 
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en Oost-Gelderland (VNOG) aflegde in haar jaarverslag. De VNOG is een verbonden partij en moet 
daarom elk jaar verantwoording afleggen over de maatschappelijke doelen die zij heeft bereikt. 
We hebben regelmatig en volgens de planning overleg met u gehad over de belangrijkste 
documenten en ontwikkelingen binnen de VNOG. Het ging daarbij onder meer om de kadernota, 
de begroting, de rekening, VNOG Risicogericht en het nieuwe model voor verdeling van de 
kosten.  
De crisisorganisatie was paraat. 

Wat hebben we gedaan? 

De VNOG is in 2015 begonnen de uitvoering van het project VNOG Risicogericht. Dat is het 
proces om de organisatie van de VNOG opnieuw vorm te geven. De VNOG wil met dit project de 
kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren en tegelijk goedkoper en eenvoudiger werken. Het 
VNOG-bestuur heeft daarvoor in 2015 besluiten genomen, onder andere over welk materieel 
nodig is om de risico’s in onze regio af te dekken. In 2016 volgen meer besluiten, bijvoorbeeld 
over de manier waarop de kosten van de VNOG worden verdeeld tussen de deelnemende 
gemeenten.  
In 2015 organiseerde de VNOG drie bestuurlijke oefeningen. We hielden ook onze jaarlijkse audit, 
waaruit bleek dat we goed voorbereid zijn op de uitvoering van onze taken. In 2015 is de 
crisisorganisatie niet ingezet. 

Wat hebben we niet gedaan? 

De VNOG heeft u niet de actualisering van de risicokaart en het regionaal beleidsplan 
aangeboden. (De risicokaart brengt gevaarlijke objecten in beeld.) Dat kwam omdat de VNOG 
druk was met alle werkzaamheden rondom het project VNOG Risicogericht. Het algemeen 
bestuur van de VNOG heeft de geldigheid van die twee documenten met een jaar verlengd. Het 
bestuur heeft dat laten weten aan de deelnemende gemeenten. 
 
 

140 Openbare orde en veiligheid 

Doelstelling 
Het voorkomen en aanpakken van onveilige situaties en overlast. 

Wat hebben we bereikt? 

De objectieve veiligheid is beter geworden. Dat laten de politiecijfers over 2015 zien. Het aantal 
misdrijven is met 14% gedaald naar 8.535. Dat aantal is fors minder dan het streefaantal van 
11.500. Ook het opsporingspercentage is gestegen, van 25% naar 28%. Het aantal meldingen 
van overlast was wel relatief hoog en is nog iets toegenomen. Daarbij gaat het om overlast door 
de jeugd, door verwarde personen en door alcohol- en drugsgebruik. 
Ook in de beleving van veiligheid is een positieve trend te zien. De inwoners geven een 7,4 aan 
de veiligheid in de buurt. Dat was in 2014 7,2. Beide scores zijn hoger dan het streefcijfer van 
7,0 dat u heeft vastgesteld. 

Wat hebben we gedaan? 

Integrale veiligheid 

We zijn begonnen met de uitvoering van de activiteiten uit het Uitvoeringsplan Integrale 
Veiligheid Apeldoorn 2015 - 2018 (IVA). 
 
THOR 

Het Team Toezicht en Handhaving Openbare ruimte (THOR) heeft voor het grootse deel gewerkt 
volgens zijn werkplan voor 2015. Het team legt in een apart jaarverslag verantwoording af over 
zijn werk en de resultaten die het daarmee heeft bereikt. 
 
Vergunningen 

De verlening van vergunningen voor activiteiten in het publieke domein is goed verlopen. We 
hebben bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid bij grote evenementen als Prinsennacht, 
Koningsdag, Family-bikersday (Harleydag), VNG Jaarcongres en WK Beachvolleybal. Bij ons 
beleid voor evenementenvergunningen hadden we ook veel aandacht voor de aspecten 
crowdmanagement en geluid. Door meer kennis op dat gebied kunnen we in de toekomst 
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klachten voorkomen bij het bepalen van locaties en aantallen voor evenementen. Het rapport over 
het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen maakt het niet nodig ons proces voor 
vergunningen anders in te richten. Onze gemeenten is één van de gemeenten die het initiatief 
nam voor de oprichting van een landelijk Handboek Evenementen en Veiligheid. 
 
Bijzondere onderwerpen 

We hebben ook veel aandacht gegeven aan de onderwerpen radicalisering en jihadisme en de 
projecten locatiekeuze AZC en noodopvang vluchtelingen. De jaarwisseling 2015-2016 is mede 
dankzij het Aftelfeest op het Marktplein gezellig verlopen. Bij die jaarwisseling golden voor het 
eerst regels voor gebruik van carbid en carbidschieten.  
 
Veiligheidshuis NOG 

Meer over het Veiligheidshuis NOG (een samenwerkingsverband van onze gemeente, justitie, 
politie en zorgorganisaties) leest u in hun eigen jaarverslag. 

Wat hebben we niet gedaan? 

Het is ons niet gelukt in 2015 het BIBOB-beleid te actualiseren. Het voorstel daarvoor is begin 
2016 klaar. BIBOB is de afkorting van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur. 

Topindicatoren 

Trendanalyse 

Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt was in 2015 een 7,4 voor heel Apeldoorn. Dat was 
de uitslag van het Veiligheidspanel dat we daarnaar hadden gevraagd in het najaar van 2015. In 
2012 en 2013 was het rapportcijfer een 7,3. In 2014 een 7,2. In het Integraal Veiligheidsplan 
Apeldoorn hebben we aangegeven dat ons doel is een 7 of hoger te scoren. 
 

160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven 

Doelstelling 
Het laten opsporen en ruimen van munitie/explosieven in de gemeentelijke natuurgebieden. 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben weer enkele vakken van de Apeldoornse natuurgebieden schoon en veilig gemaakt. 
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Wat hebben we gedaan? 

Opgeruimd 

We hebben 44 ha afgezocht naar explosieven. Explosieven die we vonden hebben we laten 
opruimen. We hebben 16.000 m3 grond gezeefd. 
 
Kosten 

We zijn gesprekken begonnen met het ministerie van Binnenlandse Zalen en Koninkrijksrelaties 
(BZK) over de financiering na 2016. BZK heeft met ingang van 2015 de declaratiemethode 
veranderd. We kunnen elk jaar nog maar 70% van onze kosten declareren bij het rijk. Wij vinden 
dat het rijk alle kosten moet betalen, omdat opsporen en ruimen van munitie heel specifiek werk 
is. We kunnen in 2016 nog aan het project werken, maar voor begrotingsjaar 2017 moet 
duidelijkheid zijn over de vergoeding door het rijk. Als die vergoeding niet genoeg is, moeten we 
ergens anders geld vinden of stoppen met het werk. In overleg met BZK hebben we TNO 
opdracht gegeven diverse scenario’s te onderzoeken. We verwachten het rapport van TNO begin 
2016. 

Veiligheid 
 

Begroting na wijziging Realisatie Afwijking I/S TURAP 

  Beleidsproduct L B S L B S L B S 
  

120 Brandweer en 
rampenbestrijding 

12.181 865 -11.316 11.663 881 -10.782 -518 16 534 I 500 

140 Openbare orde en 
veiligheid 

5.153 1.961 -3.192 4.905 1.396 -3.509 -248 -565 -317 I -375 

160 Opsporing en ruiming 
conventionele 
explosieven 

2.058 0 -2.058 2.233 -2.233 175  -175 I  

Saldo van baten en lasten voor 
bestemming 

19.392 2.826 -16.566 18.801 2.277 -16.524 -591 -549 42
 

125 

Bereikbaarheid Binnenstad 372 372 372 372  

Huisvuilrechten 56 56 56 56  

Reserve bedrijfsvoering / 
overlopende projecten 

1.187 1.187 1.187 1.187   

Saldo van baten en lasten na 
bestemming 

19.392 4.013 -15.379 18.801 3.892 -14.909 -591 -121 470   

 

Wat heeft het gekost 

120  Brandweer en rampenbestrijding 
 We hadden een voordeel van in totaal € 534.000. 

• Een voordeel van € 500.000 bij de uitkering vanuit het resultaat van de VNOG. Dat voordeel 
komt voor het grootste deel door de afrekening van € 390.000 van het functioneel 
leeftijdsontslag (FLO) over 2014. 

• Een voordeel van ongeveer € 100.000 bij de afrekening van de overname van 
brandweerkazernes door de VNOG.  

• Verder een aantal kleine verschillen. 
 

140  Openbare orde en veiligheid 
Lasten 

• We hadden per saldo € 248.000 minder lasten, doordat minder uren zijn geschreven op dit 
product. Dat had onder andere te maken met langdurige ziekte. Tegenover dit voordeel staat 
een nadeel op product 960 (saldi kostenplaats) als gevolg van extra uren voor de regie op 
grote evenementen en demonstraties, het maken van profielen voor evenemententerreinen en 
de grote hoeveelheid vergunningaanvragen. Daarbij ging het ook om aanvragen waarvoor we 
geen leges kunnen vragen, zoals demonstraties en collectes. 

 
Baten 

We hadden een nadeel van € 565.00O op product openbare orde en veiligheid.  

• Dat kwam omdat we vanaf 2015 geen vergoeding van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie meer krijgen voor processen-verbaal die onze Buitengewone Opsporingsambtenaren 
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(BOA's) maken voor leefbaarheidsfeiten. Dat is een nadeel van structureel € 375.000. We 
hebben dat verwerkt in de voorjaarsnota 2015. 

• Ook hadden we een nadeel van € 88.000 op de legesopbrengst. Dat komt door minder 
aanvragen voor vergunningen met hoge legestarieven, bijvoorbeeld voor speelhallen, horeca, 
coffeeshops en seksinrichtingen. Bovendien geven we geen jaarvergunningen meer voor 
openstelling van supermarkten op zondag sinds de koopzondagen zijn vrijgegeven. Ten slotte 
hebben we legesbedragen die we uit vorige jaren nog moesten krijgen, oninbaar verklaard. 

• Verder diverse kleinere verschillen. 
 
 
Onttrekking Reserve Bereikbaarheid Binnenstad 

De kosten van parkeercontrole wordt gedekt uit de reserve Bereikbaarheid Binnenstad. 
De raming van deze onttrekking is begroot voor € 500.000 in programma 3. De realisatie van € 
372.000 van deze onttrekking staat in programma 2 Veiligheid.  
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Programma 3 

 

Openbare ruimte 

 

 
Beleidsproducten:  
210  Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 

  210, 212, 
214 en 215 

 Openbaar vervoer 

  214/215  Parkeren 

  550, 560 en  Natuurbescherming 

  560  Openbaar groen 

  580  Recreatieve (speel)voorzieningen 

  722/726  Riolering 

  724/732  Begraafplaatsen 
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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 
• Wegen, groen en water vormen de drie hoofdcomponenten van de openbare ruimte. De 

openbare ruimte faciliteert de verkeersbewegingen voor bedrijven, bewoners en recreanten, 
biedt ruimte voor een prettig verblijf, natuur en cultuurhistorie en faciliteert de schone en 
vuile waterstromen. 

• De economische en maatschappelijke baten van de openbare ruimte staan centraal. We 
streven naar waardebehoud door een goede zorg voor de bestaande voorzieningen en 
waardecreatie door uitbouw en versterking van het aanbod. Meerwaarde wordt behaald door 
samenwerking met andere partijen, functies slim te combineren en kansen voor integraliteit te 
benutten. Maar ook door verbinding met doelen als arbeidsparticipatie, zorg, gezondheid, 
voedselproductie en energie. 

• De openbare ruimte is toekomstbestendig, met een stevig casco als basis, maar met 
flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderende behoeften en omstandigheden. Het 
denken in kringlopen is uitgangspunt. De voorzieningen zijn van duurzame kwaliteit, worden 
doelmatig beheerd en hebben een uitstraling die past bij de Buitenstad. 

• De gebruikers kunnen rekenen op een basiskwaliteit van functioneren, comfort en veiligheid 
van de voorzieningen. De bewoners en bedrijven worden uitgedaagd om 
medeverantwoordelijkheid te nemen voor en identiteit te geven aan de eigen leefomgeving. 
 

Speerpunten van beleid 
• vergroenen en verblauwen binnenstad en benutten tijdelijk groen 

• versterken groene verbindingen van de stad met de stadsranden 

• uitvoering bekenprogramma 

• bereikbaarheid en actualisatie visie hierop 

• (arbeids) participatie van bewoners en partijen 
 

Risico’s 

Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc. 

Risicogebeurtenis: Ongeval als gevolg van kwaliteitsachterstanden, Kapitaalsvernietiging, Door 
een stevige winter zullen de onderhoudsachterstanden  groter worden. 
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Uitgaven ten opzichte van overige programma's Inkomstenverdeling binnen programma 

      
      

 

 

   

      

 
210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 

Doelstelling 
In stand houden basiskwaliteit verharde infrastructuur met betrekking tot functionaliteit, 
veiligheid en uitstraling en financieel houdbaar voor de lange termijn. 
 

Kwaliteitsniveau 
asfalt 

2011 2013 2015 
(streefcijfer) 

2015 
realisatie 

A (goed)   79,4 %   75,5 %    76,5 % 80% 

B  (voldoende)   10,6 %   13,6 %    13,5 % 7% 

C  (matig, binnen 
2 jr ingrijpen) 

    1,1 %     2,6 %      2,5 % 1% 

D  (slecht, direct 
ingrijpen) 

    8,9 %     8,3 %      7,5 % 12% 

Totaal 100,0 % 100,0  % 100,0  % 100% 

Werkvoorraad 
C+D 

  10,0 %   10,9 %   10,5 % 13% 

Ideale 
werkvoorraad 

  4-6 %   4-6 %   4-6 % 4-6% 

 

Wat hebben we bereikt? 

In het voorjaar van 2015 was de kwaliteit van 80% van de asfaltwegen goed. Dat was 4,5% 
meer dan in 2013. Maar ook het aantal weggedeelten waar direct onderhoud nodig was, was 
groter geworden. Van 8,3% in 2013 tot 12% in 2015. U ziet in de tabel hierboven dat de 
werkvoorraad nog niet afneemt. We verwachten dat dat in 2017 wel gebeurt. Dan hebben we al 
het geld van de provincie gebruikt om de werkvoorraad te verminderen. 

Wat hebben we gedaan? 

Wegen 

Op drie projecten na hebben we het Uitvoeringsprogramma Wegen 2015 helemaal uitgevoerd. 
Daarmee hebben we een deel van de achterstand in het onderhoud van de wegen weggewerkt. 
Dat konden we vooral doen dankzij een bijdrage van € 5 miljoen van de provincie. Die 
investeringsimpuls krijgen we voor de jaren 2014 - 2018. In 2015 hebben we € 2,5 miljoen 
hiervan gekregen en ook uitgegeven. 
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Onkruidbestrijding 

We zijn de procedure begonnen voor de aanbesteding van een andere manier om onkruid op 
verhardingen te bestrijden. Die is nodig omdat het vanaf 1 maart 2016 verboden is Glyfosaat te 
gebruiken. We gaan ervan uit dat we de extra kosten van de nieuwe manier binnen de begroting 
kunnen opvangen door andere prioriteiten te stellen. 

Wat hebben we niet voor gedaan? 

De drie projecten die we in 2015 niet hebben uitgevoerd zijn het groot onderhoud aan de 
Badhuisweg, de Henri Dunantlaan en de rotonde Jachtlaan/PWA-laan. We voeren dit begin 2016 
uit. 

Topindicatoren 

 

Trendanalyse 

Met de toename van wegen waarvan de kwaliteit goed is en het verder teruglopen van de 
onderhoudsachterstand lijkt een stabilisatie van het rapportcijfer reëel.  
 

210, 212, 214 en 215 Verkeersmaatregelen, openbaar vervoer en parkeren 

Doelstelling 
Toekomstbestendig functionerend infranetwerk voor auto, fiets en OV met verknoping en 
bovenlokale aansluitingen (verwijzing naar verkeersvisie). 
Goede bereikbaarheid van de binnenstad voor auto, fiets,  OV en parkeervoorzieningen 
Beheersen effecten van mobiliteit m.b.t. verkeersveiligheid, parkeeroverlast en 
mobiliteitsmanagement. 

Wat hebben we bereikt? 

• We hebben een plan gemaakt om de Reserve Bereikbaarheid Binnenstad opnieuw te bepalen. 
We leggen de uitwerking van het plan in 2016 aan u voor in de vorm van een notitie. 

• We hebben alle andere doelstellingen voor 2015 gerealiseerd, met uitzondering van die voor 
de openbaar vervoerverbinding Arnhem-Apeldoorn. 
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Wat hebben we gedaan? 

Nieuwe verkeersvisie 

We zijn begonnen met de uitwerking van een nieuwe verkeersvisie. We doen dat in overleg met 
de dorps- en wijkraden. We hebben eerst een nota (koersnota) gemaakt om te bepalen: 

• welke ambities we voor de komende 20 jaar hebben; 

• welke koers we varen om te komen tot de verkeersvisie. 
U krijgt de verkeersvisie in het voorjaar van 2016. 
 
Doorstroming  

• We hebben de Zutphensestraat verbreed van 2 naar 4 rijstroken. 

• We hebben de Laan van  Malkenschoten (tussen de Oude Apeldoornseweg en 
Paramariboweg) verbreed van 2 naar 4 rijstroken. 

• We hebben de Arnhemseweg opnieuw ingericht. 

• We hebben de kruising Wilhelmina Druckerstraat/Vosselmanstraat aangepast. Daardoor kan 
het verkeer op de binnenstadsring daar beter doorrijden. 

 
Parkeren 

• We hebben in juli de tarieven voor de parkeergarages aangepast. Daarmee vangen we het 
teruglopen van de parkeeropbrengsten op en willen we het gebruik van de parkeergarages 
bevorderen. In september hebben we u laten weten dat er een forse structurele correctie 
nodig is om de Reserve Bereikbaarheid Binnenstad goed te laten functioneren. We hebben 
ook een voorstel gemaakt om ervoor te zorgen dat er weer genoeg geld zit in de Reserve. U 
vindt dat terug in de voorjaarsnota 2016. 

• We hebben de tariefzones en de gebieden voor betaald parkeren eenvoudiger gemaakt; 

• We hebben het proces voor de behandeling van parkeervergunningen verder gedigitaliseerd. 
We gaan daar ook in 2016 nog mee door; 

• We hebben een aantal projecten uitgevoerd om overlast van geparkeerde auto's in 
woonwijken te voorkomen: In alle gevallen zoeken we samen met betrokkenen naar de beste 
manier om overlast te voorkomen of ten minste te beperken van auto's die net buiten de 
betaalzones worden geparkeerd. Het gaat om deze projecten: 

ο We hebben de projecten Vondellaan en Zuiderlaan uitgevoerd. Iedereen is daar 
tevreden over; 

ο Ook het project Kruisvoorde is klaar, maar daar konden we het helaas niet met de 
bewoners eens worden over een oplossing. Daar is de situatie dus gebleven zoals hij 
was; 

ο We hebben in de Veldhuisstraat en de omgeving van die straat zones ingesteld waar 
voor de bewoners de verplichting geldt om een parkeervergunning te hebben. 

ο We zijn begonnen met projecten Station Zuid en Wapenrustlaan en omgeving. Die 
projecten zijn in 2016 klaar. 

 
Fietsers en voetgangers 

• We hebben een deel van de fietsdoorstroomas aangelegd. Het gaat om het deel van de 
Ugchelseweg tussen de Jachtlaan en de Laan van Westenenk. 

• We hebben het aantal plaatsen in de fietsenstalling aan de zuidkant van het station (bij 
Aventus) uitgebreid. 

• We hebben borden geplaatst die aangeven waar je in de binnenstad fietsenstallingen kunt 
vinden. 

• We hebben nieuwe bestrating aangelegd in grote delen van het voetgangersgebied in de 
binnenstad. 

• We zijn begonnen met de aanleg van een veiliger fietspad in Molenstraat Centrum. Fietsers 
hoeven dan niet meer op de rijbaan te rijden. 

• We hebben in samenwerking met de Stedendriehoek verder gewerkt aan realisering van de 
fietssnelweg Apeldoorn-Deventer. 
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Veiligheid 

• We hebben werkzaamheden aan de Amersfoorsteweg en Anklaarseweg uitgevoerd om de 
verkeersveiligheid te vergroten. 

• We hebben alles voorbereid voor de aanleg van oversteekplaatsen voor fietsers bij de 
kruisingen Zwolseweg/Papegaaiweg en Zwolseweg/Elburgerweg. We beginnen in maart 2016 
met de uitvoering daarvan. 

• We hebben ongeveer 50 paaltjes in fietspaden op de fietsdoorstroomassen weggehaald of 
veiliger geplaatst. We gaan daarmee door in 2016. 

 
Wegen van andere overheden 

We doen actief mee in projectgroepen die zich bezighouden met verbreding van de A1 en de 
verkeersproblematiek rondom de N786. Over de N786 hebben we ook een sessie in de PMA 
georganiseerd om te horen hoe verschillende partijen daarover denken. 

Wat hebben we niet gedaan? 

We konden nog geen besluit nemen over een snellere openbaar vervoerverbinding tussen 
Apeldoorn en Arnhem. We hebben wel diverse opties daarvoor besproken met de provincie. 
We hebben nog geen onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor de komst van een nieuw 
treinstation op de lijn Apeldoorn-Amersfoort (Apeldoorn West). Dit is iets voor de langere termijn. 

Topindicatoren 

 

Trendanalyse 

We kunnen u geen beeld geven van het verloop van deze twee indicatoren in 2015. We 
evalueren de gegevens om het jaar. We hebben dat in 2014 gedaan en doen het dus weer in 
2016. We hebben hiervoor gekozen omdat een meting ook in het jaar erna nog representatief is. 
De rapportcijfers van onze inwoners veranderen namelijk niet veel in de tijd. Bovendien besparen 
we kosten als we de evaluatie niet elk jaar uitvoeren. 
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550, 560 en 580 Natuurbescherming, openbaar groen en recreatieve 

voorzieningen 

Doelstelling 
Een robuust netwerk van groen en beken met goede verbindingen tussen stad en landschap en 
met behoud en versterking biodiversiteit, landschap en cultuurhistorische waarden. Nabijheid van 
voldoende groen en speelruimte in de directe woonomgeving en versterken aanbod groen en 
water in de binnenstad. (verwijzing naar groene mal) 
In stand houden basiskwaliteit en die financieel houdbaar is op de lange termijn met een 
groeiende betrokkenheid van bewoners en bedrijven. 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben op alle onderdelen veel bereikt. 

• We hebben natuur, recreatie en duurzaam waterbeheer meer ruimte gegeven door beken 
boven de grond te halen. 

• Weteringse Broek is bijna klaar. We hebben alle projecten uitgevoerd die we hadden 
afgesproken met de gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe. Die twee organisaties 
hebben ook hun deel gedaan. Het gaat om de aanleg van nieuwe natuur en fiets- en 
wandelverbindingen. 

• Park Zuidbroek is bijna klaar. Inwoners van Zuidbroek en groene organisaties maken heel veel 
gebruik van het park. 

• We hebben de fietspaden en het groen op de route vanuit De Maten tot de tunnel  Elsbosweg 
verbeterd. We hebben ook een klompenpad van 11 km aangelegd in Loenen. Dat waren de 
eerste uitgaven van de € 2,5 miljoen die we hebben voor projecten aan de randen van de 
stad (robuuste investeringsimpuls). De andere projecten voeren we in 2016 en 2017 uit. 

• We hebben de eerste projecten uitgevoerd om de binnenstad groener te maken. Een van die 
projecten is het tijdelijke park Haven-Centrum. Bewoners uit de buurt zijn blij met dat park. 

• We merken dat bewoners erg betrokken zijn bij het groen en er veel waardering voor hebben. 
Dat zien we onder meer aan het grote aantal activiteiten dat ze er organiseren. Dat aantal is 
gegroeid van 180 in 2014 naar 220 in 2015. We zien het ook aan de resultaten van een 
enquête die we deden om te zien hoe tevreden de bewoners zijn over het park. 

• We merken dat bewoners erg betrokken zijn bij het groen en er veel waardering voor hebben. 
Dat zien we onder meer aan het grote aantal participatie-activiteiten. Dat aantal is gegroeid 
van 180 in 2014 naar 220 in 2015. We zien het ook aan de resultaten van een enquête die 
we deden om te zien hoe tevreden de bewoners zijn over het groen en de parken. Ze geven 
in die enquête ook aan dat er wat minder zwerfvuil en wat meer kleur en fleur in mag. 

Wat hebben we gedaan? 

Stadsranden en Groene Mal  

We hebben een programma gemaakt voor de besteding van de € 2,5 miljoen die we vanuit de 
robuuste investeringsimpuls beschikbaar hebben voor de stadsranden. We zijn ook al begonnen 
met de uitvoering van een aantal projecten. We verwachten dat we alle projecten voor 2017 
klaar hebben. Dat is de deadline van de provincie. De volgende projecten horen bij deze twee 
programma's. 

• Weteringse Broek 
We hebben 5  km nieuwe fiets- en wandelpaden, 23  ha nieuwe natuur en een energiebos 
van 9 ha voor de teelt van biomassa aangelegd. We hebben ook nieuwe natuur en nieuwe 
fiets- en wandelverbindingen aangelegd in het Drostendal, langs de weteringen en op 
landgoed Woudhuis. Verder hebben we de kavels voor de landbouw beter verdeeld. Er is een 
nieuwe fiets/voetoversteek over de A50 bijgekomen. Verder hebben we de kavels voor de 
landbouw beter verdeeld. 

• Park Zuidbroek 
We hebben het laatste deel van nieuwe natuur en groen aangelegd. We hebben een netwerk 
opgebouwd van mensen en organisaties die meedenken en meedoen met het beheer van het 
park. Verder hebben we fiets- en voetverbindingen met de omgeving aangelegd. 

• Beekbergse Broek 
We hebben in De Maten alle recreatieve verbindingen aangelegd tot aan het Beekbergse 
Broek. We hebben het ontwerp klaar voor een groene verbinding door het Beekbergse Broek 
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tussen de tunnel onder de A1 en het Beekberger Woud. We verwachten dat die verbinding 
eind 2017 klaar is. Dit is project BROA 3.15.  

• Aansluiting Berg en Bos 
We hebben de werkzaamheden voor verbetering en toegankelijk maken van de Sprengvallei 
voorbereid en de aanbesteding daarvoor gedaan. Dat zorgt voor een betere aansluiting van 
Apeldoorn-West op park Berg en Bos. De aannemer voert dit werk in 2016 uit. Beide 
projecten zijn onderdeel van project 3.16 van de BROA. 

• Apeldoorn-West 
We zijn begonnen met een onderzoek naar de aansluiting van Apeldoorn-West op de Veluwe. 
Daarin nemen we ook de problemen rondom parkeren mee. 

 
Zonnepark 
We hebben marktpartijen gevraagd een voorstel te maken voor de aanleg van een perceel met 
zonnepanelen van ongeveer 4,5 ha op de Nieg-gronden (Nieg = niet in exploitatie genomen 
gronden) aan de oostkant van Zuidbroek langs de A50. Als dat mogelijk is, combineren we de 
aanleg van dat perceel met de teelt van biomassa. 
 
Beken en sprengen 
We hebben de beek in Orderveen Noord en de Rode Beek Noord in het Waterbronpark in Orden 
en de Eendrachtspreng Zuid in Ugchelen boven de grond gehaald. We hebben ook een verbinding 
gemaakt tussen die beken en de Grift. Daardoor kunnen we het water uit die beken onder meer 
voor ecologie en recreatie gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld in de beek in Orderveen Noord 
het Waterbronpark gemaakt, een nieuw avontuurlijk groen- en speelgebied. We hebben de laatste 
werkzaamheden uitgevoerd voor herstel van de Orderbeek. Er stroomt nu weer water door. We 
zijn begonnen met de voorbereiding van de aanleg van een aantal andere beken. 
 
Binnenstad 

We hebben ideeën onderzocht voor de aanleg van het ontbrekende deel van de Grift in de 
binnenstad en voor meer groen en water in de omgeving Markstraat/ Beekstraat. We hebben ook 
extra beplanting aangebracht op een aantal plaatsen, zoals bomen in de Hoofdstraat. 
 
Bos 

We hebben de Toekomstvisie Bos vastgesteld. Dat houdt in dat we eigenaar blijven van ons 
bosbezit en dat we het beheer en de exploitatie gaan verbeteren. 
 
Landschapsversterking 

Er is een 2e Klompenpad bijgekomen in Apeldoorn: het Loenense Enkenpad. Verder hebben 
particulieren zo’n 250 bomen geplant, 2 poelen gegraven en ruim 350 meter singel en haag 
aangelegd. Zij hebben nog veel projecten voorbereid, die ze in 2016 gaan uitvoeren. Daarbij hoort 
ook de aanleg van nog minimaal 3 klompenpaden. Dat is mogelijk dankzij subsidie die wij en de 
provincie Gelderland geven om het buitengebied van Apeldoorn nog sterker en mooier te maken. 
Met die subsidie kunnen particulieren landschapselementen en klompenpaden aanleggen. 
Landschapselementen zijn bijvoorbeeld bomenrijen, hoogstamboomgaarden en poelen. 
Klompenpaden zijn wandelroutes met routeborden over het platteland. 
 
Speeltoestellen 
We hebben geïnspecteerd of alle gemeentelijke speeltoestellen voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
Dieren 

• We hebben u advies gegeven over een nota over dierenwelzijn. U neemt daarover in 2016 
een besluit. 

• Het Dierenasiel heeft 2174 dieren opgevangen. Voor alle dieren heeft het Dierenasiel een 
nieuw thuis gevonden. Het dierenasiel doet dat in onze opdracht. Opvang van zwerfdieren is 
een wettelijke taak voor ons.  

• We hebben het pilotproject Minimax De Kuipershoek uitgevoerd. Met dat project bieden we 
inwoners met een bijstandsuitkering de mogelijkheid hun zieke huisdier voor een lager tarief 
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te laten behandelen door een dierenarts van het dierenasiel. De pilot was een groot succes. In 
2016 maken we er een vaste dienstverlening van. 

• We hebben leefgebieden van dieren vergroot en verbeterd. Bijvoorbeeld door beken weer 
terug te laten komen in de stad. 

• We hebben educatie gegeven op kinderboerderijen. 

• We hebben gekeken of dierenwelzijn genoeg aandacht krijgt in onze ruimtelijke plannen en in 
ons groenbeheer. Het gaat dan onder meer om leefgebieden en bescherming van bedreigde 
soorten. 

• We hebben bijgehouden welke soorten dieren er in onze gemeente zijn en waar ze hun 
leefgebieden hebben. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan voor vleermuizen, samen met IVN. 

Wat hebben we niet gedaan? 

We hebben de beek in Kerschoten nog niet aangelegd. De reden daarvoor is dat de plannen voor 
Winkelcentrum Kerschoten nog niet klaar zijn. We hebben de aanleg doorgeschoven naar 2017. 
We hebben over ons besluit voor uitstel overleg gehad met een vertegenwoordiging van de 
winkeliers. 

Topindicatoren 

 

 

Trendanalyse 

We hebben in 2014 gemeten hoe onze inwoners de beschikbaarheid en uitstraling van het groen 
beleven. Over de beschikbaarheid was 79% tevreden, over de uitstraling 62%. In juni 2015 
hebben we een burgerpanel gevraagd: 

• hoe we de uitstraling van het groen kunnen verbeteren; 

• welke parken zij het meest bezoeken; 

• of zij willen meehelpen bij activiteiten voor het park. 
Ongeveer 66% was tevreden tot erg tevreden over hoe het groen eruit ziet. Dat die score hoger 
was dan in 2014 kan te maken hebben met het feit dat we meting in 2014 laat in de herfst 
hebben gedaan. Dan is de natuur niet op z'n mooist. Het kan ook zijn dat het burgerpanel al wat 
zag van de verbeteringen waarmee we waren begonnen. Bijvoorbeeld met onze campagne 
Apeldoorn Rein, waarmee we willen bereiken dat er minder zwerfvuil is in de openbare ruimte. 
Minder zwerfvuil is een van de verbeterpunten die het burgerpanel noemde, naast meer variatie in 
kleur en fleur. De behoefte aan meer variatie en fleur is begrijpelijk na de jaren van versobering 
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die we achter de rug hebben. De parken Berg en Bos, Oranjepark en Het Loo worden het meest 
bezocht, direct gevolgd door de grote wijkparken. Iets meer dan de helft van het burgerpanel 
(52%) is bereid mee te helpen bij activiteiten in de parken. Dat laat zien dat de bewoners erg 
betrokken zijn bij het groen in onze gemeente. 
 

722/726 Riolering 

Doelstelling 
Een goed functionerend rioolstelsel en voorzieningen voor waterberging gericht op 
volksgezondheid, milieu, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving, waarbij geanticipeerd wordt 
op de effecten van klimaatverandering. 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben onze doelen op het gebied van riolering en waterberging gehaald. Daarmee hebben 
we: 

• bijgedragen aan de volksgezondheid; 

• het milieu beschermd;  

• wateroverlast, stankoverlast en aantasting van de beleving van water voorkomen. 

Wat hebben we gedaan? 

Vervanging riolering 

We hebben het vervangingsprogramma riolering 2015 bijna helemaal uitgevoerd. Een klein aantal 
projecten was aan het eind van het jaar bijna klaar. We ronden die werkzaamheden begin 2016 
af. Hiermee hebben we 3,5 km riolering vervangen of van binnenuit vernieuwd. Het gaat onder 
andere om riolering in het Hart van Zuid, in de Jachtlaan en in de Parken. We hebben 4,3 ha 
verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. 
 
Nieuw rioleringsplan  
We hebben een nieuw rioleringsplan voor de periode 2016-2020 voorbereid. Daarvoor hebben 
we  diverse onderzoeken gedaan: 

• We hebben onderzocht hoeveel riolering we in die periode moeten vervangen en wat dat kost 
(vervangingopgave). 

• We hebben onderzocht wat we moeten doen om de riolering en waterberging aan te passen 
aan de klimaatverandering. 

• We hebben onderzocht hoe we het beheer van de riolering nog verder kunnen verbeteren 
(assetmanagement). 

Het uitvoeringsprogramma van het waterplan Apeldoorn is op enkele onderdelen na afgerond. 
U krijgt begin 2016 het nieuwe rioleringsplan om te behandelen in uw vergadering. 
 
Diverse werkzaamheden 

• We hebben een vuilfuik geplaatst bij de overstort aan de Viltmakersdonk en een vuilscherm in 
de vijver van het Zuiderpark. Dat zorgt voor een betere waterkwaliteit. 

• We zijn een onderzoek begonnen naar de mogelĳkheden om de beleving van het water in de 

vijvers in de Maten en Zevenhuizen te verbeteren. We doen dat onderzoek samen met 
Waterschap Vallei en Veluwe.  

• We hebben een demonstratieproject met vacuümtoiletten en een apparaat dat voedselresten 
vermaalt, geïnstalleerd in wijkcentrum de Groene Hoven. Bewoners en ontwikkelaars kunnen 
zo kennismaken met deze duurzame manier van afvalwaterinzameling. 

• We hebben de Life Cycle Analysis( LCA)-studie naar inzameling van voedselresten via de 
afvalwaterketen afgerond.  

• We hebben een nieuw rioleringsmodel gebouwd. Dat is een model om de stroming van 
afvalwater te berekenen. 

• We hebben het gegevensbeheer verder op orde gebracht. In 2016 ronden we dat af. 

• We hebben bijna alle maatregelen uit het werkplan regionale samenwerking uitgevoerd. 
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Wat hebben we niet gedaan? 

• We hebben het onderzoek naar de hoeveelheid water die niet in de riolering hoort, niet 
uitgevoerd. We gaan dat in 2016 doen. We verwachten dat we dan genoeg gegevens 
hebben om daar een betrouwbaar beeld over te geven. 

• We hebben nog geen afspraken gemaakt met een ontwikkelaar of woningbouwvereniging 
over de invoering van anders omgaan met afvalwater. Daarvoor konden we namelijk nog 
geen geschikte nieuwbouw- of herontwikkelingslocatie vinden. 

 
 

724/732 Begraafplaatsen 

Doelstelling 
Instandhouding gemeentelijk begraafplaatsen met gedifferentieerd aanbod van voorzieningen en 
op basis van kostendekkendheid. 

Wat hebben we bereikt? 

De inkomsten voor het beheer van de begraafplaatsen waren in 2015 hoger dan de kosten. 

Wat hebben we gedaan? 

We zijn in 2015 begonnen met uitvoering van een plan om de exploitatie van de vijf 
gemeentelijke begraafplaatsen ten minste kostendekkend te maken en te houden. We hebben 
veel aandacht gegeven aan verlaging van de kosten. De inkomsten waren gelijk aan het bedrag in 
de begroting. 
 
 

Openbare ruimte 
 

Begroting na wijziging Realisatie Afwijking I/S TURAP 

  Beleidsproduct L B S L B S L B S 
  

210 Wegen, straten, pleinen 
en verkeersmaatregelen 

32.441 645 -31.796 34.005 7.045 -26.960 1.564 6.400 4.836 I 945

210, 212, 
214 en 215 

Verkeersmaatregelen, 
openbaar vervoer en 
parkeren 

157 0 -157 111 -111 -46 46 I 

214/215 Parkeren 8.300 6.323 -1.977 6.582 6.094 -488 -1.718 -229 1.489 I/S 60

550, 560 en 
580 

Natuurbescherming, 
openbaar groen en 
recreatieve voorziening 

352 226 -126 290 177 -113 -62 -49 13 I 

560 Openbaar groen 19.006 2.194 -16.812 21.152 5.197 -15.955 2.146 3.003 857 I/S -1

580 Recreatieve 
(speel)voorzieningen 

494 0 -494 379 12 -367 -115 12 127 I 

722/726 Leefomgeving 10.511 12.091 1.580 11.936 11.848 -88 1.425 -243 -1.668 I 

724/732 Begraafplaatsen 1.727 1.771 44 1.605 1.778 173 -122 7 129 I 

Saldo van baten en lasten voor 
bestemming 

72.988 23.250 -49.738 76.060 32.151 -43.909 3.072 8.901 5.829
 

1.004

Riolering 12.081 11.516 -565  -12.081 -11.516 565  

Bereikbaarheid Binnenstad 5.940 6.861 921 6.105 6.095 -10 165 -766 -931  

Reserve BROA 158 6.829 6.671 288 4.037 3.749 130 -2.792 -2.922  

Schildersonderhoud openb verlichting 320 320  320 320   

Afkoop graven 1.602 1.558 -44 1.672 1.499 -173 70 -59 -129  

Reserve herstel onderhoud wegen 2.500 2.500 1.000 2.500 1.500 1.000 -1.000  

Huisvuilrechten 39 39  39 39   

Reserve kaplasten brinkparkgarage 1.245 1.245  978 978  -267 -267  

Vernieuwen bomenbestand 13 93 80 -6 313 319 -19 220 239  

Egalisatie Bouwleges 11 11   -11 -11  

Reserve bedrijfsvoering / overlopende 
projecten 

1.838 1.838 513 1.838 1.325 513 -513  

Saldo van baten en lasten na 
bestemming 

92.782 56.060 -36.722 85.632 49.770 -35.862 -7.150 -6.290 860  
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Wat heeft het gekost? 

210  Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 
 Lasten  Baten  
Project Zutphensestraat -1.300 V 0  
Fietsdoorstroomas Ugchelen 1.900 N -1.762 V 
Aanleg 2 transferia 758 N -587 V 
VRI Kanaal Zuid/Lange Americaweg 385 N -365 V 
Laan van Malkenschoten/Arnhemseweg 0  -259 V 
Meevaller energiebelasting -300 V 0  
Meevaller kanaalbruggen -400 V 0  
ROP: doorschuiven projecten naar 2016 -464 V 0  
Meerkosten diverse projecten 2.000 N -2.000 V 
Bijdrage provincie projecten wegen 0  -1.000 V 
Diversen Beheer en Onderhoud -1.134 V -183 V 
Overig 119 N -244 V 

 1.564  -6.400  

 

Meevallers 

We hadden in 2015 twee meevallers van bij elkaar € 700.000. De ene meevaller was dat we 
energiebelasting die we hadden betaald, hebben teruggekregen. De andere meevaller was dat het 
project Renovatie 3 kanaalbruggen goedkoper was dan we hadden begroot. We hebben u dit 
laten weten in de Tussenrapportage (Turap). 
 
Reconstructieprojecten 

Zutphensestraat 

We hebben in 2015 € 1,3 miljoen minder uitgegeven dan we hadden begroot. Van dat bedrag 
hebben we in 2016 nog € 280.000 uitgegeven. We verwachten dat er na afloop van het project 
een positief saldo is van € 1 miljoen. Bij de laatste verantwoording hebben we u laten weten dat 
het eindsaldo € 600.000 zou zijn. De reden voor het verschil van € 400.000 is dat we 
uiteindelijk de posten onvoorzien niet meer hoefden te gebruiken. Er waren namelijk geen 
tegenvallers meer. We verrekenen het voordeel van € 1 miljoen met de Bestemmingsreserve 
Ontwikkeling Apeldoorn (BROA). Het project Zutphensestraat is project BROA 11.1. 
Nu het project reconstructie Zutphensestraat klaar is, zijn er in Apeldoorn Oost nog twee 
knelpunten. Beide in de directe omgeving van de Zutphensestraat. Het ene knelpunt is de 
spoorwegovergang in de Laan van Osseveld. We willen graag dat daar een tunnel onder de 
spoorweg komt. Het andere knelpunt is de situatie aan de Laan van Erica ter hoogte van De 
Voorwaarts en Groot Zonnehoeve. We willen de wegen daar reconstrueren. Voor beide projecten 
zijn extra investeringen nodig. U moet daar nog een apart besluit over nemen.  
Andere reconstructieprojecten 

Voor de andere reconstructieprojecten die we in 2015 hebben uitgevoerd, hadden we geen 
bedragen in de begroting opgenomen. We doen dat om administratieve redenen. We hebben dat 
aangegeven in de Turap. Daardoor hadden we de volgende kostenoverschrijdingen: 

• € 1.900.000 voor het project Fietsdoorstroomas Ugchelen; 

• € 758.000 voor het project Aanleg 2 Transferia; 

• € 385.000 voor het project Verkeersregelinstallatie Kanaal-Zuid/Lange Americaweg.  
 

Daar staan de bijdragen tegenover die we kregen van de provincie: 

• € 1.762.000 voor de Fietsdoorstroomas Ugchelen 

• € 259.000 voor de in 2014 uitgevoerde projecten Laan van Malkenschoten en Arnhemseweg 

• € 587.000 voor het project Aanleg 2 Transferia 

• € 365.000 voor het project Verkeersregelinstallatie Kanaal-Zuid/Lange Americaweg. 
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Andere projecten 

• Het voordeel bij de baten is € 3.100.000. Het nadeel bij de lasten is net zo groot, dus ook € 
3.100.000. Dat komt omdat we elk jaar budgetten van het ene beleidsproduct verschuiven 
naar een ander beleidsproduct. Dat doen we bijvoorbeeld als we zowel het riool als de weg 
vervangen. Dat zijn twee verschillende beleidsproducten. Voorbeelden zijn de projecten Prof. 
Röntgenstraat/Mr. van Rhemenslaan en de vervanging van de riolering in Zuid-West. Die 
projecten voeren we integraal uit en verantwoorden we ook integraal. Alle verschuivingen 
verlopen budgettair neutraal. We hebben u dit laten weten in de Turap. 

• We hebben de bijdrage van de provincie Gelderland als investeringsimpuls voor het 
onderhoud van de wegen toegevoegd aan de baten. 

• We hebben € 464.000 overgeboekt naar 2016 via de Reserve overlopende projecten. Dat 
bedrag hoort bij een aantal projecten die we hebben doorgeschoven naar 2016. Ook daarover 
las u al in de Turap. 

 
Diversen beheer en onderhoud 

Door de omzetting van de reserve naar de voorziening riolering is een omvangrijk deel van de 
lasten van beheer en onderhoud direct ten laste van de voorziening gebracht. Ten opzichte van 
de vastgestelde begroting was geen sprake van een grote afwijking. 
 
De andere verschillen zijn kleiner dan € 200.000. Daarom lichten we ze hier niet toe. 
 

214/215  Parkeren 
Inkomsten uit parkeren 

We hebben € 240.000 minder parkeergeld binnengekregen. Dat bedrag is lager dan we aangaven 
in de Turap. In de Turap gaven we aan dat we € 450.000 minder parkeergeld verwachtten door 
minder en kortere bezoeken aan de binnenstad. Het laatste kwartaal van 2015 was uiteindelijk 
toch beter dan het laatste kwartaal van 2014. Daardoor kwam de vermindering van het 
parkeergeld in werkelijkheid lager uit. 
 
Kosten van parkeergarages 

• Het beheer van de parkeergarages viel € 450.000 voordeliger uit. Dat kwam onder meer 
doordat we de vernieuwing van de coating van de vloeren van de parkeergarages Marktplein 
en Brinklaan hebben uitgesteld. Verder hebben we minder kosten gemaakt voor schoonmaak 
en onderhoud van de parkeergarages. Dat is te danken aan een efficiëntere aanpak van de 
schoonmaak- en onderhoudsactiviteiten; 

• Er was een voordeel van € 260.000 op de lasten van rente en afschrijving. Dat komt omdat 
we de vervanging van parkeerapparatuur in parkeergarages hebben uitgesteld. We deden dat 
omdat de apparatuur nog goed genoeg werkt en omdat we de snelle ontwikkelingen in de 
manier van betalen wilden afwachten. We hadden in de begroting 2015 wel rekening 
gehouden met een investering voor de vervanging. We verrekenen het voordeel met de 
reserve Bereikbaarheid Binnenstad. We verrekenen het voordeel met de reserve 
Bereikbaarheid Binnenstad. Dit kan een gunstig effect hebben op de correctie. Aan de andere 
kant gaat het om tijdelijk uitstel. We zullen die investering in de komende jaren toch een keer 
moeten doen; 

• We brengen € 1.208.000 over naar de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA). 
We hadden dat bedrag opgenomen voor de bouw van de parkeergarage Anklaar. De 
projectontwikkelaar is in 2015 begonnen met de bouw. We verwachten dat we het bedrag in 
2018 uitgeven. De bouw van de parkeergarage loopt via de BROA. Daarom laten we het 
voordeel terugvloeien naar de BROA.  

 
De andere verschillen zijn kleiner dan € 200.000. Daarom lichten we ze hier niet toe. 
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560  Openbaar groen 
Weteringsebroek 

We hadden een voordeel van € 112.000. We hebben namelijk voor € 2.478.000 kosten gemaakt 
en daar stond € 2.590.000 aan baten tegenover. Dit project loopt al enkele jaren en moest in 
2015 klaar zijn. We hadden er in de begroting 2015 geen bedragen meer voor opgenomen. 
 
BROA-projecten 

We hebben € 297.000 meer kosten gemaakt voor een aantal BROA-projecten, die we in 2015 
hebben uitgevoerd. De reden daarvoor is dat we de werkzaamheden sneller hebben uitgevoerd en 
daardoor meer geld hebben uitgegeven. Voorbeelden van deze projecten zijn Herinrichten 
Stadsranden, Beekbergse Broek en Aansluiting op Berg en Bos. We verrekenen het bedrag van de 
extra kosten met de BROA. 
 
Onderhoud 

De kosten van het dagelijks onderhoud vielen lager uit, doordat de kosten van het bestrijden van 
de eikenprocessierups zijn meegevallen. 
Bij de baten hadden we voordelen, onder meer omdat we: 

• € 43.000 BRIM-subsidie kregen waar we niet op hadden gerekend; 

• € 124.000 konden besparen door projecten integraal uit te voeren; 

• € 140.000 meer inkomsten hadden bij de verkoop van houtsnippers en zaden. 
 
De andere verschillen zijn kleiner dan € 200.000. Daarom lichten we ze hier niet toe. 
 

722/726  Riolering 
We hadden een meevaller van € 497.000 bij de lasten van rente en afschrijving. Dat komt omdat 
we minder gebruik hoefden te maken van een aantal kredieten. Daarnaast zijn er een aantal 
kleinere tegenvallers, zoals meerkosten (€ 270.000) bij het beheer en onderhoud van riolering.  
 
Als gevolg van de omzetting van de reserve naar de voorziening riolering met ingang van 1 
januari 2015 is in totaal circa € 11,9 miljoen aan opbrengsten toegevoegd aan de voorziening. 
Daartegen zijn kosten met een omvang van circa € 10,6 miljoen direct ten laste van de 
voorziening riolering verantwoord. 
 

724/732  Begraafplaatsen 
Op deze post hielden we € 122.000 over. De lasten waren namelijk € 122.000 lager dan we 
hadden begroot. Dat komt omdat we beter hebben gelet op de uitgaven. De baten waren zoals 
we hadden begroot. 
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Programma 4 

 

Milieu 

 

 
Beleidsproducten:  
721/725  Afvalverwijdering en -verwerking 

  723  Milieubeheer 
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4.  Milieu 

Portefeuillehouder(s): M.J.P. Sandmann  

 

Ambitie van het programma 
Het programma milieu wil voor een juiste balans zorgen in de Apeldoornse markt en samenleving 
bij de afwegingen die gemaakt worden voor de ontwikkeling van de stad. Programma Milieu acht 
zich verantwoordelijk voor het verminderen van de hoeveelheid restafval uit huishoudens (tegen 
acceptabele kosten en met de juiste service). Zij zorgt voor zo optimaal mogelijk hergebruik 
waarbij grondstoffen weer ingezet kunnen worden in een lokale of regionale circulaire economie.   
Een gezonde en vooral veilige leefomgeving kan alleen bestaan als er rechtszekerheid is bij haar 
gebruikers middels regulering door vergunningen, milieutoezicht, –handhaving en bijbehorende 
milieuadvisering. Deze taken zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). 
Circulair en gezond voor de toekomst betekent ook dat een energietransitie nodig is. Een transitie 
naar meer duurzame energieopwekking maar ook naar minder energieverspilling. Vanuit haar 
stimulerende rol zal deze transitie getracht worden te versnellen. Duurzaamheid in dit programma 
richt zich op afval en energie. Onderdelen uit dit programma passen zeer goed in de Cleantech 
filosofie van de regio.  
 

Speerpunten van beleid 
Voor de invulling van deze ambitie zijn dit onze speerpunten: 

• De goede samenwerking met de OVIJ zal gecontinueerd worden. De taken die bij de OVIJ 
zijn ondergebracht reguleren de gewenste balans tussen de functies wonen, werken en 
recreëren; 

• Het huishoudelijke restafval zal verder verminderd worden en hergebruik van afvalstromen zal 
worden gestimuleerd; 

• Aansluiten bij de regionale ambitie voor energieneutraliteit in 2030; 

• Energieneutraliteit zal door de gemeente zoveel als mogelijk binnen het eigen vastgoed 
worden toegepast. 

Risico’s 
- 
   

 
   

    
 

Uitgaven ten opzichte van overige programma's Inkomstenverdeling binnen programma 
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721/725 Afvalverwijdering en -verwerking 

Doelstelling 
Verdere verlaging van de hoeveelheid restafval en meer inzet van herbruikbare stromen (als 
grondstof) in een, liefst, regionale of lokale circulaire economie.  
 
Op grond van de wet Milieubeheer heeft de gemeente de plicht (zorgplicht in verband met 
volksgezondheid) voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval. De taak en rol 
van de gemeente strekt echter verder. Belangrijkste ambitie in dat kader komt uit het afvalplan 
2008-2012: minder dan 150 kg restafval per inwoner per jaar. Hoewel gehaald zal de weg naar 
minder afval onverminderd doorgezet worden.  
 
Het afvalplan is afgelopen en verdient herijking. Landelijk, regionaal en lokaal zijn er vele 
ontwikkelingen die de inzameling van afval en herbruikbare grondstoffen in een ander daglicht 
zullen gaan stellen. Hierbij moet gedacht worden aan de verdere invoering van 
producentenverantwoordelijkheid voor meerdere afvalstromen, intensivering kunststofinzameling 
(inclusief discussie, landelijk, over vergoedingen) eventuele inzameling van drankenkartons, 
afschaffing van statiegeld, andere vormen van inzameling en afzet van textiel (inclusief kleding), 
de komst van de participatiewet (oa in relatie tot kringloopbedrijvigheid), landelijke, wettelijke, 
doelstellingen ten aanzien van hergebruik en het opnieuw inzetten van herbruikbare afvalstromen 
met een zo beperkt mogelijke uitval in de hele cyclus (circulaire economie). Een discussie over de 
rol van de gemeente zal hierbij noodzakelijk blijken te zijn.  
In het programma afval is de begroting opgebouwd uit een aantal hoofdcomponenten. Circa 50% 
bestaat uit onderdelen gerelateerd aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Circulus 
(exclusief verwerking en eigendom containers). Circulus is voor de gemeente de uitvoerende 
organisatie voor vele afvalgerelateerde zaken. De gemeente is aandeelhouder van Circulus. Bij het 
onderdeel verbonden partijen meer hierover. Circa 25% van het budget is noodzakelijk voor de 
verwerking van het afval (exclusief inkomsten) en 25% voor de inzameling hiervan. Daarnaast 
zijn er kosten voor het beheer circa 10%. 

Wat hebben we bereikt? 

Minder restafval 

In 2015 werd 65% van het afval gescheiden aangeboden. Daardoor wordt de hoeveelheid 
restafval steeds kleiner. In 2015 was dat 134 kg per inwoner. Dat komt vooral doordat 
Apeldoorners hun afval steeds beter scheiden. Als het gaat om apart inzamelen van gft hoort 
onze gemeente zelfs tot de beste gemeenten van Nederland. 

Wat hebben we gedaan? 

Nieuwe containers 

We hebben veel oude containers voor de inzameling van afval vervangen door nieuwe. Veel 
containers waren namelijk aan het einde van hun levensduur. 
 
Anders inzamelen 

We willen het onze inwoners steeds makkelijker maken hun afval nog beter te scheiden. 
Daarvoor zijn we in Woudhuis-Osseveld een proef begonnen met 'omgekeerd inzamelen'. Dat 
houdt in dat we het inzamelen van plastic en restafval omkeren. In de grijze container bieden 
inwoners hun plastic, blik en drankpakken aan, hun restafval brengen ze naar een inzamelpunt in 
de wijk. Bewoners van de buitengebieden hebben nu vier containers, een voor pmd (plastic, 
metaal en drankpakken), een voor gft, een voor papier en een voor restafval. Op die manier komt 
een maximale hoeveelheid grondstoffen beschikbaar voor hergebruik (recycling). 
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Wat hebben we niet gedaan? 

Nieuw afvalplan 

Het is ons niet gelukt u in 2015 een nieuw afvalplan (recycleplan) aan te bieden. We bieden u het 
plan in 2016 aan. 
 
Cleantech 
Het is ons ook niet gelukt in 2015 een netwerkbijeenkomst te organiseren met alle partijen die te 
maken hebben met productie, verkoop, gebruik, inzameling, bewerking en verwerking van oud 
papier. We hadden u dat beloofd tijdens het Cleantech congres in februari 2015. We organiseren 
de bijeenkomst in 2016. Het idee achter de bijeenkomst is: geen A4'tje de regio uit. 
Ontwikkeling hoeveelheid restafval 

 

 
 

Trendanalyse 

De hoeveelheid restafval blijft minder worden. De hoeveelheid restafval was in 2015 net zoveel 
als de hoeveelheid gft. De gescheiden inzameling van gft blijft op onveranderd hoog. 
 

723 Milieubeheer 

Doelstelling 
Middels uitvoering van vergunningverlening, toezicht, handhaving en planadvisering reguleren van 
de gewenste balans tussen de functies wonen, werken en recreëren. Verduurzaming middels 
projecten op het gebied van bodem, geluid, energie en luchtkwaliteit.  
Uitvoering van rijks- provinciaal en regionaal beleid en het uitvoeren van gemeentelijk beleid met 
betrekking tot het voorkomen, beperken dan wel beheersen van bodem-, water- en 
luchtverontreiniging, geluidsoverlast en de toepassing van duurzame energie. Onder dit product 
valt onder meer: vergunningen, handhaving en toezicht, uitvoering milieu en werken voor derden. 
De uitvoering van deze milieutaken en het milieubeleid is vanaf 2013 via een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) belegd bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). De 
gemeente Apeldoorn blijft verantwoordelijk voor de regie en het strategisch en tactisch 
milieubeleid en stelt de kaders waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden.  
Doordat de taakuitvoering van vergunningverlening, toezicht- en handhaving is ondergebracht bij 
de OVIJ voldoet dit aan de landelijke kwaliteitscriteria 2.1. 
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Wat hebben we bereikt? 

Kwaliteit leefomgeving 

We hebben de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd. We deden dat door: 

• vergunningen juist te verlenen; 

• te controleren of vergunningen werden nageleefd; 

• professioneel te adviseren over milieuaspecten in (ruimtelijke) plannen. 
 
Duurzaamheid 

We hebben projecten op het gebied van bodem, geluid, energie en luchtkwaliteit uitgevoerd die 
hebben bijgedragen aan een duurzamer Apeldoorn. 
 
U ziet de verantwoording over producten en uren bij de aanbieding van de jaarrekening van de 
Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ). 
 

Programma Duurzaamheid/Energieneutraliteit 

 
Doelstelling:  

Zorgt voor een circulaire en gezonde maatschappij door het versnellen van de transitie naar meer 
energiebesparing en meer duurzame energieopwekking 
 
Duurzaamheid binnen programma 4 vertaalt zich naar energieneutraliteit. Duurzaamheid is een 
groter begrip en op een andere plek in de MPB beschreven en uitgewerkt. Hier is energie het 
kernbegrip. De opgave op dit terrein kent twee hoofdthema’s: het verminderen van de 
energieverspilling of anders het versnellen van de transitie naar meer energiebesparing en als 
tweede hoofdthema het versnellen van de transitie naar het gebruik van meer duurzame energie 
of anders het versnellen van de transitie naar meer duurzame energieopwekking.  
 
Vanuit dit programma wordt voortdurend, aan de hand van de twee thema’s, gesondeerd wat er 
leeft bij bedrijven en burgers om vervolgens, in overleg, samen te bekijken wat de gemeente 
hierbij kan betekenen. Dit kan zeer divers zijn en afhankelijk van de vraag. Stimulerend, 
faciliterend, weghalen belemmeringen, adviserend, regisserend en soms ook financieel 
ondersteunend door de uitvoering van een aantal financieringsmogelijkheden. Kern is dat vanuit 
dit programma verbindingen worden gelegd tussen partijen en betrokkenen zodat bestaande 
initiatieven sneller tot volle wasdom kunnen komen.  
 
Aan kiempjes die uit het zaad ontspruiten, moet je zeker niet te hard trekken, want  

dan breken ze. Selecteer de kiempjes die de planten gaan opleveren die je hebben wilt, goed 

groeien en op de juiste plaats staan. Geef deze zo nodig wat water en voedsel, hou gulzige 

grazers op afstand en laat vooral de tijd en het eigen ontwikkelplan van de plantjes hun werk 

doen. Het is de omgekeerde participatieladder: Bewoners en bedrijven bepalen zelf in welke mate 

zij de gemeente willen betrekken bij hun initiatieven. De gemeente stimuleert, ondersteunt, 

adviseert en zo nodig regisseert hierbij.  

 
Bestaand vastgesteld beleid:  
Routekaart Apeldoorn Energieneutraal 2020 
 

Wat hebben we gedaan? 

Bodem (inclusief BROA Bodemmodule) 
We hebben het laatste deel van het ISV-bodemprogramma 2010-2015 uitgevoerd. We deden dat 
zo goed als dat mogelijk was binnen de stagnerende bouwontwikkelingen. We hebben nog een 
bedrag aan subsidie over. Dat blijft gereserveerd voor uitvoering van onze bodemopgave.  
We hebben in 2015 een begin gemaakt met uitvoering van 2e nationaal bodemconvenant 2016-
2020. Dat geldt vanaf 2016. Wat hebben we onder andere gedaan? 

• We zijn begonnen met de uitvoering van het Gebiedsgericht Grondwaterbeleid. 

• We zijn begonnen met de aanpak van het arseendossier. 

• We hebben voormalige stortplaatsen beheersbaar gemaakt. 
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We werken in 2016 en volgende jaren verder aan onze bodemopgave. 
 
Geluid 

We zijn begonnen met isolatie van woningen aan de Eerbeekseweg in Loenen. We hebben de 
projecten voorbereid voor isolatie van woningen aan de Deventerstraat, Vosselmanstraat, 
Wilhelmina Druckerstraat, Anklaarseweg en Zutphensestraat in Apeldoorn. De uitvoering van 
deze projecten is onderdeel van de geluidsopgave van onze gemeente. 
 
Lucht 

We hebben het grootste deel van de maatregelen uit het Regionaal Samenwerkinsprogramma 
Luchtkwaliteit uitgevoerd. Met de rest van de maatregelen zijn we in 2015 begonnen met de 
uitvoering. We ronden die in 2016 af. Het gaat om de volgende maatregelen: 

• maatregelen om het verkeer beter te laten doorstromen; 

• aanleg van laadpalen voor elektrische auto's; 

• maatregelen om het gebruik van e-scooters te promoten; 

• verbetering van openbare fietsenstallingen en fietsenstallingen bij bushaltes. 
 
Handhaving 
We hebben het Handhavingsprogramma uitgevoerd volgens de planning. We hebben daarbij extra 
aandacht gegeven aan risicobedrijven. We zijn de procedure begonnen om Breustedt Chemie een 
dwangsom op te leggen om de bodemverontreiniging op hun voormalige bedrijfsterrein op te 
lossen. We hebben een nieuwe manier van werken vastgesteld om de naleving van wetten en 
regels te controleren. Daarmee pakken we onze handhaving strategisch, preventief en efficiënt 
aan. 
 
Vergunningen 

We hebben het geplande actualisatieprogramma vergunningen uitgevoerd. We hebben 
vergunningen van lpg-tankstations aangepast. We hebben ook veel aandacht besteed aan de 
biomassavergister aan de Kleinedijk in Klarenbeek. 
 
Advisering 

We hebben adviezen gegeven over ruimtelijke planontwikkeling. Daarmee hebben we ervoor 
gezorgd dat daarbij wordt gebruik gemaakt van actuele, volledige en kwalitatief juiste informatie 
over het milieu. De adviezen gingen ook over een aantal planologische knelpunten zoals 
Zalencentrum De Nieuwe Zweep in Klarenbeek en Familiepretpark Koningin Julianatoren. 
We hebben meer adviezen gegeven over energie, klimaat en duurzaamheid. Dat past bij de 
ambities die we op die gebieden hebben. Het ging daarbij om: 

• mogelijkheden van bodemenergie; 

• woningisolatie; 

• verduurzaming van ons eigen vastgoed; 

• het opzetten van een energieplatform; 

• extra aandacht voor toepassing van energiebesparende maatregelen bij reguliere 
bedrijfscontroles. 

 
Energietransitie 

We hebben het externe transitieteam gevraagd ons te adviseren over het proces om te komen tot 
een heldere ambitie van en door de gemeenschap. We nemen dat advies mee bij de 
uitvoeringsagenda waarmee we de transitie naar meer energiebesparing en meer duurzame 
energieopwekking willen versnellen.  

• We hebben samen met landelijke partijen initiatieven met partners in de wijk ondersteund. 
Dat heeft resultaat opgeleverd in de wijk Kerschoten en in Loenen. Lokale energiebedrijven 
(waaronder DeA) hebben 9 scholen en 111 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Dat 
was onderdeel van het regiocontract. 

• We hebben de Vereniging van Eigenaren van Lindenhove (een complex met 180 
serviceappartementen in Apeldoorn) geholpen bij een Nul-op-de-meter renovatie.  

• De Energie-expeditie Apeldoorn heeft drie woningen opgeleverd die zo zijn gerenoveerd dat ze 
energieneutraal zijn. Er zijn plannen om nog eens tien woningen zo te renoveren.  
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• We hebben 2.348 individuele en 25 collectieve aanvragen behandeld voor subsidie voor het 
isoleren van bestaande particuliere woningen. De omzet van de maatregelen die subsidie 
kregen was € 6.091.273. 

 
Duurzame energie 

We hebben de uitgifte in erfpacht voorbereid van een perceel grond in Zuidbroek voor de 
installatie van zonnepanelen. Dat biedt mogelijkheden om op een grootschalige manier duurzame 
energie op te wekken. Het gaat om een strook van 60 tot 85 bij 615 meter (4 ha). We hebben 
het perceel begin 2016 op de markt gebracht. 
We hebben ook in 2015 de kansen verkend voor opwekking van duurzame energie (waaronder 
windenergie), natuur en recreatie bij de ontwikkelingen in Beekbergsebroek. 
 
Biomassa 

We hebben het programma Biobased Industry afgerond. Dat heeft het plan opgeleverd voor een 
biogasnetwerk, dat het bedrijfsleven gaat aanleggen. We hebben ook plannen gemaakt voor de 
opzet van biomassarotondes. Daar kunnen vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd van 
groene reststromen zoals gemeentelijk groenafval. Gemeenten in de Cleantech regio 
Stedendriehoek gaan hun aanbod bundelen om schaalvoordeel te bereiken. Als eerste stap 
daarvoor gaan ze de verwerking van hun aanbod samen aanbesteden. 
 
Gemeentelijk vastgoed 

We zetten stevig in op de verduurzaming van ons eigen vastgoed.  

Wat hebben we niet gedaan? 

We hebben nog geen (financiële) middelen van anderen gekregen om activiteiten voor 
verduurzaming zoals die in Loenen en Kerschoten ook in andere wijken en dorpen uit te voeren. 
We hebben wel een EU-aanvraag (INTERREG) voorbereid voor uitbreiding van de activiteiten in 
Loenen. We deden dat in samenwerking met de stichting Loenen Energie Neutraal. 

Topindicatoren 

 
 
* Label A inclusief A+ en A++; Label A++ is de meest energiezuinige categorie. 

Trendanalyse 

We hebben begin 2015 de 'voorlopige' energielabels toegekend. Die zeggen niet zo heel veel 
over het werkelijke label. Dat komt omdat de aannames die de basis vormen voor het voorlopige 
label, vaak niet kloppen met de werkelijkheid. Vaak hebben inwoners bijvoorbeeld al iets gedaan 
aan woningisolatie.  
Er zijn nu ongeveer 24.000 labels geregistreerd. Dat is ongeveer een derde van de 
woningvoorraad. Het gaat daarbij vooral om huurwoningen. 
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Begin 2015 was de gemiddelde energie-index van woningen met een energielabel 1,66. Dat is 
ongeveer gelijk aan label D. 
 
 

Milieu 
 

Begroting na wijziging Realisatie Afwijking I/S TURAP 

  Beleidsproduct L B S L B S L B S 
  

723 Milieubeheer 6.012 462 -5.550 6.058 1.768 -4.290 46 1.306 1.260 I 570

721/725 Afvalverwijdering en -
verwerking 

21.257 20.299 -958 21.589 21.081 -508 332 782 450 I -295

Saldo van baten en lasten voor 
bestemming 

27.269 20.761 -6.508 27.647 22.849 -4.798 378 2.088 1.710
 

275

Reserve BROA 678 678 349 349 -329 -329

Huisvuilrechten 19.162 19.982 820 20.035 20.245 210 873 263 -610

Egalisatie Bouwleges 41 41 117 117 76 76

Concern bedr.voer.res.Algemeen 105 -105 105 -105

Reserve bedrijfsvoering / 
overlopende projecten 

336 336 336 336

Saldo van baten en lasten na 
bestemming 

46.536 41.798 -4.738 47.787 43.896 -3.891 1.251 2.098 847  

 

Wat heeft het gekost? 
 

723  Milieubeheer 
Afwijking 723 Milieubeheer Lasten  Baten  
Duurzaamheid (subsidie woningisolatie) 331 N -329 V 
Energieneutrale dorpen en kernen 292 N -292 V 
Project Sorcer 179 N -758 V 
Personeelskosten OVIJ -170 V 0  
Programma Uitvoering Externe Veiligheid -96 V 260 N 
Bodemmodule -332 V 0  
Overig -158 V -187 V 

 46  -1.306  

Duurzaamheid 

We hebben in 2015 € 331.000 uitgegeven voor een aantal projecten op het gebied van 
duurzaamheid, die we over een aantal jaren uitvoeren. Die projecten zijn onderdeel van de 
uitvoering van de provinciale regeling woningisolatie. We hadden voor die projecten in de 
begroting geen bedragen opgenomen. We kregen van de provincie een bijdrage van € 329.000. 
 
Energieneutrale Dorpen en Kernen 

We hebben € 292.000 uitgegeven voor uitvoering van het project Energieneutrale Dorpen en 
Kernen. We kregen een subsidie van hetzelfde bedrag. 
 
Project Sorcer 

We hebben € 179.000 uitgegeven voor het project Sorcer. Dat project was in 2015 klaar. We 
kregen een subsidie van € 758.000. We houden op dit project dus € 579.000 over. We hebben 
dat bedrag toegevoegd aan de algemene middelen. We hebben u dat al laten weten in de 
Tussenrapportage (Turap). 
 
Personeelskosten (OVIJ en eigen inzet) 

We zien een voordeel van € 170.000 op diverse personeelskosten van OVIJ en ons eigen 
ambtelijk apparaat. Dit voordeel komt vooral door vacatures. Daarnaast stuurde OVIJ voor  
€ 35.000 minder facturen voor frictiekosten. 
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Programma Uitvoering Externe Veiligheid (via de OVIJ) 
We hadden een voordeel van € 96.000 bij de externe kosten voor het Programma Uitvoering 
Externe Veiligheid (PUEV). Vanaf 2015 betaalt de provincie de subsidie rechtstreeks aan OVIJ 
vanuit de nieuwe IMPULS. In 2015 hebben we alleen de kosten van de personele inzet voor 
PUEV betaald. 
We hadden een nadeel van € 260.000 bij de baten van de subsidie voor PUEV. We hadden 
gerekend op die subsidie. Maar door de nieuwe IMPULS regelt de provincie de subsidie 
rechtstreeks met OVIJ. We moesten daarom in 2015 ongeveer € 35.000 subsidie terugbetalen 
die we vooruit hadden gekregen. 
  
Bodemmodule (via de OVIJ) 

We hebben aan de bodemmodule € 332.000 minder uitgegeven. Dat komt door een lager aantal 
saneringsprojecten. Daardoor hebben we een lager bedrag uit de BROA gebruikt. Dit voordeel 
blijft binnen de BROA gereserveerd voor de bodemmodule. 

721/725  Afvalverwijdering en -verwerking 
Per saldo was er een voordeel van € 450.000. 
De scheiding van het restafval leverde € 1.300.000 meer op dan we hadden begroot. 
Daartegenover stonden extra kosten van € 420.000 voor nascheiding van het restafval. We 
hadden in de begroting geen rekening gehouden met die kosten. Dat kon ook niet, want we zijn 
pas in 2014 begonnen met nascheiding. 
De afvalstoffenheffing bracht € 427.000 minder op dan we hadden begroot. In de 
Tussenrapportage (Turap) hadden we aangegeven dat het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing € 295.000 minder zou opbrengen. Dat is € 427.000 geworden. Dat komt 
omdat het aantal keren dat Apeldoorners hun afval aanboden, meer terugliep dan we in de Turap 
hadden aangenomen. 
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Programma 5 

 

Jeugd en onderwijs 

 

 
Beleidsproducten:  
420  Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) 

  421, 431, 
441, 480 

 Basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar 
en bijzonder)   

480  Overige onderwijsaangelegenheden 

  530  Sport (schoolzwemmen) 

  630  Sociaal cultureel werk 

  650  Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) 

  670  Algemene voorzieningen jeugd 

  671  Eerste lijnsloket jeugd 

  672  PGB jeugdzorg 

  682  Individuele voorzieningen jeugdzorg 

  683  Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd 

  687  Ouderbijdrage onderwijs 

  715  Gezondheidszorg jeugd 
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5.  Jeugd en onderwijs 

Portefeuillehouder(s): J. Kruithof en P. Blokhuis  

 

Ambitie van het programma 
We kijken binnen het programma Jeugd en Onderwijs terug op een goed jaar. 
 
Het jaar 2015 stond in het teken van de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg. Uit de 
gesprekken die wij hebben met cliënten, de cijfers over de dienstverlening van het CJG en het 
(beperkte) aantal klachten en bezwaren mogen wij opmaken dat deze overgang redelijk goed is 
verlopen. Ook in financiële zin zijn wij tevreden. Op het budget van € 42 miljoen voor de 
jeugdzorg geven wij circa € 0,4 miljoen niet uit. Dat is overigens geen luxe, gelet op het feit dat 
het budget in 2016 weer € 4 miljoen lager is. 
 
Binnen het domein onderwijs hebben we met de schoolbesturen belangrijke afspraken gemaakt in 
de Uitvoeringsagenda Educatie. Ook heeft de raad het Integrale Huisvestingsprogramma 
vastgesteld, waardoor er geïnvesteerd kan worden in scholen en gymzalen. Op het product 
onderwijshuisvesting geven we € 0,6 miljoen niet uit doordat investeringen in de gymzalen, die 
deels al in 2015 waren voorzien, doorschuiven naar 2016. 
 
Er blijft in 2016 genoeg te doen. Zoals het verder versterken van ons preventieve jeugdaanbod. 
Het integreren van de jeugdgezondheidszorg, En het bieden van goed onderwijs aan asielzoekers 
en statushouders.  
 
Onze ambitie blijft dat iedereen kan opgroeien in veiligheid en geborgenheid en voldoende kansen 
krijgt om eigen talenten te ontwikkelen.  
 

Speerpunten van beleid 
Jeugd: 

• Wij versterken de samenwerking met onze partners in het veld. Uitgangspunt is dat een gezin 
met meervoudige zorgvragen vanuit één team wordt geholpen door middel van een 
wijkgerichte aanpak; 

• Wij willen in de jeugdzorg dat het kind centraal staat. Wij investeren liever in preventie en 
lichte zorg dan in dure zorg: niet problematiseren, minder medicaliseren; 

• Wij streven ernaar met de beschikbare budgetten uit te komen. Dit is een grote opgave, mede 
omdat deze budgetten in 2016 met 10% dalen ten opzichte van 2015.  

 

Onderwijs: 

• Wij zetten een samenhangende aanpak van onderwijsbeleid, arbeidsmarkt en economische 
zaken centraal. Dit heeft inmiddels geleid tot het programma voor de Ondernemende Stad en 
bijvoorbeeld Apeldoorn Stagestad; 

• Wij intensiveren de samenwerking met het onderwijs om ontwikkelingen, zoals het afnemen 
van de aantallen leerlingen, passend onderwijs en de overheveling van taken voor 
onderwijshuisvesting naar de schoolbesturen, in goede banen te leiden; 

• Wij streven ernaar dat steeds meer vormen van hoger beroepsonderwijs zich vestigen in 
Apeldoorn. Waar kansen zich voordoen op dat vlak, benutten we die; 

• Wij helpen bij het vinden van de goede plek voor elk kind dat extra aandacht behoeft. 
 

Risico’s 
- 
  



 

116 
 

   

 
  

   

    
 

Uitgaven ten opzichte van overige programma's Inkomstenverdeling binnen programma 

      
      

 

 

   

      

 
420 Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) 

Doelstelling: 
Kwalitatief goed onderwijs bieden in de wijken en dorpen binnen de gemeente Apeldoorn, 
zodanig dat iedereen kansen krijgt om zicht te ontwikkelen. Hiertoe wordt de samenwerking 
tussen de gemeente en de schoolbesturen geïntensiveerd.  

Wat hebben we bereikt? 

Apeldoorn kent kwalitatief goed basis en voortgezet onderwijs. Ook is er voldoende keuzevrijheid 
qua onderwijsstromen. De samenwerking tussen de scholen en de voorschoolse voorzieningen is 
goed zodat iedereen kansen krijgt om zicht te ontwikkelen. 

Wat hebben we gedaan? 

Met de schoolbesturen is een Meerjaren Uitvoeringsagenda opgesteld. Bovendien vindt er 
structureel overleg plaats via de Lokale Educatieve Agenda (LEA). 
 

421, 431, 441, 480 (deels) Basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, 

onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) 

Doelstelling: 
Voldoende en kwaliteitsvolle onderwijshuisvesting bieden ten behoeve van een inspirerende 
leeromgeving. Zodanig dat er een evenwichtige spreiding van de scholen over de wijken blijft.  
De kwaliteit van de gebouwen richt zich in het bijzonder op het in stand houden van de kwaliteit 
van de scholen via renovatie of vervangende huisvesting. De gemeente heeft hierbij een gedeelde 
verantwoordelijkheid met schoolbesturen. De rol van de schoolbesturen bij onderwijshuisvesting 
neemt toe door decentralisatie van het buitenonderhoud. 

Wat hebben we bereikt? 

Apeldoorn heeft een goed en breed aanbod van scholen. In een aantal gevallen gaat de keuze 
voor concentratie (bijvoorbeeld De Gong en het WEB) boven die voor kleinere locaties. In 2015 is 
De Kakelhof gesloten. Deze school in Hoenderloo bleek helaas niet meer open te houden. De 
inzet blijft om ook juist in dorpen de scholen open te houden.  
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Wat hebben we gedaan? 

Er is een uitvoeringsagenda Educatie opgesteld en een  Lokale Educatieve Agenda vormgegeven. 
Deze gaat in op onderwijs voor asielzoekers/statushouders, de ontwikkeling van integrale 
kindcentra en de afstemming tussen jeugdzorg en passend onderwijs. 
 
Tevens is een Integraal Huisvestingsprogramma 2016-2019 gemaakt, op basis van de 
leerlingenprognoses. Daarnaast is de nieuwbouw van De Diamant en het Web uitgevoerd en zijn 
er renovatieplannen voor 20 gymzalen ontwikkeld.  
 

480 Overige onderwijsaangelegenheden 

Doelstelling 
Doelstelling onderwijskansen: 

Wij willen de jeugd voldoende onderwijskansen bieden, zodanig dat stagnaties in de doorlopende 
leerlijn worden tegengegaan. 
 
Doelstelling onderwijsdeelname: 

Wij willen dat ieder kind tot 18 jaar deelneemt aan het onderwijs en de school regelmatig 
bezoekt. Wij doen dit zodanig dat: 

• Zoveel mogelijk jongeren tot 23 jaar een startkwalificatie behalen en daardoor hun kansen op 
de arbeidsmarkt vergroten; 

• Voortijdige schoolverlaters worden toe- of teruggeleid naar een opleiding en/of naar werk. Of, 
waar nodig, naar passende zorg.  

Wat hebben we bereikt? 

Op voorschoolse voorzieningen hebben kinderen extra begeleiding gekregen in taal en rekenen. 
Hierdoor is de start op het basisonderwijs vergemakkelijkt. 
 
Het aantal voortijdig schoolverlaters is in 2015 licht gestegen. Op dit punt hebben we niet onze 
doelstellingen bereikt. 
 
De meldingsbereidheid van verzuim is toegenomen. Dit is positief, maar leidt ook tot meer 
casussen. Gekoppeld aan een afname van de formatie betekent dit dat er meer wordt gericht op 
de wettelijke taken en minder op preventie en nazorg. 

Wat hebben we gedaan? 

Om onderwijskansen te bevorderen wordt beleid gevoerd op onderwijsachterstand. Er wordt 
daarbij ingezet op het ontwikkelen van taal en rekenen en het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid.  
 
Om de onderwijsdeelname te bevorderen hebben leerplichtambtenaren bij leerlingen tot 18 jaar, 
ruim 2.000 interventies gepleegd. Om te bevorderen dat jongeren een startkwalificatie halen 
heeft het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) bij leerlingen 
boven de 18 jaar, ruim 1.400 interventies gepleegd. Er wordt hiervoor goed samengewerkt met 
het onderwijsveld, met wie onder meer de "Integrale Sluitende Aanpak" (ISA) is ontwikkeld. Het 
aantal voortijdig schoolverlaters (VSV'ers) stagneert, waar het eerder afnam. We onderzoeken de 
mogelijkheden om onze aanpak te intensiveren. 
 
Er zijn in 2015 circa 700 jongeren ondersteund door middel van (aangepast) vervoer van en naar 
school. Onze inzet is om dit aantal, waar mogelijk, te verminderen door in te zetten op 
bijvoorbeeld openbaar vervoer en de fiets. 
  



 

118 
 

Topindicatoren 

 
 

530 Sport (schoolzwemmen) 

Doelstelling 
Wij willen kwetsbare en hulpbehoevende kinderen in het speciaal onderwijs voldoende kansen 
bieden voor bewegingsonderwijs. Daarom stellen wij deze kinderen in de gelegenheid om deel te 
nemen aan schoolzwemmen.  

Wat hebben we bereikt? 

Kinderen in het speciaal onderwijs hebben we de kans op schoolzwemmen geboden. Voor veel 
van hen is dit een hele goede manier om te bewegen en zelfvertrouwen op te doen. 

Wat hebben we gedaan? 

Door middel van een financiële bijdrage aan de exploitatie van het zwembad in 't Kristal blijft 
zwemmen binnen het speciaal onderwijs mogelijk. 
 

650 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) 

Doelstelling 
Wij streven naar goede voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Zodanig dat 
wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

Wat hebben we bereikt? 

De locaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voldoen aan de wettelijke eisen. 

Wat hebben we gedaan? 

Ook in 2015 heeft de GGD de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk gecontroleerd op de 
kwaliteitseisen. Waar nodig zijn er sancties opgelegd. 
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670 Algemene voorzieningen jeugd 

Doelstelling 
Wij willen jeugdige inwoners kansen geven om mee te doen, eventueel met enige ondersteuning. 
Wij willen kwetsbare jeugdige inwoners een vangnet bieden. Wij doen dit zodanig dat de 
voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn (geen beschikking nodig). 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben ook in 2015 een breed aanbod aan vrij toegankelijke voorzieningen voor kinderen en 
jongeren geboden. In de evaluatie van JUMP zijn deze positief gewaardeerd. 

Wat hebben we gedaan? 

We hebben onze preventie op peil gehouden. De weggevallen middelen van het Stadscontract 
hebben we gecompenseerd met budgetten vanuit de jeugdzorg. Ook is een belangrijk deel van de 
innovatiegelden binnen de jeugdzorg ingezet op preventie. Belangrijke onderdelen van het aanbod 
zijn ondersteuning bij (v)echtscheidingen en weerbaarheidstrainingen. Dit naast de al jaren 
succesvolle projecten zoals Homestart en Doorstart. 
 

671 Eerste lijnsloket jeugd 

Doelstelling 
Wij ondersteunen inwoners bij het gezond en veilig opvoeden en opgroeien van hun kinderen 
zodanig dat: 

• Preventie voorop staat; 

• Waar mogelijk lichte zorg wordt geboden en waar nodig zware zorg. 

Wat hebben we bereikt? 

Per 1 januari 2015 is het CJG de toegangspoort naar jeugdzorg. Dit naast de al langer 
uitgevoerde lichtere opvoedingsondersteuning. Het jaar is benut om de samenwerking met het 
onderwijs en de huisartsen te versterken. 

Wat hebben we gedaan? 

Er zijn circa 4.000 jongeren geholpen in de jeugdzorg. Daarnaast zijn er circa 1.500 vragen voor 
lichtere opvoedingsondersteuning behandeld. 
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Topindicatoren 

 

 

Trendanalyse 

De cliënttevredenheid is in 2015 gemeten op een 7,8. We hopen deze hoge cliënttevredenheid 
vast te houden. 
 

672 Individuele voorzieningen PGB jeugd 
Hierin worden alle persoonsgebonden budgetten (pgb’s) benoemd die worden verstrekt op grond 
van de Jeugdwet. Pgb’s lopen via de Sociale Verzekeringsbank via trekkingsrecht.  
Er is nog niet voldoende zicht op de ontwikkeling van het aantal pgb’s. Bestaande pgb’s blijven 
gedurende maximaal 1 jaar nog onder dezelfde voorwaarden bestaan. 
 

Doelstelling 
 
Kinderen en gezinnen ontvangen de hulp die past bij hun gezinssituatie. 

Wat hebben we bereikt? 

Cliënten die verzoeken om de zorg via een pgb te regelen, krijgen hiervoor de benodigde 
beschikking. 

Wat hebben we gedaan? 

Wij hebben hiervoor gesprekken gevoerd met ouders en jongeren en beoordeeld of zij in staat zijn 
om een pgb te kunnen voeren. Op basis hiervan hebben we de benodigde beschikkingen 
verleend. 
 

682 Individuele voorzieningen jeugdzorg 
Deze functie bevat de individuele voorzieningen in natura. Het betreft alle vormen van jeugdhulp 
die door de gemeente als individuele voorziening worden aangemerkt. Dit zijn vormen van jeugd- 
en opvoedhulp, jeugd-ggz, zorg aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, 
begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf voor de doelgroep 18- en jeugdzorg-plus 
(gesloten jeugdhulp).  
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Doelstelling 
Waar kinderen niet gezond en veilig opgroeien bieden wij adequate ondersteuning zodanig dat de 
situatie hanteerbaar wordt voor de jeugdige en het gezin. 

Wat hebben we bereikt? 

Cliënten met een hulpvraag hebben passende ondersteuning gekregen, die is vastgelegd in een 
beschikking. Om keuzevrijheid te bieden hebben wij via raamovereenkomsten ruim 200 
aanbieders gecontracteerd om de benodigde zorg te kunnen leveren. 

Wat hebben we gedaan? 

Wij hebben voor circa 4.000 kinderen en jongeren beschikkingen afgegeven. Wij zorgen voor 
voldoende voorzieningen in bijvoorbeeld de jeugd GGD en jeudgzorgplus. Daarnaast werken we 
samen met Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen. 

Wat hebben we niet gedaan? 

De benodigde gegevens worden uitgewisseld, waarbij we ons houden aan de wettelijk bepaalde 
regels omtrent privacy. De uitwisseling kan nog verder worden geautomatiseerd om kosten te 
besparen. 
 

683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd 
Deze functie omvat alle uitgaven die worden gedaan om de veiligheid van het kind te verbeteren 
en de uitgaven aan opvang, voor zover ze de doelgroep 18- betreffen. Dit laatste gaat om 
bijvoorbeeld maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, regionale instellingen beschermd wonen 
(RIBW’s) en programma’s omtrent verslaving (voor zover het de doelgroep 18- betreft). Dit zijn 
dure vormen van zorg met bijbehorende financiële risico’s. 
 

Doelstelling 
Zorgen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en niet worden belemmerd in hun ontwikkeling 
en voorkomen dat jongeren voor hun omgeving of zichzelf een gevaar vormen. 

Wat hebben we bereikt? 

In 2015 hebben we € 0,5 miljoen minder besteed op dit product door snel en efficiënt te werken. 
Langdurige zorgtrajecten werden hiermee voorkomen. We zien dat het aantal 
ondertoezichtstellingen (OTS'en) afneemt en ook het aantal dwangtrajecten daalt. Daarentegen 
stijgen de (lichtere) drangtrajecten. 

Wat hebben we gedaan? 

Wij hebben geïnvesteerd in ons eerstelijnsloket (CJG) zodat de medewerkers hier de juiste zorg 
toewijzen. Ook werken we samen met partners zoals Jeugdbescherming Gelderland. 

Wat hebben we niet gedaan? 

Wij willen het aanbod van woonruimte (met of zonder begeleiding) verder uitbreiden om zo de 
inzet van residentiële voorzieningen te beperken. 
 

715 Gezondheidszorg jeugd 

Doelstelling 
Voorkomen en vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen van jongeren en hen 
ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Er is een pilot gestart om te komen 
tot integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ), waarbij de knip die bij 4 jaar ligt wordt opgeheven. De 
resultaten worden in 2015 bekend. De raad heeft een motie aangenomen waarmee zij oproept de 
iJGZ zo spoedig mogelijk binnen de Stichting CJG onder te brengen. 

Wat hebben we bereikt? 

De afgesproken taken zijn uitgevoerd. Het gaat hier onder meer om advisering aan ouders, 
informatie en advies op scholen en de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. 
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Wat hebben we gedaan? 

De pilot voor de Integrale Jeugdgezondheidszorg is in 2015 afgerond. Hoewel hiermee de "knip" 
tussen 0-4 en 5-19 is verkleind, is wederom duidelijk geworden dat aansturing vanuit het CJG de 
goede weg is. Om vroegsignalering en een integrale aanpak te realiseren. Hiertoe zijn in 2015 
gesprekken gevoerd met de GGD en met Verian. Dit proces wordt in 2016 doorgezet met als 
doel de jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2017 onder te brengen bij het CJG. Of dit lukt is 
mede afhankelijk van de frictiekosten die dit met zich meebrengt. 
 

Jeugd en onderwijs 
 

Begroting na wijziging Realisatie Afwijking I/S TURAP 

  Beleidsproduct L B S L B S L B S 
  

421, 431, 
441, 480 
(deels) 

Basis-, speciaal-, en 
voortgezet onderwijs, 
onderwijshuisves 

23.974 1.891 -22.083 23.309 1.873 -21.436 -665 -18 647 I 300

480 Overige 
onderwijsaangelegenheden

9.416 4.681 -4.735 9.452 4.932 -4.520 36 251 215 I 300

530 Sport (schoolzwemmen) 157 90 -67 159 81 -78 2 -9 -11 I 

650 Kinderopvang 
(peuterspeelzaalwerk) 

514 20 -494 430 -430 -84 -20 64 I 

671 Eerste lijnsloket jeugd 2.985 0 -2.985 2.934 295 -2.639 -51 295 346 I 
682 Individuele voorzieningen 

jeugdzorg 
36.726 0 -36.726 36.722 -36.722 -4 4 I 

683 Veiligheid, 
jeugdreclassering en 
opvang jeugd 

1.003 0 -1.003 1.023 -1.023 20 -20 I 500

715 Gezondheidszorg jeugd 2.475 200 -2.275 2.427 -2.427 -48 -200 -152 I 

670 Algemene voorzieningen 
jeugd 

5.133 851 -4.282 5.136 863 -4.273 3 12 9 I 

672 PGB jeugdzorg 2.450 0 -2.450 2.127 -2.127 -323 323 I 

687 Ouderbijdrage jeugd 0 494 494 0 120 120 -374 -374 I -300

Saldo van baten en lasten voor 
bestemming 

84.833 8.227 -76.606 83.719 8.164 -75.555 -1.114 -63 1.051
 

800

Reserve BROA 434 434 434 434

Algemene reserve 300 -300 300 -300

Onderwijshuisvesting 1.801 300 -1.501 1.801 300 -1.501

Reserve bedrijfsvoering / overlopende 
projecten 

37 37 37 37

Saldo van baten en lasten na 
bestemming 

86.934 8.998 -77.936 85.820 8.935 -76.885 -1.114 -63 1.051  

 

Wat heeft het gekost? 

421, 431, 441, 480 (deels)  Basis-, speciaal-, en voortgezet onderwijs, 

onderwijshuisvesting 
Voor onderwijshuisvesting als geheel hebben we in 2015 een totaalbudget van bijna € 22 
miljoen. Op dit totaalbudget hebben we per saldo € 647.000 minder uitgegeven. Dit wordt 
veroorzaakt doordat we in de begroting € 500.000 hadden gereserveerd voor het inlopen op 
achterstand in onderhoud van gymzalen. Dit onderhoud heeft uiteindelijk niet in 2015 
plaatsgevonden omdat in de vastgestelde kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 (november 
2015) voor 2016 een totaalkrediet beschikbaar is gesteld voor de renovatie van de gymzalen. 
Deze renovatie wordt in 2016 uitgevoerd. Bovendien zijn er diverse kleine voor- en nadelen op 
kapitaallasten, OZB en onderhoud/huur van leegstaande schoolgebouwen. Het voordelig saldo zal 
worden betrokken bij de winstbestemming. 

480  Overige onderwijsaangelegenheden 
We hebben een voordeel van € 150.000 op leerlingenvervoer. Het voordeel is daarmee lager dan 
in de tussentijdse rapportage was aangegeven. Het voordeel is een gevolg van de resultaten van 
de herindicatiegesprekken die we hebben gevoerd. Omdat er in het schooljaar 2016-2017 nog 
een laatste tranche van de bezuiningsreeks moet worden ingevoerd, is dit voordeel over 2015 
incidenteel. 
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De andere verschillen zijn kleiner dan € 200.000. Daarom lichten we ze hier niet toe. 
 

671  Eerste lijnsloket jeugd 
We hebben een BTW voordeel van € 100.000 op financiering van de Stichting CJG Apeldoorn. 
Dit betreft een fiscaal voordeel; de afgedragen BTW hebben we terug ontvangen (op basis van de 
BTW transitie regeling waarover we eind 2015 met de belastinginspectie overeenstemming 
hebben bereikt). 
Met betrekking tot de huisvesting stichting CJG zijn de huurlasten en huurbaten binnen de 
gemeente verantwoord omdat we als gemeente contractpartner zijn en dus verantwoordelijk voor 
huurbaten en huurlasten (vanzelfsprekend zijn de huurbaten en huurlasten buiten de 
subsidierelatie met stichting CJG gehouden). 
Tenslotte is er ook een nadeel als gevolg van extra inzet van ambtelijke uren vanuit de backoffice 
WMO/Jeugd voor administratieve afwikkeling van beschikkingen jeugdzorg. 

672  Individuele voorzieningen PGB jeugd 
We hebben in 2014 een raming 2015 voor pgb jeugd gemaakt op basis van toen beschikbare 
gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uiteindelijk zijn de kosten pgb jeugd op basis 
van beschikbare gegevens per eind 2015 lager. Verschil tussen raming en realisatie is met name 
een gevolg van dat een aantal cliënten in 2015 hebben aangegeven om de financiering van hun 
zorg niet onder de jeugd wet maar de WLZ (wet langdurige zorg) te laten vallen. 

682  Individuele voorzieningen jeugdzorg 
In 2015 hebben we € 36,7 miljoen budget om instellingen en organisaties die zorg verlenen aan 
jongeren die vanuit de Jeugdwet onder onze verantwoording vallen, te kunnen betalen. Met 
name de grote regionale en landelijke zorginstellingen hebben in 2015 problemen met facturatie 
van de geleverde zorg in 2015. Eind 2015 zijn veel knelpunten opgelost. Op basis van 
beschikbare gegevens uit onze gemeentelijke administratie (betaalde facturen) en aanvullende 
gegevens die we vanuit de instellingen ontvangen, zijn de totale kosten voor individuele 
voorzieningen jeugdzorg in beeld gebracht. Hierbij houden we rekening met ruim € 9,7 miljoen 
aan kosten van wel geleverde maar nog niet gefactureerde jeugdzorg (de onderhanden werk 
positie). Het is mogelijk dat een enkele aanbieder later in 2016 nog met facturen komt over 
geleverde zorg in 2015. Dit kan het voordeel negatief beïnvloeden.  
 
Op het totaal verwachten we echter binnen het beschikbare budget te blijven. Dit komt  
voor € 450.000 uit besparing op de kosten van OTS (onder toezicht stellingen n.a.v. 
gerechtelijke uitspraken) omdat er in 2015 minder gerechtelijke uitspraken zijn dan in 2014 
opgegeven door het voormalige bureau Jeugdzorg/ huidige Jeugdbescherming Gelderland. Als 
aanvullende verklaring van het voordeel moet vermeld worden dat de doelmatige indicatie vanuit 
het CJG al zichtbaar wordt.  
 
Het voordeel op het totaalbudget (€ 41 miljoen in de algemene uitkering) voor onze nieuwe taken 
jeugdzorg (PGB/ CJG / individuele voorzieningen ) is circa € 0,4 miljoen en daarmee circa 1% van 
het totale budget. Vanaf 2016 hebben we een besparing van 10% op het budget jeugdzorg te 
realiseren (ten opzichte van budget 2015). Het huidige voordeel 1% in 2015 is een voorzichtig 
begin om ook in 2016 binnen de financiële en inhoudelijke kaders de jeugdzorg voor onze 
jongeren te realiseren. 
 

715  Gezondheidszorg jeugd 
Dit product betreft de subsidierelatie met Vérian voor de jeugdgezondheidszorg (uniform en 
maatwerk vanuit eenheid JZW).Op dit budget hebben we geen voor - of nadeel te melden. 
 
De huurinkomsten van medegebruikers naast het CJG zijn conform begroting (€ 0,2 miljoen) van 
Vérian ontvangen, maar overgeboekt naar programma 5 Jeugd en Onderwijs beleidsproduct 671 
Eerstelijns loket jeugd omdat vanuit dit programma ook de huur aan de eigenaar van de panden is 
betaald. Deze werkwijze is in lijn met de begroting van 2016. 
Bovendien is er een voordeel op inzet ambtelijke capaciteit op dit product. 
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687  Ouderbijdrage jeugd 
In 2014 hebben we op basis beschikbare informatie vanuit zorginstellingen en gepubliceerde 
tarieven  een berekening/raming gemaakt voor de wettelijke ouderbijdrage 2015 conform de 
Jeugd wet. In de loop van 2015 is duidelijk geworden dat de uitvoering van de wettelijke 
ouderbijdrage vanuit de gemeente en het CAK (de organisatie die de wettelijke ouderbijdrage voor 
ons moet innen) problematisch is. Ook is besloten om voor enkele vormen van zorg geen 
ouderbijdrage te innen. 
Op basis van de actuele beschikbare gegevens vanuit het CAK hebben we op een raming van € 
494.000 € 120.000 verantwoord (hiervan is € 92.000 reeds ontvangen en € 28.000 nog te 
ontvangen van het CAK omdat de feitelijke inning maanden achterloopt). 
 
Per 1 januari 2016 is de wettelijke ouderbijdrage vervallen.  
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Programma 6 

 

Apeldoorn activeert 

 

 
Beleidsproducten:  
310  Stadsbank 

  482  Volwassenen en beroepsgerichte educatie 

  610  Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en -subsidies 

  611  Sociale werkvoorziening 

  614  Gemeentelijk minimabeleid 

  623  Reïntegratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 

  650  Kinderopvang 
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6.  Apeldoorn activeert 

Portefeuillehouder(s): J. Kruithof  

 

Ambitie van het programma 
Met dit programma willen we bereiken dat inwoners financieel onafhankelijk zijn en naar 
vermogen participeren in de samenleving. Doelstellingen zijn: 
1. Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief; 
2. Inwoners komen uit met hun inkomen; 
3. Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe. 

Speerpunten van beleid 
Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief 

Wij helpen de verschillende doelgroepen bij het zoeken naar een geschikte plek waar zij op hun 
eigen niveau een bijdrage leveren aan het arbeidsproces. Uitstroom uit de bijstand bevorderen we 
met het (door)ontwikkelen van het beproefde programma Direct Actief en instrumentaria voor re-
integratie, zoals leerwerksettings. We bevorderen uitstroom door werkgevers te inspireren om 
mee te denken en mee te doen. Ook binnen de gemeente zoeken we (leer)werkplekken zoals bij 
het gemeentelijke leerwerkbedrijf. 
 
Inwoners komen uit met hun inkomen 

Een sobere en rechtvaardige uitvoering van de bijstand staat ook de komende periode centraal. 
Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen. Wie in de schulden 
dreigt te raken, staan we tijdig bij. Wij zorgen voor een sociaal vangnet om onder andere de 
negatieve gevolgen van de decentralisaties te ondervangen. 
 
Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe 

We werken intensief verder aan de relatie met het onderwijsveld. Via het programma de 
Ondernemende Stad werken wij, mét ondernemers, aan het versterken van de (regionale) 
arbeidsmarkt. Als onderdeel daarvan hebben we in het Akkoord van Beekbergen belangrijke 
ambities neergelegd om samen met werkgevers de werkgelegenheid te stimuleren. Daarnaast 
werkt Apeldoorn als centrumgemeente actief mee aan de uitvoering aan het sociaal akkoord door 
het opzetten van een regionaal werkbedrijf en worden burgers aan een baan geholpen via Sociaal 
Aanbesteden. 
 

Risico’s 
Structureel onvoldoende budget bijstand 

Het nieuwe objectieve verdeelmodel voor het de BUIG levert Apeldoorn een financieel tekort 
op. Uitgaande van het voorliggende verdeelmodel zal dit tekort de komende jaren voor onze 
gemeente sterk oplopen. Een tijdelijk vangnet (jaren 2015 en 2016) maakt dat de financiële 
schade deze jaren nog enigszins beperkt blijft. Als het verdeelmodel niet sterk wordt verbeterd 
en het structureel vangnet tekorten in mindere mate op gaat vangen, dan levert dit Apeldoorn 
een ernstig financieel probleem op. 
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Uitgaven ten opzichte van overige programma's Inkomstenverdeling binnen programma 

      
      

 

 

   

      

 
310 Stadsbank 
Onder dit product valt de verstrekking van kredieten.  

Met ingang van 2015 wordt schuldhulpverlening financieel verantwoord binnen het product 614 

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid. 

  

Voor schuldhulpverlening zijn onderstaande doelstelling en prestaties afgesproken: 

 
Doelstelling 
Efficiënte (preventieve) schuldhulpverlening die zodanig wordt ingezet dat de inwoner duurzaam 
financieel stabiel is. 

Wat hebben we bereikt? 

Minder dan 5% van de mensen valt binnen vier jaar terug en dient opnieuw een aanvraag voor 
schuldhulpverlening in. 

Wat hebben we gedaan? 

• De Stadsbank investeert in stabilisatietrajecten gericht op uitkomen met het inkomen om 
nieuwe schulden te voorkomen. Daarbij worden diverse vormen van ondersteuning ingezet 
zoals budgetbeheer (plus), budgetbegeleiding, budgetcursus, beschermingsbewind en nazorg.  

• Om schulden te regelen zet de Stadsbank betalingsregelingen, schuldbemiddeling, 
saneringskrediet of de wettelijke schuldregeling in.  

• Binnen het project beschermingsbewind is in 2015 een uitgebreide vorm van budgetbeheer 
ontwikkeld (Budgetbeheer plus).  

• In 2015 is een nieuwe kaderstelling Integrale Schuldhulpverlening 2016-2019 vormgegeven 
en vastgesteld. 

 

482 Volwassenen en beroepsgerichte educatie 

Doelstelling 
Volwassen laaggeletterde Nederlanders en niet-inburgeringsplichtigen worden in staat gesteld om 
een opleiding gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenvaardigheden te volgen 
bij Aventus.  
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Wat hebben we bereikt? 

In 2015 hebben 78 inwoners van Apeldoorn een taal- en rekenopleiding in het kader van de wet 
Educatie Beroepsonderwijs gevolgd. 

Wat hebben we gedaan? 

• Per 1 januari 2015 ontvangt gemeente Apeldoorn als contactgemeente (vergelijkbaar met rol 
centrumgemeente) de WEB-middelen voor de arbeidsmarktregio Stedenvierkant.  

• In 2015 is het Regionaal Educatieplan vastgesteld en zijn in regionaal verband plekken 
ingekocht bij Aventus voor taal- en rekenopleidingen.  

 

610 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en -subsidies 

Doelstelling 
Zodanig efficiënt en effectief uitvoering geven aan de Wet bundeling van uitkeringen 
inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) dat alleen burgers die daar recht op hebben een 
uitkering ontvangen. 

Wat hebben we bereikt? 

Het aantal uitkeringen (BUIG) bedroeg eind 2015 3.579. Dit is een toename van 2,3% ten 
opzichte van ultimo 2014. In de eerste helft van het jaar steeg het aantal uitkeringen door tot 
3.607 in juni. Daarna trad een lichte daling op. 
 
De toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering is een landelijke ontwikkeling. 
Apeldoorn vergelijkt de eigen ontwikkeling met die van een aantal referentiegemeenten middels 
een verhoudingsgetal. Als de toename van het bestand in Apeldoorn groter is dan het gemiddelde 
van de referentiegemeenten dan is het verhoudingsgetal groter dan 1 en bij een grotere afname is 
het getal kleiner dan 1. Eind 2015 was het verhoudingsgetal 0,993 (2014: 1,016) en daarmee is 
de toename van het bestand in Apeldoorn lager dan gemiddeld in de referentiegemeenten. 

Wat hebben we gedaan? 

In geheel 2015 hebben we 1.564 aanvragen voor een BUIG-uitkering in behandeling genomen, 
waarvan 1.364 uitkeringen (87%) na de intakeprocedure zijn toegekend. Van de 200 niet direct 
toegekende aanvragen zijn er 144 door het team RISC (handhaving) nader onderzocht op 
rechtmatigheid. Uiteindelijk zijn hiervan 83 uitkeringen alsnog toegekend. 
 

Topindicatoren 
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Trendanalyse 

Eind 2013 is, in vergelijking met de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden bij de 
referentiegemeenten, door Apeldoorn een beter resultaat gerealiseerd. In 2014 was er gedurende 
het gehele jaar een grotere toename van het aantal bijstandsgerechtigden gerealiseerd dan 
gemiddeld in de referentiegemeenten. Apeldoorn is gevoelig voor de 
werkgelegenheidsontwikkeling in de sterk vertegenwoordigde sectoren zorg en overheid. Juist in 
deze sectoren is de werkgelegenheid in 2015 in Apeldoorn afgenomen. In 2015 werd in het 
eerste en vierde kwartaal een beter resultaat gerealiseerd dan in de twee tussenliggende 
kwartalen. Uiteindelijk is ultimo 2015 de bestandstoename in Apeldoorn minder groot geweest 
dan in de referentiegemeenten, waardoor het verhoudingsgetal onder de 1 is uitgekomen. 
 

611 Sociale werkvoorziening 

Doelstelling 
Het zodanig overeenkomen van jaarlijkse prestatieafspraken met het dagelijkse bestuur van de 
Felua-groep dat de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt uitgevoerd conform de daarbij 
behorende financiële middelen. 

Wat hebben we bereikt? 

1.035 inwoners met een SW-indicatie waren in dienst bij Felua-groep op een passende werkplek. 
Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen; de Wsw wordt 
afgebouwd. Gemeenten ontvangen het Wsw-budget op basis van de door het ministerie 
ingeschatte blijfkans (SE's) van de bestaande populatie. Eind 2015 was het gemiddeld aantal 
gerealiseerde werkplekken 942.2 SE's. Dit betekent dat het aantal werkplekken sneller is 
afgenomen (28,5) dan de blijfkansberekening voor 2015 aangaf. Dit heeft te maken met de 
uitstroom van werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken dan wel 
arbeidsongeschikt raken.  
 

Prestaties 
• Felua-groep voert de prestatieafspraken op de afgesproken wijze uit. 

Wat hebben we gedaan? 

De Felua begeleidt mensen met een afstand naar werk, naar zo regulier mogelijk werk. Het aantal 
mensen dat door Felua-groep extern bij werkgevers is geplaatst (individuele en 
groepsdetacheringen en dienstverbanden Begeleid Werken), is in 2015 40 personen hoger dan 
begroot. Het aantal plekken Begeleid Werken en het aantal mensen dat individueel gedetacheerd 
is, zijn lager dan de planning. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het hogere 
aantal groepsdetacheringen.  

 
 
 

Realisatie t/m 

december 2015* 

Planning t/m 

december 2015 

Verschil t/m 

december 2015 

Aantal Wsw-plekken 
o.b.v. gemiddelde 
Blijfkans 

1252.1 1279.8 -/- 27,7 

Externe plaatsingen    

Aantal mensen in 
Begeleid Werken Wsw 

121 167 -/- 46 

Aantal mensen 
individuele detachering 

207 239 -/- 32 

Aantal mensen 
groepsdetachering 

533 415 + 118 

Totaal 861 821 + 40 

 
* De cijfers zijn GR-breed en nog niet definitief. GR staat voor Gemeenschappelijke Regeling, die de gemeenten Epe, 
Heerde en Apeldoorn samen hebben getroffen.  

  



 

131 
 

614 Gemeentelijk minimabeleid 

Doelstelling 
Waar nodig wordt het inkomen ondersteund. Het gemeentelijke minimabeleid is zodanig 
vormgegeven, dat iedereen in staat is om zo lang mogelijk een zelfstandig leven te leiden en 
maatschappelijk te participeren. Ongeacht zijn inkomen. al dan niet in combinatie met ziekte, 
handicap of psychosociale problemen. 

Wat hebben we bereikt? 

In 2015 is gestart met de uitvoering van het Sociaal Vangnet. Ruim 8.100 huishoudens hebben 
in 2015 gebruik gemaakt van één van de voorzieningen uit het Sociaal Vangnet. Aan in totaal 
12.500 inwoners is een strippenkaart verstrekt waarvan 9.580 volwassenen en 2.950 aan 
kinderen. Deze laatste groep heeft in november ook een Kidskaart ontvangen. Afhankelijk van de 
gezinssituatie, de duur van het lage inkomen en de kosten hebben inwoners ook gebruik gemaakt 
van de andere regelingen uit het Sociaal Vangnet zoals Bijzondere Bijstand en Individuele 
Inkomenstoeslag. Speciaal voor inwoners met een lager inkomen en hoge zorgkosten zijn de 
mogelijkheden om deel te nemen aan de gemeentelijke Collectieve Aanvullende Zorgverzekering 
in het Sociaal Vangnet uitgebreid. In 2015 hebben 3.900 mensen deze verzekering afgesloten.     

Wat hebben we gedaan? 

In de Kaderstelling van het Sociaal Vangnet is een aantal regelingen en inkomensgrenzen 
gewijzigd. Om de regelingen uit het Sociaal Vangnet bekend te maken onder de doelgroep is in 
2015 breed gecommuniceerd met verschillende doelgroepen. Er zijn spreekuren in het Werkplein 
Activerium en bij maatschappelijke partners gehouden, persoonlijke brieven verstuurd en mensen 
zijn op de regelingen gewezen via het Stadsblad.  
   

Topindicatoren 

 

 

Trendanalyse 

Het aantal mensen dat een beroep op het Sociaal Vangnet heeft gedaan in 2015 is ten opzichte 
van de voorgaande jaren hoger, maar het is lager dan is ingeschat bij het opstellen van de 
Kaderstelling. In de komende jaren wordt een groter beroep verwacht op de Bijzondere Bijstand 
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voor woninginrichting door de toename van het aantal statushouders. Daarnaast blijft het beroep 
op de Bijzondere Bijstand voor de vergoeding van de kosten van beschermingsbewind toenemen.   
    

623 Reïntegratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 

Doelstelling 
In samenwerking met ondernemers en onderwijs en overheid willen we de kansen op de 
arbeidsmarkt zodanig laten toenemen dat: 

• Wie kan werken, werkt naar vermogen; 

• Wie niet kan werken, levert een maatschappelijke bijdrage. 

Wat hebben we bereikt? 

In 2015 zijn in totaal 672 mensen naar (deeltijd) werk bemiddeld. Hiervan zijn 502 mensen met 
een uitkering uitgestroomd naar fulltime werk. 72 mensen zijn tijdens de aanvraagperiode (vanuit 
de screening) bemiddeld naar werk zonder dat er een beroep werd gedaan op een uitkering. 
Daarnaast zijn 98 mensen via Direct actief bemiddeld naar parttime werk. 
Voor inwoners die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor wie re-integreren op de 
arbeidsmarkt nog niet aan de orde is, is het doel om deze mensen actief mee te laten doen in de 
samenleving. In 2015 hebben in totaal 621 inwoners een maatschappelijke bijdrage geleverd, 
bijvoorbeeld op een Talentplek.  

Wat hebben we gedaan? 

Via het Werkplein Activerium is gericht dienstverlening aangeboden om (gedeeltelijke) uitstroom 
naar werk of maatschappelijke participatie te realiseren. Het ingezette dienstverleningsconcept 
betreft  o.a. Direct Actief en Kansrijk. Voor jongeren wordt als zij niet zelf in staat zijn om naar 
onderwijs en/of werk te gaan, het instrument Kansrijk (een variant van Direct Actief) ingezet. Is 
de afstand tot werk te groot, dan wordt ingezet op maatschappelijke deelname, onder meer met 
het project Talent.  
 

Topindicatoren 

 

 

Trendanalyse 

Waren er in 2013 nog 3.287 bijstandsgerechtigden, in 2014 was dit inmiddels gestegen naar 
3.500, een toename van 6,5 procent. In 2015 is nog wel een stijging waar te nemen maar in 
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veel mindere mate dan in 2014. Het aantal bijstandsgerechtigden ultimo 2015 kwam uit op 
3.579, een toename met 2,3 procent. De stijging in 2014 werd onder meer veroorzaakt door 
een, eenmalige, lagere uitstroom naar werk. In 2015 is de bemiddeling naar werk gestegen ten 
opzichte van 2014, van 602 naar 672.Ook het aantal bijstandsgerechtigden dat een 
maatschappelijke bijdrage levert is toegenomen, van 554 in 2014 naar 621 in 2015. 
 

650 Kinderopvang 

Doelstelling 
De gemeente verstrekt een toeslag zoals vastgesteld in de regeling tegemoetkoming kosten 
kinderopvang 2013. 

Wat hebben we bereikt? 

Er zijn 124 aanvragen toegewezen, 5 afgewezen en 4 in behandeling. 

Wat hebben we gedaan? 

De verstrekking van de toeslag kinderopvang is uitgevoerd conform de regeling. 
 

Apeldoorn activeert 
 

Begroting na wijziging Realisatie Afwijking I/S TURAP 

  Beleidsproduct L B S L B S L B S 
  

310 Stadsbank 2.665 517 -2.148 2.542 489 -2.053 -123 -28 95 I 
482 Volwassenen en 

beroepsgerichte educatie 
1.576 1.454 -122 1.154 1.104 -50 -422 -350 72 I 

610 Bijstandsverlening en 
inkomensvoorziening en -
subsidies 

53.595 41.917 -11.678 56.877 45.480 -11.397 3.282 3.563 281 I 380

611 Sociale werkvoorziening 27.341 0 -27.341 29.321 1.353 -27.968 1.980 1.353 -627 I 

614 Gemeentelijk armoede- en 
schuldenbeleid 

12.600 378 -12.222 11.525 305 -11.220 -1.075 -73 1.002 I 

623 Reïntegratie- en 
participatievoorzieningen 
Participatiewet 

8.532 313 -8.219 7.338 180 -7.158 -1.194 -133 1.061 I 1.183

650 Kinderopvang 250 5 -245 167 -1 -168 -83 -6 77 I 

Saldo van baten en lasten voor 
bestemming 

106.559 44.584 -61.975 108.924 48.910 -60.014 2.365 4.326 1.961
 

1.563

Riolering 276 276  -276 -276

Huisvuilrechten 916 916  1.006 1.006 90 90

Algemene reserve 750 750  750 750

Reserve bedrijfsvoering / overlopende 
projecten 

2.423 2.423 1.109 2.423 1.314 1.109 -1.109

Saldo van baten en lasten na 
bestemming 

106.559 48.949 -57.610 110.033 53.089 -56.944 3.474 4.140 666  

* de bijdrage vanuit de reserve riolering en de reserve huisvuilrechten heeft betrekking op de vergoeding voor 
kwijtschelding 

 

Wat heeft het gekost? 

482  Volwassenen en beroepsgerichte educatie 
In 2015 zijn door Apeldoorn, als contactgemeente voor de arbeidsmarktregio, overeenkomsten 
met diverse aanbieders, afgesloten. De in deze overeenkomsten vastgelegde prestaties zijn echter 
niet geheel in 2015 gerealiseerd maar lopen door tot in 2016. Het Rijk heeft gemeenten de 
mogelijkheid geboden om maximaal 25% van het door het Rijk beschikte bedrag in de 
zogenaamde  “meeneemregeling” mee te nemen naar 2016. Apeldoorn maakt van deze 
mogelijkheid gebruik, waardoor er geen voor- of nadeel ontstaat. 
In de jaarrekening 2014 is een ROP (Reserve Overkoepelende Projecten) opgenomen van € 0,1 
miljoen. Deze ROP is, na vaststelling van de jaarrekening 2014, via een begrotingswijziging 
verwerkt in de begroting 2015. Hiervan resteert nog een bedrag van € 0,07 miljoen. Om aan 
doorlopende verplichtingen in 2016 te kunnen voldoen wordt voorgesteld dit bedrag via een ROP 
mee te nemen naar 2016. 
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610  Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en -subsidies 
BUIG 

In de MPB 2015-2018 is ten opzichte van de rijksvergoeding van € 40 miljoen, rekening 
gehouden met ruim € 3 miljoen hogere bijstandsuitgaven. Dat is inclusief een verwachte extra 
rijksbijdrage uit het financieel vangnet. Voor 2015 heeft u het tekort van ruim € 3 miljoen via de 
algemene middelen aangevuld. De jaarrekening laat nu een verschil zien bij zowel de lasten als de 
baten. Per saldo ontstaat een voordeel van ongeveer € 0,3 miljoen.  
 
Lasten                                                                                                                                                                            

Het nadeel van € 3,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de MPB rekening is 
gehouden dat de rijksbijdrage van € 3,8 miljoen uit het financieel vangnet in mindering gebracht 
zou worden op de uitgaven. De verantwoording hiervan gebeurt echter aan de batenkant. 
Daarnaast daalden de lasten met € 0,3 miljoen doordat het gemiddelde aantal uitkeringen (3.567 
uitkeringen) achter bleven bij de begroting (3.683 uitkeringen). Daarentegen werd gemiddeld een 
iets hogere uitkering betaald dan waarmee in de begroting was gerekend. Naast genoemde 
redenen is er ook sprake van lagere lasten van € 0,2 miljoen als gevolg van minder verstrekte 
leningen aan zelfstandigen. 
 
Baten                                                                                                                                                                       

Het voordeel op de baten van  € 3,6 miljoen kent vier oorzaken.                                                                                                                    
De definitieve beschikking van het Rijk voor de BUIG is € 0,6 miljoen hoger dan geraamd, de 
debiteuren- ontvangsten zijn € 0,3 miljoen hoger en het beroep op de rijksbijdrage uit het 
financieel vangnet van € 2,9 miljoen is hier verantwoord. De rijksbijdrage uit het vangnet is lager 
dan in de MPB geraamd omdat de definitieve beschikking hoger is geworden. Een vierde oorzaak 
is dat er € 0,2 miljoen minder ontvangsten zijn gerealiseerd op Bbz debiteuren als gevolg van 
minder verstrekte leningen.                                                                                                                                         

611  Sociale werkvoorziening 
WSW 
Met ingang van 2015 wordt voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening geen 
doeluitkering meer aan Apeldoorn verstrekt maar is de rijksvergoeding in het gemeentefonds 
opgenomen. Tevens is via een beschikking van het ministerie van SZW een bonus van ongeveer 
€ 200.000 ontvangen voor het aantal plekken begeleid werken dat in 2013 is gerealiseerd. 
Volgens afspraak worden deze bedragen aan de Felua overgemaakt. 
 
Herstructurering WSW-sector 

Door het Rijk zijn binnen de regeling cofinanciering sectorplannen middelen toegekend ten 
behoeve van de herstructurering van bedrijven in de sociale werkvoorziening. Deze middelen zijn 
via een decentralisatie uitkering verdeeld over de arbeidsmarktregio's. Apeldoorn heeft als 
centrumgemeente deze middelen, € 1,2 miljoen, ontvangen en dient deze door te leiden naar de 
diverse SW bedrijven. Deze middelen zijn via de decembercirculaire gemeentefonds toegekend en 
als baat verantwoord bij programma 1. 
 
Regionaal werkbedrijf Stedenvierkant 

Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de op- en inrichting van een Regionaal 
Werkbedrijf (RWB). Deze middelen komen niet toe aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende 
gemeente, maar aan de in het Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant samenwerkende 
arbeidsmarktpartijen. De extra beschikbaar gestelde middelen worden ingezet om de 
samenwerking tussen de arbeidsmarktpartijen in de regio te versterken en te borgen. De hiermee 
gemoeide budgetten zijn in 2015 nog niet volledig benut en dienen derhalve beschikbaar te 
blijven voor de in 2016 doorlopende opstartkosten. Om aan deze doorlopende verplichting in 
2016 te kunnen voldoen nemen wij € 0,4 miljoen via een ROP mee naar 2016. 
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Actieplan Jeugdwerkloosheid 3 

De centrumgemeente Apeldoorn ontvangt als uitkering in het Gemeentefonds voor 2015 en 
2016 een bedrag van € 0,1 miljoen. In het totaal dus € 0,2 miljoen. Dit bedrag is voor de 
uitvoering van het gezamenlijk ingediende plan van aanpak kwetsbare jongeren door: Werkplein 
Activerium, Deventer Werktalent,  SDV Harderwijk en het Plein. Bij het plan zijn verder het RMC 
en het UWV betrokken. De verdeling van de middelen van zowel jaarschijf 2015 als 2016 over 
de verschillende partijen vindt plaats in 2016. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen 
nemen wij € 0,1 miljoen van jaarschijf 2015 via een ROP mee naar 2016. 
 
Project "Doen wat kan" 

Voor het regionale project "Doen wat kan" zijn vanuit het Rijk middelen aan de centrumgemeente 
Apeldoorn beschikbaar gesteld. Niet alle middelen (ongeveer € 0,1 miljoen) zijn nog besteed. Via 
bijgaand bestemmingsvoorstel worden deze in 2016 alsnog ingezet. 

614  Gemeentelijk minimabeleid 
Op dit beleidsproduct bedraagt het totale voordeel ongeveer € 1,0 miljoen. Ten opzichte van de 
begroting is het voordeel eigenlijk € 0,6 miljoen. De afwijking wordt veroorzaakt door de 
omzetting van de reserve riolering naar een voorziening. Hierdoor worden kwijtgescholden 
aanslagen rioolheffing direct ten laste van de voorziening gebracht, waardoor de gepresenteerde 
lasten € 0,4 miljoen lager zijn. 
Dit voordelige resultaat bestaat voornamelijk uit een voordeel van € 0,7 miljoen op het Sociaal 
Vangnet en een nadeel op kwijtscheldingsbeleid van € 0,1 miljoen. De overige voor- en nadelen 
hebben betrekking op kleinere afwijkingen. 
 
Het gerealiseerde voordeel op het Sociaal Vangnet is voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten 
als gevolg van minder verbruik van een aantal regelingen waaronder de collectieve aanvullende 
zorgverzekering, strippen- en Kidskaart en individuele inkomens- en studietoeslag. 
Tegen over dit voordeel staat ook een nadeel als gevolg van hogere lasten Bijzondere Bijstand 
door met name de regelingen beschermingsbewind en kosten met betrekking tot statushouders. 
Het nadeel op de Bijzondere Bijstand verkleint daarmee de grote voordelen op de regelingen 
binnen het Sociaal Vangnet tot € 0,7 miljoen. 
 
Het nadeel op kwijtscheldingsbeleid is veroorzaakt door het toenemend beroep op de 
kwijtschelding van gemeentelijke belasting. 
 

623  Reïntegratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 
Op het participatiebudget is een voordeel gerealiseerd van ongeveer € 1,1 miljoen. Met ingang 
van 2015 is de Participatiewet van kracht en daarmee is de "meeneemregeling" vervallen. In 
plaats hiervan is in de jaarrekening 2014 een ROP opgenomen van € 1,3 miljoen. Deze ROP is, 
na vaststelling van de jaarrekening 2014, via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 
2015. Om aan doorlopende verplichtingen in 2016 te kunnen voldoen en re-integratie-
/participatieplannen voor de nieuwe doelgroep te realiseren, wordt voorgesteld een ROP van € 
0,5 miljoen op te nemen. Overigens is het voordeel, bovenop de ROP, € 0,6 miljoen hoger. In de 
MPB 2016-2019 wordt aangegeven, dat voor 2016 rekening wordt gehouden met 
ombuigingsmogelijkheden van de stuurgroep Werk en Inkomen. Waaronder eenmalig € 0,5 
miljoen uit de meeneemregeling participatiebudget. Dit voordeel wordt door middel van een 
bestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening als algemeen dekkingsmiddel voor de gemeentelijke 
begroting 2016 ingezet. Het restant van € 0,1 miljoen valt vrij in het resultaat. 
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Programma 7 

 

Maatschappelijke ondersteuning 

 

 
Beleidsproducten:  
620  Maatschappelijke begeleiding en advies 

  621  Vreemdelingen 

  630  Sociaal cultureel werk 

  652  Voorzieningen gehandicapten 

  661  Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo 

  662  Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo 

  663  Opvang en beschermd wonen GGZ Wmo 

  667/677  Eigen bijdragen 

  670 en 621  670 Algemene voorzieningen Wmo en 621 vreemdelingen 

  671  Eerste lijnloket Wmo 

  672  Maatwerkvoorzieningen PGB Wmo 

  677  Eigen bijdrage 

  714  Openbare gezondheidszorg 

  922  Algemene baten en lasten 
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7.  Maatschappelijke ondersteuning 

Portefeuillehouder(s): P. Blokhuis  

 

Ambitie van het programma 
De ontwikkeling van het financiële beeld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
kende in 2015 een ongekende dynamiek. Omdat de financiële risico’s groot waren hebben wij in 
Apeldoorn vol ingezet op het treffen van passende beheersmaatregelen. Dit heeft ertoe geleid dat 
wij in 2015 niet alle budgetten hebben uitgegeven. Dit resultaat is uitzonderlijk, maar nodig om 
financiële risico's in 2016 en daarna te dekken. Het overschot stelt ons in staat om de tekorten 
vanwege met name de verlaging van de rijksbijdragen beter het hoofd te bieden en de goede zorg 
aan kwetsbare inwoners van onze gemeente te waarborgen.  
 
In Apeldoorn werken wij al lange tijd aan de gewenste transformatie binnen het sociaal domein. 
Zo kent onze gemeente sinds 2012 een 'gekantelde' werkwijze en hebben wij een breed aanbod 
van algemene voorzieningen, ontmoetingsplekken en talentplekken. In 2015 zijn wij voortgegaan 
op de ingeslagen weg. 
 

Speerpunten van beleid 
Preventie 

• We bevorderen sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de veiligheid en 
leefbaarheid in de gemeente. En we richten ons op het voorkomen en bestrijden van huiselijk 
geweld;  

• We doen optimaal een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht en eigen 
sociaal netwerk van inwoners van Apeldoorn; 

• Wij investeren eerst in preventie, informele zorg en algemene voorzieningen en dan in 
individuele maatwerkvoorzieningen. Uiteraard wordt meer hulp geboden als dat noodzakelijk 
is, ook vanaf 2015; 

• Wij versterken de samenwerking tussen netwerken gericht op hulpverlening. 
 
Ondersteuning 

• We ondersteunen mensen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale 
aandoeningen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. We richten ons daarbij op 
zelfredzaamheid en participatie; 

• We plaatsen de cliënt centraal. Dit betekent dat elke cliënt één ondersteuningsplan en één 
regisseur krijgt; 

• We streven naar een redelijke inzet van professionele en betaalde ondersteuning: zo weinig 
als mogelijk, zoveel als nodig;  

• We geven cliënten voldoende vrijheid om te kiezen tussen zorg in natura of een 
persoonsgebonden budget (pgb). 

 
Zorg 

• We bieden beschermd wonen GGZ, beschut wonen GZ en V&V en opvang (maatschappelijke 
opvang en vrouwenopvang). 

• Het Rijksbudget is taakstellend voor de uitvoering van de Wmo; 

• We betrekken de Rijksbezuinigingen op het budget voor de opvang van dak- en thuislozen en 
verslaafden bij het nieuwe budget voor ‘beschermd wonen GGZ’. 

 

Risico’s 
Onderwijshuisvesting 

Risicogebeurtenis: Een autonome daling van het totaal aantal leerlingen leidt  op termijn tot 
sluiting van een aantal schoolgebouwen omdat ze niet rendabel zijn (te weinig leerlingen in 
relatie tot de omvang van het gebouw) 
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Structureel onvoldoende budget zorgdomein 

Als gevolg van (nieuwe) objectieve verdeelmodellen die onvoldoende aansluiten op de 
Apeldoornse situatie bestaat de kans dat de budgetten die het rijk voor de taken in het 
zorgdomein beschikbaar stelt ontoereikend zijn voor de kosten die wij maken. Hierdoor kunnen 
er structurele tekorten ontstaan voor Apeldoorn als (centrum)gemeente. 

Discontinuïteit zorg/dienstverlening en frictiekosten 

Als gevolg van faillissementen van zorgleveranciers en re-integratie partners bestaat de kans 
dat er discontinuïteit van zorg en dienstverlening ontstaat met als gevolg dat de gemeente 
kostbare maatregelen moet nemen om zorgcontinuïteit te garanderen. In aanvulling hierop 
kunnen gedwongen fusies, overnames en ontslagen bij (voormalige) contractpartijen leiden tot 
frictiekosten doordat personeel of vastgoed af gestoten dienen te worden. Hierin kan een 
bijdrage van gemeente worden gevraagd.  Dit risico wordt in de loop van de jaren minder. 

 
Uitgaven ten opzichte van overige programma's Inkomstenverdeling binnen programma 

      
      

 

 

   

      

 
I Sociale basisvoorzieningen 

670 en 621 Algemene voorzieningen Wmo 

Doelstelling 
Er is in Apeldoorn een fijnmazig netwerk van algemene voorzieningen beschikbaar, zodanig dat 
deze: 

• preventief werkt omdat eenvoudige vragen en problematiek hier ter plekke kunnen worden 
aangepakt; 

• deel uitmaken van het persoonlijke ondersteuningsplan; 

• maatschappelijke deelname door allochtonen bevordert, met aandacht voor bijzondere 
problematiek als gevolg van taalachterstand en culturele verschillen. 

Wat hebben we bereikt? 

• De vele ontmoetingsplekken (www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl) in Apeldoorn en haar dorpen 
geven inwoners de mogelijkheid om in hun directe omgeving (ondersteunings)vragen te 
kunnen stellen en om andere mensen te ontmoeten. We zien dat steeds meer mensen gebruik 
maken van de dagbesteding als algemene voorziening.  

• Bij de keukentafelgesprekken wordt altijd bekeken of algemene voorzieningen passend zijn. 
Dit wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan. 

• De informatievoorziening aan allochtonengroepen is verbeterd. De spanningen rondom 
aanslagen zijn met het communicatienetwerk besproken. Dit versterkt het gevoel van 
betrokken zijn, er bij horen en serieus genomen worden.  
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Wat hebben we gedaan? 

• De subsidieregeling heeft geleid tot meer samenwerking tussen aanbieders van algemene 
voorzieningen. Ook zijn er nieuwe initiatieven ontstaan. 

• Voor 2015 blijven de verstrekte subsidies binnen de daartoe vastgestelde plafonds.  

• Het communicatienetwerk allochtonen is door een extern bureau geëvalueerd. Dit heeft een 
aantal goede suggesties opgeleverd om de effectiviteit van de inzet van de netwerkleden te 
verbeteren. 

• Eigen bijdrage, zie producten 667 en 677. 

• Mantelzorgcompliment: een deel van de middelen is ingezet voor collectieve voorzieningen 
voor mantelzorgers. Deze voorziening maakt deel uit van de functie Mantelzorgondersteuning 
binnen de Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Wmo 2015. Daarnaast hebben wij een 
Regeling Waardering Mantelzorgers vastgesteld. Zorgvragers konden voor hun mantelzorger 
een cadeaubon van € 50,- aanvragen. Er zijn ongeveer 4.400 aanvragen verwerkt.  Hiermee 
is het budget niet geheel besteed.  

 

Topindicatoren 

 

 
Trendanalyse 
Aan de burgers van Apeldoorn is ook gevraagd een rapportcijfer te geven voor hun eigen welzijn. 
Het gemiddelde rapportcijfer was een 7,8. Dit ligt dicht bij het de wens die we hebben voor de 
komende jaren, namelijk het rapportcijfer 8. De zorg die door de gemeente Apeldoorn wordt 
geleverd, is minder hoog gewaardeerd. Burgers in Apeldoorn waarderen deze zorg met een 6, we 
hopen de komende jaren hier een stijging te zien, al wordt de zorg landelijk vaak ook 
gewaardeerd met gemiddeld een 6 en is dit cijfer constant. 

 
714 Openbare gezondheidszorg 

Doelstelling 
De GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) voert de taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg 
uit. Zodanig 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. 
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Wat hebben we bereikt? 

We hebben bereikt dat gezondheidsrisico's voor inwoners vroegtijdig zijn opgespoord of 
verholpen. Gezondheidsrisico's door alcoholgebruik en roken zijn onder de aandacht gebracht bij 
(jonge) pubers en hun ouders. Kinderen tot 19 jaar zijn periodiek gescreend op hun gezonde 
ontwikkeling. En waar nodig is extra zorg ingekocht. 

Wat hebben we gedaan? 

De GGD NOG heeft vroegtijdig bedreigingen voor de volksgezondheid, zoals infectieziekten, 
opgespoord. De jeugdgezondheidszorg heeft vrijwel alle kinderen van 0 tot 19 jaar gescreend op 
eventuele problemen in de ontwikkeling. Tevens is tijdens evenementen, uitgaan en op scholen 
het  belang van niet drinken onder de 18 jaar onder de aandacht gebracht bij jongeren. 
 

II Eerstelijns ondersteuning 

671 Eerstelijnsloket Wmo 

Doelstelling 
De gemeente informeert, adviseert, verwijst, regisseert en beschikt aan de hand van 
ondersteuningsplannen zodanig dat de burger snel en voldoende is geholpen.  
De gemeente heeft een toegankelijk Wmo-loket dat samen met de Sociale Wijkteams inwoners 
informeert en adviseert bij ondersteuningsvragen. Inwoners zijn hierdoor goed geïnformeerd over 
de ondersteuningsmogelijkheden, zodanig dat zij optimaal en zoveel mogelijk op eigen kracht 
kunnen blijven functioneren. 
 
Het Wmo-loket zal in de komende jaren de uitvoering van de nieuwe taak continu verbeteren. 
Zowel ten aanzien van efficiency als van kwaliteit van dienstverlening. Dit maakt regelmatig 
evalueren, bijscholen en keuzes maken noodzakelijk. 
 
Zie verder onder de producten 661, 662 en 667. 

Wat hebben we bereikt? 

Zowel cliënten als professionals weten de weg naar het Wmo-loket te vinden, dit heeft geleid tot 
een forse toename van het aantal telefonische contacten. Het gesprek naar de hulpvraag wordt 
vastgelegd in een ondersteuningsplan, waarin alle afspraken over ondersteuning worden 
vastgelegd. Zowel het eigen aandeel van de cliënt, als het gebruik van algemene voorzieningen 
en toekenning van maatwerkvoorzieningen worden hierin vermeld. Het afgelopen jaar is veel 
geleerd over de aard van de hulpvragen en de daarbij behorende ondersteuningsbehoeften. Deze 
inzichten worden gebruikt om het beleid en de uitvoeringsprocessen, waar nodig, te verbeteren. 

Wat hebben we gedaan? 

• De werkprocessen binnen het Wmo-loket zijn ingericht volgens de wettelijke eisen.  

• Er zijn 2200 cliënten overgedragen vanuit de AWBZ waarmee keukentafel gesprekken zijn 
gevoerd of nog worden gevoerd. 

• Er zijn ruim 2000 nieuwe cliënten ingestroomd in de Wmo. De meerderheid van deze cliënten 
heeft meer dan één maatwerkvoorziening. 

• De al bekende cliëntgegevens vormen de basis voor een vervolggesprek, zodat er geen 
dubbele informatie wordt gevraagd. 

• Het aantal gegronde klachten voor Jeugd en Wmo is gestegen. In 2014 kwamen er 4 
gegronde klachten binnen, in 2015 waren dit er 12.  Het aantal gegronde bezwaarzaken 
Wmo is gelijk aan 2014; in beide jaren is er 1 bezwaarzaak gegrond verklaard. 

• Door de goede samenwerking tussen Sociale Wijkteams,het Wmo-loket en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) worden cliënten snel naar de juiste ondersteuner verwezen.  

• In een beperkt aantal situaties heeft het Wmo-loket de hardheidsclausule toegepast en de 
eigen bijdrage niet opgelegd vanwege onredelijke stapeling van kosten en/of het risico tot 
zorgmijding. 

• Het totaal aan toegekende en gefactureerde maatwerkvoorzieningen blijft binnen de 
begroting. 
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Wat hebben we niet gedaan? 

De grote hoeveelheid aanvragen van zowel nieuwe als bestaande cliënten maakt dat niet alle 
cliënten tijdig (binnen 6 weken na melding) een ondersteuningsplan hebben ontvangen. Ook de 
wettelijke verplichting om het ondersteuningsplan voor akkoord te laten ondertekenen door de 
cliënt, voordat een formele aanvraag kan worden gedaan, leidt tot vertraging in de afhandeling. 
 
 

III Tweedelijns ondersteuning 

661 Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo 

Doelstelling 
De gemeente Apeldoorn verstrekt woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en 
vervoersvoorzieningen, zodanig dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen en zich 
in huis en in de omgeving zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsten. Hierbij wordt de eigen 
kracht van de inwoner meegewogen. 

Wat hebben we bereikt? 

Door het vertrekken van voorzieningen op het gebied van wonen, vervoer en rollen zijn mensen 
met een beperking meer mobiel en zelfstandig. De scootmobielpool is vol in bedrijf en draagt bij 
aan mobiliteit en zelfstandigheid. 

Wat hebben we gedaan? 

• De leverancier van de hulpmiddelen heeft in het klanttevredenheidsonderzoek een 6,7 
gescoord en dit is onder de norm (7). Er is een plan van aanpak om de dienstverlening op het 
gewenste niveau te krijgen. 

• Er zijn voorbereidingen getroffen voor de komst van de Regiotaxi naar de gemeente in 2017. 

• De voorzieningen blijven binnen de begroting. 

Wat hebben we niet gedaan? 

Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. 
 
 

662 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo 

Doelstelling 
Een maatwerkvoorziening wordt alleen geleverd als de combinatie van eigen kracht, het 
persoonlijke netwerk, vrijwilligers, informele zorg en algemene voorzieningen voor de cliënt 
onvoldoende zijn om zijn of haar leven zelfstandig vorm te geven. Zie product 667. Op deze 
manier krijgt de cliënt de ondersteuning die nodig is. Hierbij geldt ‘zo licht als mogelijk en zo 
zwaar als nodig’. 

Wat hebben we bereikt? 

Met alle nieuwe cliënten en  met cliënten van wie de indicatie van rechtswege eindigde in 2015 
is een gesprek gevoerd. Dit gesprek ging over de hulpvraag, het eigen netwerk, eigen 
oplossingsmogelijkheden, algemene voorzieningen en waar nodig maatwerkvoorzieningen.Zie 
verder onder 671. 

Wat hebben we gedaan? 

• Er hebben zich in de loop van 2015 steeds meer aanbieders aangemeld voor de 
raamovereenkomst. Eind 2015 stond de teller op ruim 250 aanbieders. 

• Er zijn kennismakingsrondes georganiseerd tussen aanbieders en consulenten om meer zicht 
te krijgen op het aanbod van en het onderscheid tussen de verschillende aanbieders. Dit om  
cliënten naar passende aanbieders te kunnen verwijzen. 

• Met het merendeel van de 4200 cliënten met HH1 of HH2 zijn gesprekken gevoerd over de 
benodigde schoonmaakhulp en financiële ondersteuning. We verwachten dat 30% van de 
cliënten de nieuwe bouwsteen 'regie op een gestructureerd huishouden' toegekend krijgt. Het 
andere deel van de cliënten komt in aanmerking voor de schoonmaakpakketten. 
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• In 2015 hebben ruim 3.900 inwoners zich aangemeld voor de collectieve zorgverzekering via 
de gemeente. Ruim de helft van dit aantal mensen (2.070) had een Wmo-voorziening of 
kwam in aanmerking voor de afgeschafte CER-regeling. 

Wat hebben we niet gedaan? 

Wij hebben nog niet alle cliënten over de inkomensbijdrage voor schoonmaakhulp gesproken. 
Deze gesprekken lopen door tot in het 1e kwartaal 2016. 
 

672 Maatwerkvoorzieningen PGB Wmo 

Doelstelling 
Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt optimale keuzevrijheid voor wanneer een voorziening 
in natura niet tot het gewenste resultaat kan leiden. De cliënt kan dus kiezen, onder 
voorwaarden, of hij/zij de zorg in natura of als pgb beschikbaar wil ontvangen.  

Wat hebben we bereikt? 

Klanten maken gebruik van de geboden keuzevrijheid tussen zorg in natura (zin) en een pgb. Toch 
blijkt dat meer mensen overstappen van een pgb naar zin, omdat de gekozen aanbieder een 
raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn heeft afgesloten.   

Wat hebben we gedaan? 

Alle cliënten zijn tijdig geïnformeerd over de hoogte van het budget tot mei 2016. De 
toekenningsberichten zijn aangeleverd bij de SVB. 

Wat hebben we niet gedaan? 

IAlle pgb-cliënten hebben een overgangsrecht tot uiterlijk 1 januari 2016. Voor cliënten die op 1 
oktober 2015 nog niet opnieuw waren geïndiceerd is het overgangsrecht verlengd tot 1 mei 
2016. 
 
 

IV Bescherming en veiligheid 

663 Opvang en beschermd wonen GGZ Wmo 

Doelstelling 
Deze maatwerkvoorziening wordt geleverd als de combinatie van eigen kracht, ondersteuning 
vanuit het persoonlijke netwerk, vrijwilligers, informele zorg en algemene voorzieningen voor de 
cliënt onvoldoende zijn om zijn of haar leven zelfstandig vorm te geven. Zie product 667. Op 
deze manier krijgen de meest kwetsbare inwoners de ondersteuning die ze nodig hebben. Ook 
hier geldt ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’. 
 
Het doel is de door- en uitstroom te bevorderen, waardoor de doelgroep zo zelfstandig mogelijk 
kan blijven functioneren. Hiervoor is ketenregie nodig.  
 
Bijzonder bij deze taak is dat de rol van de gemeente Apeldoorn als centrumgemeente in een 
aantal jaren moet worden afgebouwd. Het ‘Regionaal Kompas Oost Veluwe’, waartoe Apeldoorn, 
Brummen, Epe, Heerde en Voorst behoren, komt te vervallen. De deelnemende gemeenten 
hebben aangegeven op bestuurlijk niveau te willen blijven samenwerken. De nieuwe 
samenwerking ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen heeft de naam “Kompas 2015” 
gekregen. 

Wat hebben we bereikt? 

In 2015 is door de vijf gemeenten een "Startnotitie" opgesteld voor de "Transformatie-agenda 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ". Aan een onderzoeksbureau is opdracht 
gegeven om vraag en aanbod en de ontwikkelingen binnen het beschermd wonen en de 
maatschappelijke opvang in kaart te brengen. Daarnaast is het gehele cliëntenbestand, in nauwe 
samenwerking met aanbieders, in beeld gebracht en opgeschoond. 
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Wat hebben we gedaan? 

• Middels een bestuurlijk ingerichte aanbesteding is met de aanbieders een inkoop-
overeenkomst gesloten waarbij alle aanbieders hetzelfde tarief ontvangen en de concurrentie 
is gericht op kwaliteit en cliënt bejegening. In november zijn, in overleg met aanbieders, de 
tarieven gewijzigd. 

• Het aantal cliënten dat beschermd woont is in beeld gebracht, het gaat in onze regio om ruim 
900 mensen. 

• Ook het aantal cliënten dat in de maatschappelijke opvang verblijft is in beeld gebracht, het 
gaat in onze regio om een groep van ruim 700 personen. 

• Met de aanbieders en zorgverzekeraars is een visiedocument en een ontwikkelagenda 
gemaakt met de titel "Ambulantisering in de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek". 

• Zowel bestuurlijk als ambtelijk is hard gewerkt aan een tussentijdse aanpassing van de 
Raamovereenkomst met zorgaanbieders. Evenals aan extra Rijksbudget voor beschermd 
wonen. Deze inspanningen hebben een dreigende budgetoverschrijding voorkomen. 

Wat hebben we niet gedaan? 

Het jaar 2015 stond in het teken van de transitie, continuïteit van zorg en budgetbeheer. In 2016 
komt er meer aandacht voor de transformatie gericht op de doorstroom van maatwerk naar 
algemene voorzieningen.  
 
 

Vrouwenopvang en huiselijk geweld 

Doelstelling 
Het bestrijden van geweld in afhankelijkheidsrelaties door inzet op het voorkomen en het 
signaleren ervan en door het (acute) beschermen en ondersteunen van slachtoffers, zodanig dat 
het geweld snel stopt en slachtoffers een leven zonder geweld kunnen opbouwen. 
Apeldoorn voert deze taak als centrumgemeente voor een aantal gemeenten in de regio uit.  

Wat hebben we bereikt? 

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de kadernota "De Onmacht Voorbij" van de periode 
2012-2015. Vervolgens is er samen met de regiogemeenten, de uitvoerende organisaties en 
cliëntvertegenwoordigers een Transformatieagenda opgesteld die dient als beleidskader en 
uitvoeringsprogramma 2016-2019. Deze is nog niet in procedure gebracht. De projectorganisatie 
Veilig Thuis is opgezet en per 2015 operationeel. 

Wat hebben we gedaan? 

• In 2015 is ingezet op de ketenaanpak van preventie tot opvang en zijn specifieke activiteiten 
uitgevoerd rondom de vroegsignalering van kindermishandeling op scholen en met 
huisbezoeken; 

• Met Veilig Thuis is een goede uitvoeringsorganisatie tot stand gebracht die goed scoorde in 
een inspectie onderzoek.  

Wat hebben we niet gedaan? 

De transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bestuurlijk nog niet 
vastgesteld. De 14 betrokken gemeenteraden uit de regio dienen allen een besluit te nemen. Dit 
zal in 2016 plaatsvinden. 
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V Eigen bijdragen 

667/677 Eigen bijdragen 

Doelstelling 
Eigen bijdragen heffen over alle maatwerkvoorzieningen op het maximale niveau dat landelijk 
mogelijk is gemaakt. Hiermee continueert de gemeente de in 2007 gekozen lijn om de sterkste 
schouders de zwaarste last te laten dragen. 

Wat hebben we bereikt? 

Voor de nieuwe voorzieningen die vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente vallen, is niet de maximale eigen bijdrage gevraagd. Dit om ongelijkheid tussen nieuwe 
cliënten en cliënten met overgangsrecht te voorkomen. En om inzicht te krijgen in de invloed  
van de (hoogte) van de eigen bijdrage op de afname van ondersteuning. De beleidsontwikkeling 
op dit onderdeel zal in 2016 een vervolg krijgen. 

Wat hebben we gedaan? 

De werkwijze ‘Nieuwe bouwstenen ondersteuning’ is gedeeld met aanbieders zodat de inning van 
de eigen bijdrage ook daadwerkelijk plaats kan vinden. Desondanks zijn aanbieders laat met het 
aanleveren van gegevens zodat inning achterblijft bij de raming. Cliënten zijn over deze situatie 
geïnformeerd zodat zij rekening konden houden met stapeling van facturen. 
Voor algemene voorzieningen worden geen eigen bijdrage geheven anders dan reguliere kosten 
voor materiaal en versnaperingen. 

Wat hebben we niet gedaan? 

Er is besloten om geen maximale eigen bijdrage te vragen voor de nieuwe taken aan cliënten, om 
financiële problemen bij cliënten te voorkomen. Er is besloten om geen eigen bijdrage te vragen 
voor Maatschappelijke Opvang. 
 
 

Maatschappelijke ondersteuning 
 

Begroting na wijziging Realisatie Afwijking I/S TURAP 

  Beleidsproduct L B S L B S L B S 
  

670 en 621 Algemene voorzieningen 
Wmo 

14.327 2.704 -11.623 13.284 2.931 -10.353 -1.043 227 1.270 I 

621 Vreemdelingen 243 0 -243 259 -259 16 -16 I 

714 Openbare 
gezondheidszorg 

2.661 0 -2.661 2.572 18 -2.554 -89 18 107 I 

671 Eerste lijnsloket Wmo 13.147 0 -13.147 13.341 361 -12.980 194 361 167 I -200

661 Maatwerkvoorzieningen 
natura materieel Wmo 

3.825 91 -3.734 3.271 94 -3.177 -554 3 557 I 750

662 Maatwerkvoorzieningen 
natura immaterieel Wmo 

24.982 3 -24.979 20.669 10 -20.659 -4.313 7 4.320 I 1.930

672 Maatwerkvoorzieningen 
PGB Wmo 

7.346 0 -7.346 5.938 33 -5.905 -1.408 33 1.441 I 1.500

663 Opvang en beschermd 
wonen GGZ Wmo 

50.691 1.866 -48.825 47.820 4.698 -43.122 -2.871 2.832 5.703 I -1.200

667/677 Eigen bijdragen 0 6.293 6.293 0 5.277 5.277 -1.016 -1.016 I 

Saldo van baten en lasten voor 
bestemming 

117.222 10.957 -106.265 107.154 13.422 -93.732 -10.068 2.465 12.533
 

2.780

Reserve BROA 120 120 108 108 -12 -12  

Reserve bedrijfsvoering / overlopende 
projecten 

1.025 1.025 920 1.025 105 920 -920  

Saldo van baten en lasten na 
bestemming 

117.222 12.102 -105.120 108.074 14.555 -93.519 -9.148 2.453 11.601  

 
  



 

147 
 

Wat heeft het gekost 

670 en 621  Algemene voorzieningen Wmo 
Een groot deel van het voordeel op het product algemene Wmo-voorzieningen wordt veroorzaakt 
door een lagere inzet van de ambtelijke capaciteit dan dat wij bij de begroting hadden gedacht. 
Het gaat om bijna € 490.000. Wmo-breed is geen sprake van minder ureninzet. Het gaat alleen 
om minder ureninzet op dit product en een verschuiving van ureninzet tussen de Wmo-producten 
ten opzichte van de begroting. 
In werkelijkheid is meer tijd besteed aan maatschappelijke opvang en de eerstelijnsvoorziening 
(vooral Sociale Wijkteams en monitoring). Omdat de kosten van menskracht op andere producten 
tot uitdrukking komen, heeft dit voordeel geen effect op het rekeningresultaat. 
 
Apeldoornse mantelzorgers konden aanspraak maken op een individuele waardering in de vorm 
van een VVV-bon ter waarde van € 50. Het aantal aangevraagde waarderingen voor 2015 was 
fors lager dan gedacht: er zijn 4.400 aanvragen gehonoreerd, terwijl we uit zijn gegaan van 
8500. Daardoor ontstaat een financieel voordeel van € 210.000. 
 
Het voordeel op de algemene voorziening ‘Collectief vervoer Wmo’ wordt vooral veroorzaakt door 
een gunstige aanbesteding van de Regiotaxi in 2015. Ook is er minder gebruik gemaakt van deze 
voorziening. In de tussentijdse rapportage gingen we nog uit van een voordeel van € 230.000. 
Het uiteindelijke voordeel bedraagt € 311.000.  
 
De Provincie heeft een bijdrage beschikbaar gesteld om het project Talent mogelijk te maken. De 
bijdrage is bedoeld voor de kosten van projectleiding en de ondersteuning daarvan. In de 
begroting 2015 is geen rekening gehouden met de provinciale bijdrage van € 128.000. 
Het overige voordeel van € 115.000 aan inkomsten op product 671 betreft een bijdrage uit het 
participatiebudget (Programma 6) voor de talentplekken zelf, die de toeleiding en begeleiding naar 
participatie als doel hebben. 
 
De overige verschillen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht. 

 

671  Eerste lijnloket Wmo 
Lasten 

De gemeente Apeldoorn heeft regionaal samenwerking gezocht voor het invullen van het 
accountmanagement op de Wmo-taken en voor het monitoren van effecten van de uitvoering 
Wmo. Zowel de totale uitgaven als de bijdragen van de deelnemende regio gemeenten zijn op 
product 671 verantwoord, maar niet geraamd. Het gaat om een bedrag van € 256.000, dat 
hierdoor op de uitgaven als nadeel en op de inkomsten als voordeel tot uitdrukking komt. 
 
In het afgelopen jaar is er meer personele inzet op de eerstelijns voorziening geweest dan 
geraamd. Het gaat onder andere om de gesprekken met cliënten voor Wmo-producten, de 
administratieve afhandeling daarvan en de Sociale Wijkteams.  
 
Het nadeel van € 164.000 heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat op andere 
producten (zie onder andere product 670, algemene voorzieningen) een voordeel aan 
organisatiekosten verantwoord wordt. 
 
De nadelen worden voor € 225.000 gecompenseerd door voordelen op andere lastenposten. 
Vooral doordat we minder beroep hebben gedaan op externe deskundigheid voor advies bij 
indicaties (€ 87.000) en de uitgaven aan crisisopvang ruim binnen het budget zijn gebleven (€ 
138.000). 
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Baten 

Naast de genoemde regiobijdragen ad € 256.000,, bestaat het voordeel op de baten uit een 
bijdrage van € 100.000 uit het budget voor de vangnetregeling als dekking voor de algemene 
voorziening voor cliëntondersteuning bij cliënten met een schuldenproblematiek.  
 
De overige verschillen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht. 
 

661  Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo 
  
Het aantal meldingen van hulpvragen rondom zelfstandig wonen en mobiliteit is de laatste jaren 
stabiel. In het totaalbudget voor maatwerk van € 1,5 miljoen is voor verstrekkingen van 
rolstoelen, scootmobielen en vervoersvoorzieningen, gerekend met een kostenpost voor het 
vervangen van verouderde voorzieningen. Dit bedrag is niet geheel besteed en levert in 2015 een 
incidenteel voordeel op van € 150.000.  
 
Naar verwachting kiest een deel van de cliënten die nu onder de Wet Langdurige Zorg vallen, er 
toch voor om – indien mogelijk- onder de Wmo te vallen. 
Dit brengt met zich mee dat er voor de woningaanpassingen en begeleiding een beroep op de 
gemeente zal worden gedaan. Het grotere beroep valt op dit moment nog niet terug te zien. Dit 
heeft ook te maken met het feit dat de meeste cliënten nog in een overgangsregeling vanuit de 
AWBZ zitten. Aan woningaanpassingen is € 450.000 minder uitgegeven dan begroot.  
 
In het afgelopen jaar is er meer personele inzet op deze taak geweest hetgeen met een aantal 
andere plussen en minnen leidt tot nadeel van € 50.000. Daarmee komt het totaal voordeel van 
€ 550.000. 

662  Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo 
 
Huishoudelijke hulp afbouw 
Het budget voor huishoudelijke hulp is van rijkswege fors verlaagd. Voor 2015 was er nog een 
budget van ruim € 7 miljoen beschikbaar voor de afbouw van huishoudelijk hulp. Vanaf 2016 is 
dit niet meer het geval. De maatregelen die wij vanwege de afbouw genomen hebben in de 
kadernota 2014, hebben een groter en sneller effect gehad dan wij bij het opstellen van de 
begroting hebben aangenomen. We hebben al vanaf het begin van 2015 aanzienlijk minder 
cliënten. Er was een forse groep cliënten van wie de indicatie afliep per 31 december 2014. 
Hierdoor hebben wij op dit budget subtiantieel minderuitgegeven dan begroot. Daar staat tegen 
over dat wij extra geld nodig hebben voor het inzetten van aanvullende personele capaciteit om 
alle herindicatie gesprekken te voeren. In totaal gaat het in 2015 om ongeveer 4.000 
gesprekken. Het totaal overziend is op dit budget, zoals al in de turap (tussentijdse rapportage) 
werd aangekondigd, substantieel minder uitgegeven dan begroot, namelijk € 2 miljoen.  
 
Het was de bedoeling om alle cliënten tijdig te spreken zodat de regeling na 2015 zou stoppen. 
Dat is niet volledig gelukt. Daarbij hebben cliënten na het moment van herindicatie, nog recht op 
3 maanden overgangstermijn, waarin de huishoudelijk hulp doorloopt. De lasten lopen daarom tot 
april 2016 door, terwijl er voor 2016 geen budget meer voor deze voorziening in de begroting 
beschikbaar is. Om de lasten te kunnen dekken is met een storting in de reserve overlopende 
projecten (ROP) van € 500.000 het voordeel overgeheveld naar 2016.  
Deze lasten worden verantwoord op een ander beleidsproduct 980, mutaties reserves. Omdat het 
budget voor afbouw huishoudelijke hulp vanaf 2016 niet meer beschikbaar is, is dit voordeel 
incidenteel van karakter.  
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Tegemoetkoming hulp bij huishouden / HHT  
Het college heeft besloten om het overschot van € 300.000 uit 2015 van het budget 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) over te hevelen naar 2016 en te besteden aan urenuitbreiding 
van schoonmaakpakketten (van 6 naar 8 uur per 4 weken). Hiermee wordt uitvoering gegeven 
aan de opdracht van staatssecretaris Van Rijn om ervoor te zorgen dat de HHT gelden bijdragen 
aan werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen. Het overschot is zichtbaar op dit 
beleidsproduct, de overheveling van het budget naar 2016 wordt via een storting in de reserve 
overlopende projecten (ROP) verantwoord op het beleidsproduct 980, mutaties reserves. 
 
Regie op een gestructureerd huishouden 
Op dit budget is € 400.000 minder uitgegeven dan begroot. 2015 was een overgangsjaar  
waarbij de oude regeling is afgebouwd. De kosten waren moeilijk te begroten. Ook viel een 
aanzienlijk deel van de cliënten onder het overgangsrecht Wmo. Wel zien we als trend dat er op 
termijn meer mensen gebruik zullen maken van de nieuwe bouwsteen, het voordeel heeft daarom 
een incidenteel karakter.  
 
Begeleiding 
We zien dit jaar een toename van het aantal hulpvragen. Dit past binnen de gedachte van de 
laagdrempelige toegang bij de Wmo. Op grond van de verstrekte indicaties zou het beschikbare 
budget niet toereikend zijn. In de turap is gemeld dat de indicaties niet volledig worden verzilverd 
waardoor er wellicht geen sprake van een tekort is. We hadden toen echter nog geen goed 
referentiekader. Bij het opstellen van de jaarrekening kon een nauwkeurigere berekening worden 
gemaakt omdat meer gegevens over de facturering beschikbaar waren. Hieruit bleek dat de mate 
van verzilvering lager is dan waar wij bij de turap vanuit zijn gegaan. Het voordeel op dit product 
bedraagt € 1,45 miljoen. 
 
In de loop van 2016 wordt nog zorg door de aanbieders gefactureerd. De werkelijke lasten 
kunnen daarom nog afwijken van het jaarrekeningresultaat.  
 
Het resterende voordeel van € 170.000 is veroorzaakt door een lagere inzet van de ambtelijke 
capaciteit dan dat wij bij de begroting hadden gedacht. In werkelijkheid is meer tijd besteed aan 
andere producten. Omdat de kosten van menskracht op andere producten tot uitdrukking komen, 
heeft dit voordeel geen effect op het rekeningresultaat. 

672  Maatwerkvoorzieningen PGB Wmo 
Zoals in de turap al werd verwacht, zijn de lasten lager dan de begroting. Het resultaat is 
berekend op basis van de verstrekte indicaties, waarbij ervan uit wordt gegaan dat niet alle 
indicaties worden verzilverd. Het deel van de indicaties dat niet wordt besteed is vastgesteld op 
basis van een steekproef. Op dit product is € 1,4 miljoen  minder uitgegeven dan begroot. 
De werkelijke kosten kunnen nog afwijken van het jaarrekeningresultaat als in de loop van 2016 
duidelijk wordt welke zorg door de pgb-houders is gedeclareerd. 

663  Opvang en beschermd wonen GGZ Wmo 
De uitgaven voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang strookten niet met het 
beschikbare budget. Er dreigde een aanzienlijk tekort. Om dat op te lossen is gekozen voor twee 
oplossingsrichtingen: lobby richting het Rijk voor meer budget voor Beschermd Wonen. Daarnaast 
is in overleg met de aanbieders overeengekomen om de tarieven te verlagen. Daarbij is een wens 
van de aanbieders om de administratieve last te verlichten, meegenomen en gehonoreerd. In de 
raadsbrief (financiële afwijkingen na de Turap) van januari 2016 is al bericht dat beide 
oplossingsrichtingen hun vruchten hebben afgeworpen. 
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Voor Beschermd Wonen blijven de kosten niet alleen binnen de begroting, maar leveren in 2015 
een eenmalig voordeel op van € 3,5  miljoen voor een deel als gevolg van de lagere tarieven en 
voor een deel door een correctie op het door de zorgaanbieders aangegeven aantal cliënten. 
Voor Maatschappelijke Opvang werd in de Turap nog een nadeel van € 1,2 miljoen verwacht, 
maar na de aanpassing van de afspraken met de zorgaanbieders is dat € 460.000 geworden. Dit 
nadeel is in 2015 lager uitgevallen omdat de kosten van een aantal regionaal Kompas trajecten 
uit 2014 die in 2015 doorliepen, zijn afgekocht ten laste van het budget van 2014. 2015 geeft 
daarom een vertekend beeld. Bij een gelijkblijvend volume zullen de kosten in 2016 hoger 
uitkomen. 
 
De aanpassing van de afspraken met de zorgaanbieders heeft er ook toe geleid dat de aanbieders 
de huisvestingsvergoeding, die zij nog van het Rijk ontvangen, aan de gemeente zullen 
doorbetalen. Tot die afspraak is gekomen omdat in de tarieven de huisvestingscomponent is 
verdisconteerd, terwijl de aanbieders van het Rijk nog tot en met 2017 (aflopend) een deel van 
de huisvestingskosten krijgen vergoed. De huisvestingsvergoeding bedraagt in 2015 € 2,8 
miljoen. Dit is een voordeel, omdat hier in de begroting geen rekening mee is gehouden. 
In de risicoparagraaf bij de Turap en in de raadsbrief van januari over afwijkingen ten opzichte 
van de Turap, werd nog geen concreet bedrag genoemd. Met dit positieve risico werd namelijk 
beoogd om onder meer het tekort op Maatschappelijke opvang (nog ingeschat op € 1,2 miljoen) 
en een nog onbekend nadeel op de eigen bijdrage op te vangen. Bij het opstellen van de 
jaarrekening bleek pas dat het nadeel voor maatschappelijke opvang en voor de eigen bijdragen 
meer dan ruimschoots wordt gecompenseerd door de huisvestingsvergoeding. Geconcludeerd 
kan worden dat de positieve risico’s meer dan verwacht zijn uitgekomen, terwijl de negatieve 
risico’s zich in mindere mate hebben voorgedaan. 
 
Verder is in het afgelopen jaar voor € 125.000 meer personele inzet op dit product geweest dan 
geraamd. Wmo-breed is geen sprake van een hogere ureninzet. Het gaat alleen om een hogere 
ureninzet op dit product en een verschuiving van ureninzet met andere Wmo-producten. 
 
Overigens zijn de voordelen op het product Opvang en beschermd wonen incidenteel van aard. 
Zo wordt de huisvestingsvergoeding in twee jaar afgebouwd en de rijksbijdrage voor Beschermd 
Wonen in 2016 met ruim € 4 miljoen verlaagd (decembercirculaire gemeentefonds). 

667/677  Eigen bijdragen 
In de turap werd gewezen op de risico's bij het innen van de eigen bijdragen, maar er kon op 
basis van de toen beschikbare gegevens, nog geen goede inschatting worden gemaakt van de 
inkomsten.  
Ook bij de jaarrekening zijn de verwachte inkomsten nog voor een deel gebaseerd op aannames. 
Om toch in 2015 over te kunnen gaan tot betaling heeft het CAK er namelijk voor gekozen om 
de eigen bijdrage voor Beschermd Wonen te baseren op de beschikkingen en niet op de geïnde 
bedragen. De hoogte van de eigen bijdrage kan anders uitvallen omdat correcties nog worden 
verrekend in 2016. Het nadeel op de eigen bijdrage komt voorlopig op € 1 miljoen. Wij 
benadrukken dat nog de nodige onzekerheid bestaat omtrent de te ontvangen bijdrage. 
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Programma 8 

 

Cultuur, erfgoed, evenementen en 

sport 

 

 
Beleidsproducten:  
002  Bestuursondersteuning B&W 

  480/530/531  Overige onderwijsaangelegenheden 

  510  Bibliotheek 

  511/540  Kunstzinnige vorming/talentontwikkeling 

  530  Omnisport 

  530  Ruimte voor sport 

  530  Sportverenigingen en -activiteiten 

  531  Groene sportvelden en terreinen 

  540  Podiumkunsten 

  540  Creatieve industrie 

  541/002  Museum en archief 

  541/821  Erfgoed en oudheidkunde 

  821  Stads- en dorpsvernieuwing 
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8.  Cultuur, erfgoed, evenementen en sport 

Portefeuillehouder(s): D.H. Cziesso, N.T. Stukker  

 

Ambitie van het programma 
Sport, cultuur en erfgoed bieden inwoners van Apeldoorn de mogelijkheid om zich te kunnen 
ontplooien. De vele initiatieven en activiteiten die bij deze thema's horen, dragen bij aan de 
gezondheid en het welzijn van inwoners. Cultuur, sport, erfgoed en evenementen verdienen 
bovendien de aandacht vanuit het oogpunt van participatie (meedoen), door de directe relatie met 
vrijwilligerswerk. Voor een aantrekkelijke stad is een veelzijdig en goed bereikbaar aanbod van 
zowel cultuur- en sportvoorzieningen als evenementen belangrijk. Ook de zichtbaarheid van de 
stadshistorie draagt hieraan bij. 
 
Er is in Apeldoorn veel geïnvesteerd in culturele voorzieningen. Er staat een infrastructuur van 
formaat, van onder meer grote instituten als CODA, Orpheus, Gigant, Markant, het NJO en de 
Ereprijs, ACEC, Koldenhof Producties, de Apeldoornse Popschool, het Loo, de JT bioscoop en 
vele meer. Apeldoorn heeft hier een stevige troef mee in handen om aantrekkelijk te zijn voor 
bewoners, bezoekers en ondernemers. 
 
De gemeente Apeldoorn stelt Orpheus, Markant, Gigant en CODA verantwoordelijk voor de 
exploitatie en programmering van de culturele hoofdaccommodaties. Daarnaast biedt Omnisport 
mogelijkheden voor topsportevenementen. De gemeente stimuleert de organisatie van (inter-) 
nationale sportevenementen, zodat deze accommodatie optimaal wordt benut. 
 
De cultuursector verandert. Cultuurinstellingen zullen zich hierop moeten aanpassen, onder meer 
door te gaan samenwerken met andere maatschappelijke sectoren zoals het onderwijs en het 
welzijnswerk(jeugdzorg, ouderen). 
 
Een herkenbare historische identiteit van Apeldoorn is belangrijk voor het toerisme en zorgt voor  
een toekomstbestendige binnenstad. Zowel het culturele als het archeologische erfgoed moeten 
hiervoor duidelijker in beeld worden gebracht. Dit doet de gemeente door middel van 
monumentensubsidies en bijvoorbeeld het Gevelfonds.  

Speerpunten van beleid 
• Voldoende en optimaal benutten van 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 en bereikbaarheid van aanbod waarborgen en vergroten. 
 

Risico’s 
Omnisport knelpunten bouw 

Risicogebeurtenis: Er zijn diverse bouwkundige en installatietechnische knelpunten aanwezig. 
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Uitgaven ten opzichte van overige programma's Inkomstenverdeling binnen programma 

      
      

 

 

   

      

 
510 Bibliotheek 

Doelstelling 
Middelen beschikbaar stellen voor een stedelijk instituut dat inwoners van Apeldoorn - van jong 
tot oud - toegang biedt tot informatie via oude en nieuwe media. Op goed bereikbare locaties in 
de gemeente.  

Wat hebben we bereikt? 

CODA is doorgegaan met bibliotheekvernieuwing. Dat leidde tot een nominatie voor de beste 
bibliotheek van Nederland in 2015.  

Wat hebben we gedaan? 

De ledenaantallen en uitleningen voor bibliotheken in Nederland staan onder druk. De sector is 
bezig om zichzelf te vernieuwen, en zich om te vormen naar (culturele) informatiecentra.  
 
CODA is doorgegaan met investeren in bibliotheekvernieuwing. Zo is er verbinding gemaakt met 
het thema erfgoed door vertoning van een presentatie over de Apeldoornse geschiedenis. Ook is 
ingezet op vernieuwing van de inrichting, nieuwe studiefaciliteiten en verbetering van de digitale 
bereikbaarheid van collecties.  
 
CODA participeert in het provinciale project De Bibliotheek op School (dBos). Dat houdt in dat er 
gezamenlijk wordt gewerkt aan de verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en 
informatievaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs. CODA is ook bezig met de 
ontwikkeling van een nieuw Taalhuisconcept. CODA werkt behalve met de vier jeugd- en 
buurtbibliotheken, in samenwerking met het PCBO en met Ugchelens Belang, ook samen met zes 
basisscholen die deelnemen aan het project ‘de Bibliotheek op School’. Tevens biedt CODA via 
Cultuurwijzer, het coördinatiepunt voor Cultuur- en Kunsteducatie in Apeldoorn, diverse 
taalprogramma’s aan alle basisscholen in Apeldoorn.  
 
80% van alle leerlingen in het basisonderwijs heeft een abonnement van de bibliotheek, bezoekt 
met regelmaat de bibliotheek of maakt via school kennis met één van de activiteiten van CODA 
Bibliotheek.  
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Wat hebben we niet gedaan? 

CODA heeft de prestatieafspraken, zoals die zijn verwoord in de cultuurnota Spin-Off #II, voor 
bibliotheekwerk niet allemaal gehaald. Het aantal bezoekers en uitleningen voor de bibliotheek 
opnieuw afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de gedeeltelijke 
sluiting en omvorming van wijkfilialen en met maatschappelijke/landelijke trends (digitalisering). 
Het aantal bibliotheekbezoekers daalde licht, van 571.000 in 2014 naar 561.275 in 2015.  
 

511/540 Kunstzinnige vorming/talentontwikkeling 

Doelstelling 
Investeren in de muzikale en creatieve ontwikkeling van jonge inwoners door bij te dragen in de 
kosten van cursussen en schoolactiviteiten. Ook wordt de amateurkunst financieel ondersteund. 
Evenals professionele muziek- en orkestorganisaties die gevestigd zijn in Apeldoorn en onderdeel 
uitmaken van het nationale en provinciale bestel voor podiumkunsten. 

Wat hebben we bereikt? 

Stichting Markant heeft de prestatieafspraken, zoals verwoord in de cultuurnota Spin-Off #II, 
gehaald. 

Wat hebben we gedaan? 

Aan circa 80 verenigingen is subsidie verstrekt vanuit de subsidieregeling Amateurkunst.  
 
In het kader van cultuureducatie heeft Markant de prestatieafspraken, zoals verwoord in de 
cultuurnota Spin-Off #II, gehaald. Daarnaast heeft Markant onder meer het succesvolle Street Art 
Festival georganiseerd in het tijdelijke park Haven Centrum en op het stationsplein in Apeldoorn.  
 
Om jong talent te stimuleren is Stichting Markant verder gegaan met het grote project 
Cultuureducatie met Kwaliteit op scholen. Scholen en de cultuursector gaan hierbij samen aan de 
slag om te zorgen voor goed cultuuronderwijs. Er worden doorgaande leerlijnen ontwikkeld, er 
wordt verbinding gemaakt met cultuur in de wijken en de kwaliteit en diversiteit van de 
uitvoering wordt verbeterd. 
 
Markant organiseerde het reguliere aanbod muzieklessen. Het NJO organiseerde de Gelderse 
Muziekzomer. De Ereprijs organiseerde de Young Composers meeting met ISMA en Aardlek-
concerten in het ACEC gebouw. 
 

540 Creatieve industrie 

Doelstelling 
De creatieve industrie stimuleren. Hiertoe worden kunsten, media, entertainment en creatieve 
zakelijke dienstverlening gerekend. De Apeldoornse creatieve sector wordt gefaciliteerd met 
ruimte en subsidie voor productie, experiment, expositie en ontmoeting. 

Wat hebben we bereikt? 

De prestatieafspraken voor exposities in Apeldoorn, zoals die met stichting ACEC en stichting 
Ateliers Apeldoorn zijn afgesproken voor 2016, zijn gehaald.  

Wat hebben we gedaan? 

Stichting ACEC heeft 12 tentoonstellingen en meerdere debatten en bijeenkomsten 
georganiseerd. Ook organiseerde ACEC voor de vierde keer een Gelderse kunstveiling, een 
promotiecampagne samen met Accres en de ACEC huurders en een nieuw initiatief Apeldoorn 
Create. 
 
Het reguliere onderhoud van de kunst in de openbare ruimte is verricht. In 2015 zijn meerdere 
muurschilderingen opgeleverd in het tijdelijk park Haven Centrum tijdens het Street Art Festival, 
georganiseerd door New Arts (Markant) en Klein Berlijn. 
 
De Stichting Ateliers organiseerde de Apeldoornse Atelierroute en meer dan 25 exposities in de 
Loolaangalerie. 
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540 Podiumkunsten 

Doelstelling 
Bijdragen in de kosten van een theater, een poppodium en een filmhuis die voorzien in een 
gevarieerd aanbod van voorstellingen, art-house films en concerten voor een breed publiek. 

Wat hebben we bereikt? 

De prestatieafspraken, zoals verwoord in de cultuurnota Spin-Off #II voor stichting Orpheus en 
stichting Gigant zijn gehaald.  

Wat hebben we gedaan? 

Orpheus heeft een succesvol theaterjaar gehad, onder meer met Warhorse. De schouwburg kreeg 
een nieuwe huurder (JON, naast het Nationaal Jeugd-orkest), haalde banden aan met de 
ondernemers en investeerde verder in gastvrijheid. Ook werd geëxperimenteerd met kleine 
programmering buiten het pand (Gelre-Ziekenhuis en Randerode). De Hanos-zaal werd ingrijpend 
verbouwd en de financiële positie verbeterde. Wel moest de lange-termijn-verwachting worden 
bijgesteld ten aanzien van het vormen van reserves (buffers). Er werden 372 voorstellingen 
geprogrammeerd met een bezoekersaantal van 187.593. Hiervan waren 39 voorstellingen van 
lokale culturele organisaties met 26.792 bezoekers.  
 
Stichting Gigant heeft een groei in het aantal bezoekers gehad (71.326), 10.000 meer dan in 
2014. Financieel ging het minder goed. Zo zijn onder meer de kosten van programma hoger 
geworden. Om de continuïteit veilig te stellen was een extra financiële injectie van €100.000,- 
subsidie nodig. In 2015 hebben stichting Gigant en stichting Markant uitgesproken om 
meerwaarde te zien in een fusie. Om deze fusie mogelijk te maken is de gemeente Apeldoorn 
opdrachtgever voor een fusie-onderzoek, dat in de eerste helft 2016 plaatsvindt. 
 
Gigant organiseerde voor het eerst een 'Kerstoase', in navolging van de succesvolle StadsOase in 
de zomer. Opvallend was de nieuwe samenwerking met het Apeldoornse Dance-collectief 
Deciliters, wat uitverkochte zalen opleverde.  
 

Topindicatoren 

 
 



 

157 
 

541/002 Museum en archief 

Doelstelling 
Een gevarieerd aanbod van tentoonstellingen brengen, passend bij een stedelijk niveau van 
voorzieningen.  
Het gemeentelijk statisch archief en documentatiecollecties beheren. 

Wat hebben we bereikt? 

De prestatieafspraken museum, zoals verwoord in de cultuurnota Spin-Off II, zijn gehaald 

Wat hebben we gedaan? 

CODA museum heeft in 2015 102.760 bezoekers aangetrokken. Dit is een record en een grote 
stijging ten opzicht van het vorige jaar. In 2014 was dit 66.000. Onder meer de tentoonstelling 
Paper Art had grote landelijke belangstelling. CODA organiseerde met Paleis het Loo het 
Nationale Museumcongres (gastheerschap) en kreeg een grote nationale sieradencollectie in 
langdurig bruikleen uit handen van minister Bussemaker. Ook ontving het museum een mooie 
bijdrage van de Postcode Loterij voor de verbouwing van vitrines in de museumzaal. 
 

541/821 Erfgoed en oudheidkunde 

Doelstelling 
Het behoud van het historisch waardevolle (archeologische) erfgoed ondersteunen en de 
belangstelling voor de cultuurhistorie en archeologie in Apeldoorn stimuleren. 

Wat hebben we bereikt? 

In 2015 is het erfgoed van Apeldoorn zichtbaarder geworden en beter beschermd voor de 
toekomst. Zowel juridisch door de planologische en wettelijke bescherming, als fysiek door het 
stimuleren van eigenaren en het (laten) organiseren van evenementen en het geven van 
informatie.  

Wat hebben we gedaan? 

De inventarisatie, waardering en advisering op het gebied van cultuurhistorie en archeologie, in 
het kader van het beleid, de bestemmingsplannen en de omgevingsvergunningen is voortgezet.  
 
Specifiek is gewerkt aan karakteristieke panden en naoorlogs erfgoed. Ook is de Archeologische 
Beleidskaart geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Initiatiefnemers in het onderhoud en herstel van waardevol erfgoed van de gemeente zijn 
geadviseerd en ondersteund. Onder meer door het verstrekken van de reguliere 
monumentensubsidie en bijdragen vanuit het Gevelfonds en het Archeologisch Noodfonds.  
 
De kennis over het Apeldoorns verleden is, in samenwerking met onze partners in het veld zoals 
CODA en het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA), ontsloten voor bewoners, bezoekers, toeristen 
en schoolgaande jeugd. 
 
Hoogtepunten waren de cultuurhistorische bijdragen in het excursieprogramma van het VNG-
congres, de Apeldoornse versie van het provinciaal erfgoedfestival ‘Gemaakt in Gelderland’ en de 
Open Monumentendagen.  
 
Een aantal getallen op een rij: 
 

• De tentoonstelling van het EPA over de Apeldoornse maakindustrie trok in een paar 
weekenden meer dan 6.000 bezoekers; 

• Met 17.000 bezoekers tijdens het weekend van Open Monumentendag staat Apeldoorn in de 
top 10 van meest-bezochte gemeenten;  

• Daarnaast hebben tijdens de Open Monumentenklassendag 800 Apeldoornse scholieren 
(groep 7-8) kennis gemaakt met hun lokale erfgoed. 
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Met de gemeente Ede is, in het kader van de provinciale Cultuur- en Erfgoedpacten, een 
samenwerking aangegaan om het erfgoed van beide gemeenten en van de gehele Veluwe beter 
te ontsluiten. Voor haar bewoners en professionals, maar vooral voor de toerist. De uitvoering 
van dit programma is in 2016. 
 
Om bewoners te informeren is tien keer de digitale nieuwsbrief 'Erfgoed en Ruimte' verschenen. 
Ook zijn relevante achtergrondrapporten, zoals de Cultuurhistorische Analyses en de 
archeologische SAGA-rapporten, op de website van CODA Archief geplaatst.  
 
Vanuit de gemeente is ondersteuning verleend bij het plaatsen van informatiepanelen en het 
realiseren van erfgoedroutes. En als een archeologisch onderzoek zich daarvoor leende, is samen 
met de ontwikkelaar en uitvoerder van het onderzoek, een open dag georganiseerd. 
 
De cultuurhistorische beleidsdoelen staan ten dienste van de gemeentelijke doelen. Zo dragen 
veel van de cultuurhistorische producten bij aan doelen als 'Het toeristisch toplandschap' en 
'Aantrekkelijke gezinsstad'. 
 

480/530/531 Ruimte voor sport 

Doelstelling 
In stand houden van breedtesportvoorzieningen voor binnensport, buitensport en zwemmen, die 
worden benut voor bewegingsonderwijs, verenigingssport en individuele sportbeoefening. 

Wat hebben we bereikt? 

De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt in stand gehouden aan de hand van 
meerjarenonderhoudsprogramma's. Dit verloopt volgens verwachting. Sportverenigingen zijn zelf 
verantwoordelijk voor het in stand en op peil houden van hun eigen clubaccommodatie. De 
gemeente biedt hen ondersteuning met de subsidieregeling "Ondersteuningsregeling 
Sportinfrastructuur". Sluiting van het Sportfondsenbad per 01-01-2015 is zonder 
noemenswaardige problemen opgevangen door de zwembaden Malkander en de Sprenkelaar.  

Wat hebben we gedaan? 

Op grond van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur zijn in 2015 renteloze leningen 
verstrekt voor de aanleg van vier kunstgrasvelden (drie voetbalvelden en één hockeyveld).  
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Topindicatoren 

 

 

Trendanalyse 

Op basis van het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) van NOC*NSF zien we een licht 
dalende trend in Apeldoorn van het lidmaatschap van bij sportbonden aangesloten 
sportverenigingen (26,5% in 2012, 26.5% in 2013, 25,5% in 2014). Het ledenpercentage over 
de gehele bevolking van Nederland lag volgens de KISS-rapportage over 2014 op 25,9%. 
 
De Gelderse Sportmonitor 2015 laat ook een dalende trend zien van het lidmaatschap van 
sportverenigingen: 52,4% in 2011, 48,2% in 2013, 45,1% in 2015. De sportdeelname van 18-
65 jarigen volgens de RSO-norm laat echter een ongeveer gelijkblijvend beeld zien: 80,6% in 
2011, 77,9% in 2013, 80,5% in 2015. 
 

530 Sportverenigingen en -activiteiten 

Doelstelling 
Het plaatselijke sportleven over een breed front ondersteunen. Zowel door subsidiëring van 
sportverenigingen (vooral voor instandhouding van de infrastructuur), als door het stimuleren van 
(school)sport. 

Wat hebben we bereikt? 

Enkele sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de Ondersteuningsregeling 
Sportinfrastructuur voor investering in de clubaccommodatie. 

Wat hebben we gedaan? 

Met behulp van het budget voor sportstimulering heeft Accres de schoolsport gestimuleerd. 
Onder meer door inzet van buurtsportcoaches en de organisatie van een groot aantal 
sporttoernooien. In 2015 is in de wijk Osseveld-Woudhuis het project Jongeren op Gezond 
Gewicht (JOGG) van start gegaan. In samenwerking met partijen uit het sportveld is in 2015 een 
Apeldoornse Sportagenda opgesteld. Dit wordt 2016 uitgevoerd.  
 
 
 



 

160 
 

 
 

530 Topsportevenementen 

Doelstelling 
Een sportvoorziening voor breedtesport, topsport en talentontwikkeling bieden, waar 
internationale topsportevenementen kunnen plaatsvinden die bijdragen aan de sportieve 
uitstraling van Apeldoorn. 

Wat hebben we bereikt? 

In 2015 werd in Apeldoorn een aantal aansprekende topsportevenementen gehouden. In 
Omnisport vonden de FED-Cup ontmoeting Nederland - Slowakije (tennis), het WK Paracycling 
(baanwielrennen voor atleten met een beperking) en voorrondes van het EK Volleybal Dames 
plaats. Apeldoorn was in de zomer één van de vier speelsteden van de WK Beach Volleybal. 

Wat hebben we gedaan? 

In 2015 werden in Apeldoorn vier aansprekende topsportevenementen gehouden met 
internationale media-aandacht.  
 
De slechte houtkwaliteit van de Omnisport wielerbaan en daardoor het gevaar voor baanrenners 
maakte het noodzakelijk de baan per 1 april 2015 te sluiten. Om ervoor zorg te dragen dat 
Omnisport blijft beantwoorden aan zijn doelstellingen (trainings- en topsportlocatie voor 
baanwielrennen) heeft de raad in november besloten de wielerbaan te vervangen. Op 1 
september 2016 beschikt Omnisport over een nieuwe wielerbaan. 
 
 

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport 
 

Begroting na wijziging Realisatie Afwijking I/S TURAP 

  Beleidsproduct L B S L B S L B S 
  

530 Omnisport 5.913 1.982 -3.931 5.910 2.308 -3.602 -3 326 329 I -275

511/540 Kunstzinnige 
vorming/talentontwikkeling 

1.964 0 -1.964 1.904 -1.904 -60 60 I 

002 Bestuursondersteuning 
B&W 

0 0 0 0  I 

510 Bibliotheek 5.338 0 -5.338 4.971 -4.971 -367 367 I 

530 Sportverenigingen en -
activiteiten 

572 0 -572 603 93 -510 31 93 62 I 

530 Ruimte voor sport 4.899 0 -4.899 4.943 -4.943 44 -44 I 

540 Creatieve industrie 1.718 0 -1.718 1.719 25 -1.694 1 25 24 I 

540 Podiumkunsten 8.323 3.093 -5.230 8.267 3.074 -5.193 -56 -19 37 I 
480/530/531 Overige 

onderwijsaangelegenheden
5.298 4.488 -810 5.432 4.662 -770 134 174 40 I 

541/002 Museum en archief 2.449 1.075 -1.374 4.130 1.075 -3.055 1.681 -1.681 I 

541/821 Erfgoed en oudheidkunde 646 114 -532 437 62 -375 -209 -52 157 I 

531 Groene sportvelden en 
terreinen 

617 123 -494 598 93 -505 -19 -30 -11 I 

821 Stads- en 
dorpsvernieuwing 

462 0 -462 754 77 -677 292 77 -215 I 

Saldo van baten en lasten voor 
bestemming 

38.199 10.875 -27.324 39.668 11.469 -28.199 1.469 594 -875
 

-275

Reserve BROA 43 126 83 17 125 108 -26 -1 25

Topsportevenementenfonds 160 160 160 160  

Concern bedr.voer.res.Algemeen 11 11 36 36  25 25

Algemene reserve 29 29  29 29

Reserve bedrijfsvoering / overlopende 
projecten 

965 -965 965 -965

Saldo van baten en lasten na 
bestemming 

38.242 11.172 -27.070 40.650 11.819 -28.831 2.408 647 -1.761  
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Wat heeft het gekost? 

510  Bibliotheek 
De subsidiëring van Coda-bibliotheek (510) en van Coda-museum (541) hangen nauw samen en 
worden als één bedrag uitbetaald. In ons administratief systeem staan deze twee echter als losse 
producten omschreven. Deze verdeling sluit niet aan bij de budgetramingen in de begroting. 
Hierdoor ontstaat bij product 510 een onderschrijding (-/- € 367.000) en laat product 541 een 
overschrijding zien (€ 267.000). Bij elkaar opgeteld is er noch sprake van een overschrijding, 
noch van een onderschrijding. Het overige verschil wordt veroorzaakt door een aantal kleinere 
afwijkingen. 
 

541/002  Museum en archief 
De subsidiëring van Coda-bibliotheek (510) en Coda-museum (541) handen nauw samen. 
Opgeteld wijkt de realisatie niet veel af van de begrotingsraming. Door de verdeling welke bij de 
boeking in de administratie wordt gemaakt is een onderschrijding  (€ 367.000) op product 510 
zichtbaar en een overschrijding op product 541. 
 
In kader van Vastgoed in één hand is onderzoek gedaan naar het overbrengen van het 
eigenarenonderhoud van onder meer CODA. Dit heeft geleid tot het inzicht dat ter dekking van 
hiervan voor de resterende levensduur (28 jaar) van het pand € 180.000 per jaar extra 
gereserveerd dient te worden. Omdat het huurcontract met CODA eindigt in 2023 is met deze 
wetenschap voor de resterende huurperiode (8 jaar) gekozen om het extra jaarlijks benodigd 
onderhoud in één keer ad € 1,44 miljoen in de onderhoudsvoorziening van het Vastgoedbedrijf te 
storten. 

541/821  Erfgoed en oudheidkunde 
Aan deze activiteit is minder ambtelijke inzet besteed. Dit leidt tot een voordeel van € 223.000. 
De oorzaak is een verschuiving van inzet naar product 821 Stads- en Dorpsvernieuwing. 
 

530  Omnisport 
Apeldoorn was in 2015 één van de vier speelsteden voor het WK Beachvolleybal. Ter dekking 
van een belangrijk deel van de kosten is er bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 een 
voorziening van € 250.000 getroffen. Dat besluit is niet in de begroting 2015 verwerkt, net zo 
min als de bijdragen van andere partijen in het evenement. Hierdoor ontstaat zowel op de 
inkomsten als op de uitgaven een afwijking van € 325.000. Het evenement is binnen de 
beschikbare middelen gerealiseerd. 
 
Voor de inzet van ambtelijke capaciteit is € 600.000 meer toegerekend aan het product 
"Topsportevenementen" dan geraamd. De grote topsportevenementen leggen een groot beslag 
op de inzet van de organisatie. Vooral de organisatie van het WK Beachvolleybal dit jaar en de 
voorbereiding op de Giro d’Italia in 2016 maakt dat er veel meer uren op het product sport 
verantwoord worden dan in de begroting is geraamd. In de overschrijding is de inzet van de 
projectleiding Giro voor € 96.000 inbegrepen. Voor die inzet ontvangt de gemeente Apeldoorn in 
2016 een vergoeding van € 75.000 uit het gezamenlijke, provinciale, projectbudget.  
 
In februari 2015 is de gemeenteraad geconsulteerd en geïnformeerd over deelname aan de grote 
sportevenementen en de gevolgen daarvan. De inzet voor het WK Beach is rond de verwachte € 
250.000 gebleven. De ambtelijke inzet voor de voorbereiding op de Giro, exclusief de 
projectleiding, bedroeg in 2015 € 260.000. Tegenover de hogere besteding op het product sport 
staan op diverse andere producten en programma’s lagere organisatiekosten die dit ‘nadeel’ 
compenseren. Door herprioritering en gebruikmakend van de flexibiliteit in de organisatie kunnen 
wij dit opvangen binnen de bestaande beschikbare capaciteit 

530  Ruimte voor sport 
In 2015 is door de raad een budget verstrekt van € 965.000 voor het herstel van de wielerbaan 
in Omnisport. Omdat de uitvoering hiervan plaatsvindt in 2016, wordt dit budget overgeheveld 
naar 2016. Daarnaast is er bedrag van € 75.000 uitgegeven aan externe advisering voor onder 
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meer voor de overige gebreken (bijvoorbeeld de ijsbaan). Over deze te verhelpen gebreken volgt 
in voorjaar 2016 een bestuurlijk voorstel. De raad is in 2015 op de hoogte gesteld van deze 
gebreken. 
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Programma 9 

 

Door! met de buitenstad 

 

 
Beleidsproducten:  
310/311/560  Handel en ambacht 

  560  Openluchtrecreatie 

  810  Ruimtelijke ontwikkeling 

  822  Volkshuisvesting 

  823  Omgevingsvergunningen, activiteit bouwen 

  830  Bouwgrondexploitatie 
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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 woonstad, 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 uitnodigende ruimtelijke kwaliteit in Apeldoorn; 

• de ruimtelijke dynamo’s én de kwetsbare gebieden in de bestaande stad en dorpen; 

• de binnenstad; 

• de rechtszekerheid voor en veiligheid van bewoners en bedrijven. 

Speerpunten van beleid 
Het bestuursakkoord zegt veel over de ambitie van dit programma. Samenvattend: 
“De woonagenda vormt de basis voor de vraagstukken binnen de volkshuisvesting en de 
zorgkwetsbaren. Samenwerking is het sleutelwoord voor de economische portefeuille; 
samenwerking met bestaande en nieuwe bedrijven en met de Apeldoornse attracties en 
toeristische sector. De ‘andere overheid’ wil minder regelen en meer inspireren op het gebied van 
de ruimtelijke kwaliteit in Apeldoorn. Onze focus en inzet ligt steeds meer op de bestaande stad, 
dat wil zeggen de kwaliteit van de wijken en dorpen ‘die er al zijn’. Openheid en transparantie 
spelen een belangrijke rol in de Apeldoornse grondportefeuille. We stellen daarnaast orde op 
zaken in onze vastgoedportefeuille, zowel vanuit financieel-economisch als maatschappelijk 
belang. We verdubbelen de energie op de binnenstad; het is belangrijk dit gebied aantrekkelijk te 
houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Tot slot willen we de bewoners en bedrijven 
steeds eerder in het ruimtelijk ordeningsproces duidelijkheid en rechtszekerheid bieden en 
anticiperen we op de nieuwe omgevingswet.” 
 

Risico’s 
Leges omgevingsvergunning (opbrengst) 

Risicogebeurtenis: De kosten van deze taak worden niet meer gedekt door de legesopbrengst. 
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Uitgaven ten opzichte van overige programma's Inkomstenverdeling binnen programma 

      
      

 

 

   

      

 
822 Volkshuisvesting 

Doelstelling 
Een betaalbare, voldoende beschikbare en kwalitatief goede woningvoorraad in Apeldoorn. 

Wat hebben we bereikt? 

We laten u dat in het voorjaar van 2016 weten, net zoals we dat in 2015 deden. U krijgt dan de 
jaarrapportage van de Apeldoornse woningmarktmonitor. Daarin geven we u een beeld van de 
ontwikkeling van de woningmarkt en de woningvoorraad. We kunnen u die gegevens nu nog niet 
geven, omdat we ze pas compleet hebben nadat we de toelichting voor deze jaarrekening 
afronden. We moeten namelijk wachten op gegevens die we van anderen krijgen. 

Wat hebben we gedaan? 

Huisvesting voor kwetsbare huishoudens 

We hebben met de VSW nieuwe afspraken gemaakt over wat zij in de periode 2015-2018 
gaan doen om kwetsbare huishoudens aan woonruimte te helpen. VSW is de stichting Verenigde 
Samenwerkende Woningcorporaties. In die stichting werken Ons Huis, De Goede Woning, De 
Woonmensen en Sprengenland Wonen samen. 
   
Bestaande bouw 
We hebben een debat georganiseerd over vernieuwing in de bouw. Het debat ging ook over 
mogelijkheden voor woningen die in een jaar net zoveel energie gebruiken als opwekken. De 
reactie van de ruim 170 bezoekers waren positief. 
We hebben 68 startersleningen gegeven voor bestaande woningen. We kregen 80 aanvragen 
voor zo'n lening. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft een stimuleringslening aangevraagd 
en gekregen voor verbetering van 52 appartementen. 
 
Nieuwbouw 

• We zijn begonnen met de uitvoering van het woningbouwprogramma dat u in maart up-to-
date had gemaakt. 

• We hebben gekeken naar nieuwe initiatieven voor bouwplannen. 

• We hebben meegewerkt aan woningbouwplannen die we kansrijk vinden. 

• We hebben informatie over de woningmarkt gegeven via kwartaalberichten en de 
Apeldoornse woningmarktmonitor. 
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Wat hebben we niet gedaan? 

We hebben nog geen afspraken met andere gemeenten in de regio Stedendriehoek gemaakt om 
te kunnen bepalen hoeveel woningen er in Apeldoorn bij mogen komen in de periode 2015-2024. 
We zijn wel het overleg daarover begonnen. De provincie vroeg ons die afspraken te maken. 

Topindicatoren 

 

 

Trendanalyse 

Tevredenheid 

Onze inwoners zijn relatief tevreden over het wonen in Apeldoorn. Zij geven het een rapportcijfer 
7. In de komende jaren gaan we onze best doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners tevreden 
blijven over wonen in Apeldoorn. 
 
Toevoeging woningvoorraad 

De cijfers over toevoeging aan de woningvoorraad gaan over nieuwbouw en woningen die er op 
een andere manier zijn bijgekomen. Bijvoorbeeld doordat kantoren zijn verbouwd tot woningen of 
doordat kamers zijn veranderd in zelfstandige appartementen. We verwachten dat er in de 
periode tot 2020 gemiddeld bijna 400 woningen per jaar bij moeten komen. We baseren onze 
verwachting op: 

• voorspellingen in de Apeldoornse woningmarktmonitor; 

• onderzoek dat we in 2015 deden voor de aanpassing van het woningbouwprogramma. 
 

310/311/560 Handel en ambacht - openluchtrecreatie 

Doelstelling 
Een veelzijdige economische structuur van Apeldoorn. 

Wat hebben we bereikt? 

• We hebben ondernemers bezocht. We hebben regelmatig gesproken met 
ondernemerskoepels. We hebben bedrijven geholpen bij hun problemen en vragen. We 
hebben platforms geholpen. 

• We hebben Stichting Apeldoorn Stagestad geholpen om actief aan de slag te gaan om hoger 
opgeleide stagiaires naar Apeldoorn te halen. 
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• We hebben het proces geleid voor de keuze van een nieuwe organisatie die de toeristische 
regiomarketing gaat uitvoeren. 

• We hebben een voorstel gemaakt om door te gaan met het Veluwse 
Fietsknooppuntensysteem. We hebben het beheer en onderhoud van het 
Fietsknooppuntensysteem uitgevoerd. Samen met de gemeente Ermelo geven wij leiding aan 
dat proces. 

• We hebben met deze en diverse andere activiteiten bijgedragen aan een veelzijdige 
economische structuur. Daarbij hebben we ons vooral gericht op de 5 sectoren die we als 
speerpunt hebben aangewezen: ICT, maakindustrie, transport & logistiek, vrijetijd en zorg. 

• We hebben een uitvoeringsprogramma voor de Ondernemende Stad gemaakt waarin een 
overzicht staat van alle projecten en initiatieven die onder dit programma vallen. 

Wat hebben we gedaan? 

Speerpuntsectoren 

• We hebben onze vijf speerpuntsectoren geholpen door actief goede en langdurige contacten 
met bedrijven uit die sectoren te onderhouden. We hebben onder andere bedrijven bezocht en 
samenwerking van bedrijven geholpen. 

• We hebben een begin gemaakt met een uitvoeringsagenda voor de sectoren ICT en 
maakindustrie en een programma Welkom in Apeldoorn voor de vrijetijdssector. We maken 
die agenda samen met het bedrijfsleven en het onderwijs.  

• We hebben de samenwerking tussen sectoren gestimuleerd door het organiseren van diverse 
bijeenkomsten. We zijn nieuwe initiatieven begonnen om de economie van Apeldoorn te 
versterken. Een voorbeeld daarvan is Apeldoorn Congresstad 

• De sectoren ICT, maakindustrie en zorg hebben samen Stichting Apeldoorn Stagestad 
opgericht. Deze stichting wil op een professionele manier hoogopgeleide stagiaires naar 
Apeldoorn halen. Wij helpen de Stichting met een opstartsubsidie voor de iode 2015-2017. 

• Wij hebben het platform Apeldoorn Cleantech hepen oprichten. Tien Apeldoornse bedrijven 
uit de maakindustrie werken in die stichting samen aan de cleantech opgave. Onze rol is het 
stimuleren van samenwerking en het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen.  

 
Toerisme 

• We hebben proactief gewerkt aan betere samenwerking in de toeristische sector op de 
Veluwe. Zo hebben we onder meer het proces begeleid voor de keuze van Visit Veluwe als 
organisatie voor de toeristische marketing van de regio. We hebben het beheer van het 
Veluwse Fietsknooppuntensysteem uitgevoerd.  

• We hebben een aantal recreatieondernemers actief geholpen bij de uitbreiding van hun 
bedrijf. Dit was het laatste deel van de uitwerking van het Groei- en Krimpbeleid. 

• We hebben de stadspromotie opnieuw ingevuld na het faillissement van het Veluws Bureau 
voor Toerisme (VBT). Daarvoor hebben we onder andere nieuwe VVV-informatiepunten 
geholpen en zijn we doorgegaan met de online toeristische informatievoorziening. We zijn ook 
begonnen met het project Cityhosts. 

 
Bedrijven, kantoren en winkels 

• We hebben het mogelijk gemaakt dat een aantal kantoren kan worden omgebouwd tot 
woningen. Het ging om ongeveer 10.000 m2 vloeroppervlakte. 

• We hebben ruim 5 ha grond uitgegeven op bedrijventerreinen. 

• We hebben onderzocht hoe de positie van Apeldoorn als winkelstad is in de regio. Dit was 
een zogenaamd koopstromenonderzoek. We zijn begonnen 24/7 de passantenaantallen in de 
binnenstad te monitoren.  

• We hebben samen met ondernemers en onderwijs de regionale agenda voor Cleantech 
opgesteld. In onze gemeente is area055 op de Zwitsal ingericht als Cleantech Centre. 

Wat hebben we niet gedaan? 

• We werken nog niet samen met de sector transport & logistiek. We konden het onderzoek 
naar de beste vorm van samenwerking in 2015 nog niet afronden door gebrek aan 
menskracht. We gaan ermee verder in 2016.  

• We hebben niet onderzocht welke mogelijkheden zzp'ers hebben om te innoveren. We zijn 
daar wel mee begonnen, maar konden het onderzoek in 2015 niet afronden. 
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• De ondernemers hebben in het najaar het proces voor de oprichting van een gemeentebreed 
ondernemersfonds stilgezet. Wij helpen dit proces met geld voor pilotprojecten. 

Topindicatoren 

 

 

Trendanalyse 

• De werkgelegenheid neemt af door de economische recessie en grote veranderingen in de 
zorgsector. Dat blijft de komende jaren waarschijnlijk zo. Daarom moeten we de cijfers 
verlagen. 

• De sectoren transport en maakindustrie groeien een klein beetje. 

• Onze bedrijven zijn relatief tevreden over het ondernemersklimaat in Apeldoorn. Zij geven het 
een rapportcijfer 7,2. In de komende jaren gaan we onze best doen om ervoor te zorgen dat 
onze bedrijven tevreden blijven over het vestigingsklimaat in Apeldoorn 
 

810 Ruimtelijke ontwikkeling 
De ‘andere overheid’ wil in de ruimtelijke ontwikkeling voortdurend de balans te zoeken tussen 
rechtszekerheid, ruimte geven en inspireren. We inspireren door onze bewoners, bedrijven en 
bezoekers vanaf het begin uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van 
Apeldoorn. We bieden duidelijkheid door vooraf de kaders en speelruimte voor ruimtelijke 
ontwikkelingen helder te maken. De implementatie van de Omgevingswet zien we als 
fundamentele verandering in denken en handelen. We behandelen ruimtelijke initiatieven 
integraal: lokale regelgeving dringen we fors terug en tegenstrijdigheden lossen we op. We 
starten met een pilot omgevingsplan binnenstad om te anticiperen op de omgevingswet. 
Daarnaast blijven we ons gebieds-, wijk- en dorpsgericht focussen op verschillende 
vernieuwingsopgaven in Apeldoorn: de ruimtelijke dynamo’s uit de structuurvisie én de bestaande 
stad en dorpen. Hierbij vraagt de binnenstad extra inspanning. 

Doelstelling 
• Actieve inzet op de ruimtelijke dynamo’s en opwaardering van de bestaande stad; 

• De binnenstad: van een 6,5 naar een 8. 

• Een uitnodigende ruimtelijke kwaliteit. 
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Wat hebben we bereikt? 

Welstandsnota 
We hebben gewerkt aan de nieuwe welstandsnota. Dat hadden we afgesproken in ons 
bestuursakkoord. Met de nieuwe welstandsnota willen we de basiskwaliteiten van Apeldoorn 
behouden. Daarvoor kent de nota een welstandskader ... 
... dat eigentijds is 
... dat eenvoudig beter is 
... dat minder regels heeft 
... dat meer inspiratie geeft. 
In maart hebben we u het Plan van Aanpak gepresenteerd. We hebben u vroeg geïnformeerd over 
het proces en de doelstelling, omdat de nieuwe welstandsnota op uw politieke agenda staat. 
 
Raadsexcursie 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft u uitgenodigd voor uw jaarlijkse excursie. Die 
was in oktober en ging naar Uddel. U bezocht projecten, die van belang zijn in het debat over 
Ruimtelijke Kwaliteit. U deed dat samen met fractievertegenwoordigers en vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties waaronder wijkraden en de Stichting Apeldoornse 
Monumenten. 
 

Jaarverslag CRK 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) besprak haar jaarverslag met u tijdens de PMA in 
september. Het jaarverslag laat zien dat een groot percentage van de plannen werd goedgekeurd. 
Dat is te danken aan de integrale aanpak en uitvoering van beleid. U reageerde positief op de 
bijdrage van de CRK aan de ruimtelijke kwaliteit van Apeldoorn en op haar klantgerichte houding. 
 
Omgevingswet 

We hebben het bestemmingsplan Binnenstad aangemeld als ‘Bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte'. Dat kan als voorbereiding op de Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt. Het 
Rijk heeft onze aanmelding geaccepteerd. De eerste stap in dit bestemmingsplan is een 
startnotitie die begin 2016 klaar is. 
We hebben op 9 december een Masterclass voor u georganiseerd. Daarin kreeg u informatie over 
de grote veranderingen in de wet- en regelgeving voor het ruimtelijke domein door de komst van 
de Omgevingswet. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor onze gemeente. Tijdens de 
Masterclass kreeg u van twee externe sprekers te horen wat de veranderingen zijn en wat dat 
voor u als gemeenteraad betekent. 
 
Binnenstad 

We hebben ongeveer de helft uitgevoerd van de plannen voor herinrichting van de binnenstad. 
We hadden die plannen in 2014 voorbereid. Met uitvoering van de andere helft van de plannen 
zijn we begonnen. We hebben de verharding en verlichting en het straatmeubilair vernieuwd. We 
hebben groen aangebracht en panden opgeknapt. De binnenstad is er zichtbaar door opgeknapt. 

Wat hebben we gedaan? 

Leefomgeving 

Adviseren van nieuwe ruimtelijke initiatieven in de projectgroep Plan Initiatieven 

Er zijn 113 nieuwe initiatieven ingediend bij de Projectgroep Plan Initiatieven (PPI). We hebben 
ook een initiatief beoordeeld dat al eerder was ingediend. Van die 114 initiatieven hebben we er 
77 besproken tijdens de PPI-vergadering. We vonden van 31 initiatieven dat ze kansrijk zijn.  
 
Ontwikkelen van een planologisch kader voor deze nieuwe initiatieven 

We hebben de aanvragers van 15 initiatieven die we in de PPI kansrijk vonden, een 
overeenkomst vooraf gestuurd. Op dit moment hebben 5 daarvan geleid tot een planologische 
procedure.  
Actueel maken en houden van digitale bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen voor de 

stad, het landelijk gebied en de dorpen 
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We hebben 33 bestemmingsplannen vastgesteld, inclusief de uitwerkings- en wijzigingsplannen. 
Daarvan komen er 19 voort uit een principeverzoek, 4 zijn wijkbestemmingsplannen 
(actualiseringsplannen) en de andere 10 zijn (gebieds)ontwikkelingsplannen. 
Volgens de wet mogen bestemmingsplannen vanaf 1 juli 2013 niet ouder zijn dan 10 jaar. We 
zijn begonnen met de procedure voor alle plannen die moeten worden geactualiseerd. Apeldoorn 
ligt wat dat betreft op schema. Op dit moment zijn er dus geen gehele integrale 
(wijk)bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Er zijn wel bestemmingsplannen waarvan 
het grootste deel al is vervangen door een nieuw bestemmingsplan, maar waarvan nog een klein 
deel niet is vervangen. Die kleine stukjes Apeldoorn hebben dus een bestemmingsplan dat ouder 
is dan 10 jaar. Risico’s dat we daardoor leges mislopen zijn er niet. We actualiseren die kleine 
gebiedjes zodra dat logisch is. 
 

Bestaande bouw 

We hebben gewerkt aan ontwikkelingsplannen voor bestaande woon- en werkgebieden in de stijl 
van de kansenbenadering. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de bestaande stad en dorpen 
steeds belangrijker wordt. En dan gaat het niet alleen om woongebieden, maar ook om 
werkgebieden ‘die er al zijn’. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 

Binnenstad (programmaonderdelen 4.2 en 4.3 van de BROA) 

• We hebben het Uitvoeringsprogramma binnenstad Apeldoorn 2014-2015 bijna helemaal 
uitgevoerd. We hebben daarvoor het geld gebruikt van het tweede deel van het 
Stadscontract dat we met de provincie hebben gesloten (GSO-4, Gelders Stedelijk 
Ontwikkelingsbeleid). We hebben in 2015 het totale restantbudget van € 661.000 
uitgegeven. We hadden begroot dat we in 2015 € 200.000 zouden uitgeven. De rest van het 
budget zouden we dan in 2016 gebruiken. Maar op basis van de afspraken met de provincie 
hebben we het hele budget al in 2015 besteed. 

• Met dat geld hebben we de gevels van acht panden in historische staat teruggebracht. 
Verder hebben nieuwe stallingssystemen geïnstalleerd voor het parkeren van fietsen. Ook 
hebben we een begin gemaakt met betere bewegwijzering. Vanuit het Stadslab ontstonden 
initiatieven voor aanleg van meer groen, zoals de aanleg van een binnentuin, gevelbegroeiing 
en de inrichting van braakliggende terreintjes. We hebben een website voor de binnenstad 
gemaakt: www.apeldoorn-binnenstad.nl. Bomen die we hebben geplant, worden verlicht door 
grondspots die voor sfeerverlichting zorgen. 

• We hebben bewoners en ondernemers met advies en geld geholpen om hun initiatieven uit te 
voeren voor het groener maken van de binnenstad. 

• We hebben het Street Art Festival georganiseerd. Een festival waarbij (inter)nationale 
kunstenaars grote muurschilderingen maakten in en om het Havenpark. 

• We hebben de Molenstraat aangepast om die veiliger te maken voor het verkeer. De 
Molenstraat is onderdeel van het gebied Veldhuis. 

• We hebben gesprekken gehad met de ontwikkelaar van de Van Berlo-locatie om te komen tot 
nieuwe ontwikkelingen. 

• We hebben definitief besloten de locatie Marktstraat-Beekstraat niet als een totaal gebied 
opnieuw te ontwikkelen. 

• We hebben in totaal € 1,9 miljoen uitgegeven uit de Robuuste Investeringsimpuls en de Brede 
DoelUitkering (BDU) van de provincie en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO). 

• Met dat geld hebben we het voetgangersgebied in de Brinklaan en een deel van de 
Hoofdstraat opnieuw ingericht. We hebben ook de kruising Wilhelmina 
Druckerstraat/Vosselmanstraat aangepast. En we hebben braakliggende terreinen ingericht, 
onder meer door de aanleg van een tijdelijk park in Haven-Centrum. 

• We hebben tien bomen geplant in de Hoofdstraat. 
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Kanaalzone (programmaonderdeel 14.1 van de BROA) 

• We hebben het gesprek met de provincie voorbereid over de verantwoording over de 
programma's van het Stadscontract. Welke afspraken hadden we gemaakt? Welke hebben 
we gerealiseerd? We hebben het gesprek met de gedeputeerde in het eerste kwartaal van 
2016. 

• We hebben de laatste werkzaamheden voor de Schatkamer uitgevoerd. Het gebied is klaar. 

• We hebben met de projectontwikkelaars afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de 
Koldewijnlocatie. We praten met de projectontwikkelaars over het vervolg van de 
ontwikkelingen voor Vlijtsekade fase 1b en Remeha. 

• We hebben een gebiedsprofiel gemaakt voor de Zwitsal. We hebben dat gedaan in overleg 
met de huurders. Het profiel geeft meer houvast bij vragen over programma, strategie en 
ruimtelijke inrichting. We hebben de voormalige fabriekshallen in deelcomplex 
Vlijtsepark/Zwitsal beter geschikt gemaakt voor verhuur. Daarvoor hebben we de subsidie 
gebruikt die uit de Robuuste Investeringsimpuls beschikbaar kwam. 

 
Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen (programmaonderdeel 15.1 van de BROA) 

We hebben het definitief ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte voor bouwvlek 2b/2c 
in ‘t Podium. We verwachten dat de uitvoering van de werkzaamheden in 2016 klaar is. Ons 
Huis heeft deze bouwlocatie, inclusief het plan voor de bouw van vrijesectorhuurwoningen, 
verkocht aan Slokker.  
 
Wijkontwikkelingsplan Zuid (programmaonderdeel 15.2 van de BROA) 

We hebben de communicatie verzorgd over de afronding van het ondergronds brengen van de 
hoogspanningslijnen. 

Wat hebben we niet gedaan? 

Binnenstad 

We hebben niet alle activiteiten van het Stadslab en het gevelfonds uitgevoerd. Dat kwam omdat 
een aantal initiatieven pas in 2015 naar voren kwam. We voeren de overgebleven activiteiten in 
2016 uit. 
 
 

830 Bouwgrondexploitatie 
Het Grondbedrijf faciliteert, ontwikkelt mede en ondersteunt de maatschappelijk gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen in Apeldoorn. Zij draagt bij aan het proces dat tot doel heeft het 
feitelijke gebruik van grond in overeenstemming met het maatschappelijk gewenste ruimtelijk 
gebruik te brengen. Het Grondbedrijf voert zowel een actieve regisserende rol alsmede een 
facilitaire ontwikkelrol en verleent deskundige financieel-economische begeleiding in projecten. 
Dit laatste met als doel een optimaal financieel resultaat te bereiken binnen elk project.  
Hierbij wordt de balans gezocht wordt tussen het maatschappelijke rendement en het vergroten 
van het verdien- en weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. 

Doelstelling 
Het mogelijk maken van bestuurlijke doelen voor de gemeente Apeldoorn door het 
uitvoeringsprogramma van het Grondbedrijf te realiseren en hierover tijdige en juiste 
verantwoording afleggen. 

• Ontwikkeling van uitleggebieden: Zuidbroek en Groot Zonnehoeve waar het zwaartepunt van 
de woningbouwproductie ligt 

• Stedelijke vernieuwing met programma’s Kanaalzone en Binnenstad (met Kanaaloevers, 
Marktstraat/Beekstraat, PWA zone en Stationsgebied). 

• Ontwikkeling van bedrijventerreinen. Hierbij ligt de focus op Stadhoudersmolen, Apeldoorn 
Noord II en Ecofactorij. 

• Overige ontwikkelingen, waaronder veelal kleine projecten zoals Westpointlocatie en 
Ordenplein. 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben verdere stappen gezet voor de realisering van onder andere de uitleggebieden 
Zuidbroek en Groot Zonnehoeve. Verder hebben we in het gebied Kanaaloevers en de PWA-zone 
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meer woningbouw mogelijk gemaakt door de uitgifte van grond. Met de uitgifte van 
bedrijventerreinen hebben we nieuwe werkgelegenheid binnengehaald. En we hebben 
verschillende bedrijven geholpen om een nieuwe locatie voor hun bedrijf te vinden. 

Wat hebben we gedaan? 

 
Productiecijfers, marktsituatie en belangrijkste besluiten 

 
Productiecijfers 2015 voor het Grondbedrijf in totaal 

In de volgende tabellen ziet u de opbrengsten en verkoopcijfers van het Grondbedrijf en cijfers uit 
het programma voor 2015 uit het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2015. 
 
Verkopen per categorie (x € 1.000) 

Categorie Begroot 

2015 

(1) 

Voorcal 

culatie 

(2) 

Gereali- 

seerd 

2015 

(3) 

Afwijking 

ten opzichte 

van begroot 

(3 - 1) 

Afwijking 

ten opzichte van 

voorcalculatie 

(3 - 2) 

Woningbouwterreinen 11.060 10.943 11.849 789 906 

Bedrijventerreinen 6.600 5.626 5.638 -962 12 

Kantorenterreinen 0 0 0 0 0 

Winkelterreinen 0 0 0 0 0 

Overige verkopen 10.100 6.745 6.808 -3.292 63 

Totaal 27.760 23.314 24.295 -3.465 981 

 
Verkopen gronden voor woningbouw (in aantal woningen) 

Project woningbouw Raming 

MPG 2015 

Realisatie 

 2015 

Afwijking 

1. Zuidbroek 91 142 51 

2. Groot Zonnehoeve 44 37 -7 

3. Kanaaloevers Welgelegen 23 20 -3 

4. Overig 14 12 -2 

Totaal* 172 211 39 

* In dit totaal zitten ook de particuliere kavels (raming  17, realisatie 12) 
 
Verkopen gronden voor bedrijventerreinen (in hectares) 

Project bedrijventerrein Raming 

MPG 2015 

Realisatie 

 2015 

Afwijking 

1. Zuidbroek 
    (Apeldoorn Noord II) 0,41 ha 0,05 ha - 0,36 ha 

2. Ecofactorij I 3,60 ha 4,07 ha 0,47 ha 

3. Noordoost Poort 
    (Stadhoudersmolen) 0,52 ha 0,91 ha 0,39 ha 

Totaal 4,53 ha 5,03 ha 0,50 ha 

 

 
Toelichting op de tabellen 

In totaal is het aantal kavels en de oppervlakte van die kavels groter dan we hadden begroot. 
Toch vielen de verkoopopbrengsten € 3,5 miljoen lager uit. De oorzaak daarvan is vooral dat de 
prijzen voor bedrijventerreinen onder druk staan. Daarnaast zit de grootste afwijking bij de 
opbrengsten in de categorie Overige verkopen, vooral bij de projecten Eglantier en 
Malkenschoten. Die transacties hebben we om verschillende redenen doorgeschoven naar 2016. 
Tegenover deze mindere opbrengsten stond een groter aantal verkopen voor woningbouw in 
Zuidbroek. Daar hebben we een bouwconcept dat we al eerder hadden gebruikt, nog een keer 
herhaald op een andere locatie in de wijk. Dat leverde lagere bouwkosten op, en daarmee een 
hogere grondopbrengst van ongeveer € 0,9 miljoen. 
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Woningbouw 

De verkoop van gronden voor woningbouw zit in de lift. We hebben 39 kavels meer verkocht dan 
we hadden geraamd in het MPG. Dat betekent dat de verkopen voor het tweede jaar achter 
elkaar boven de raming liggen. Zoals u in de toelichting op de tabellen al las, deed vooral 
Zuidbroek het goed. Daar konden we gronden verkopen die we volgens de planning pas later 
zouden verkopen. Dat kwam omdat er meer vraag was naar gronden voor woningbouw. Bij de 
cijfers over woningbouw zijn ook de verkopen van 12 particuliere kavels opgenomen. Dat aantal 
is 5 minder dan de raming van 17, maar wel veel hoger dan de vorige jaren. 
 
Bedrijventerreinen 

We hebben 0,5 ha meer aan bedrijventerreinen verkocht dan we hadden geraamd. De raming 
was 4,5 ha. We verkochten meer op de bedrijventerreinen Noordoost Poort en Ecofactorij I. Dat 
maakte het lagere verkoopresultaat op Zuidbroek (Apeldoorn Noord II) meer dan goed. Een 
geplande verkoop van nog eens 2 ha op Ecofactorij I hebben we doorgeschoven naar 2016, 
omdat er een ingewikkelde procedure loopt voor de omgevingsvergunning. 
 
Belangrijkste besluiten uit begin 2016 die zijn verwerkt in de jaarrekening 2015 

- Kantorenprogrammering 
We laten de rest van het programma voor kantoren in de zone aan de Prins Willem-Alexanderlaan 
(PWA-zone) vervallen. Dat hebben we besloten in onze kantorennota. Verder kijken we met de 
partners in de Publiek-Private Samenwerking (PPS) of een ander programma mogelijk is op de 
Wegener-locatie. Bij onze financiën houden we er al wel rekening mee dat er geen kantoren 
komen op deze locatie. 
 
- Stuurgroep Grondbedrijf  
We konden de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) met ongeveer € 3,5 miljoen aanvullen. Dat 
bedrag is een deel van het totale resultaat van het Grondbedrijf. De ARG geeft aan hoeveel 
weerstandsvermogen het Grondbedrijf beschikbaar heeft. Daarnaast konden we het risicoprofiel 
van het Grondbedrijf met ongeveer € 10 miljoen laten afnemen. Het risicoprofiel geeft aan 
hoeveel weerstandsvermogen het Grondbedrijf nodig heeft. Beide verbeteringen zijn het resultaat 
van voorstellen van de Stuurgroep Grondbedrijf. Die had als belangrijkste opdracht gekregen 
mogelijkheden te onderzoeken om het verschil tussen risicoprofiel en ARG kleiner te maken. De 
stuurgroep heeft de mogelijkheden daarvoor bekeken door: 

• een scan van de projecten te maken; 

• de grondexploitaties te optimaliseren; 

• opnieuw te kijken naar de parameters. 
 
Dit zijn de belangrijkste adviezen die we kregen van de stuurgroep aan het college: 
- Een deel van het ’dure’ programma Groot Zonnehoeve wordt veranderd in een goedkoper 

programma. Hiervoor maken we een verliesvoorziening van € 3,9 miljoen. 
- We verlagen de rekenrente van 4% naar 3%. Dit hadden we al via de MPB 2016-2019 

besloten. Het levert een extra resultaat op van ongeveer € 3,5 miljoen. Het voordeel zit 
vooral bij Groot Zonnehoeve, Ecofacorij I en Zuidbroek. Het zorgt ervoor dat we de 
verliesvoorziening voor die projecten kunnen verlagen. 

- We hebben via zogeheten ‘stofkamgesprekken’ de belangrijkste exploitaties nog eens kritisch 
tegen het licht gehouden. gevoerd. Dat leverde een voordeel op van ongeveer € 4,2 miljoen. 
Het voordeel ontstond vooral bij Zuidbroek en Ecofactorij I. 

- We hebben de kaders aangepast voor de nieuwe opzet voor project Vlijtsepark. Daarbij 
komen de woningen zoveel mogelijk op locaties die niet gesaneerd hoeven te worden en niet 
binnen een hindercirkel vallen. 

- We hebben de prijzen voor bedrijventerreinen aangepast. 
- We hebben de duurzaamheidspunten voor Ecofactorij I laten vervallen. 
 
- Nieuwe locatie Hornbach 

Met het verschijnen van deze jaarrekening zijn ook de afspraken tussen de projectontwikkelaar 
van de Voorwaarts en de Duitse bouwmarkt Hornbach m.b.t. de vestiging van de Hornbach op 



 

175 
 

de Voorwaarts nagenoeg rond. In deze jaarrekening is hiermee reeds rekening gehouden. Wij 
hebben daarom de grondprijs van ‘oude’ locatie in Zuidbroek (Apeldoorn-Noord II) teruggebracht 
naar de oorspronkelijke waarde van regulier bedrijfsterreinen. Dit levert ten opzichte van de 
begroting een fors nadeel op. Daar staat tegenover dat het risicoprofiel van De Voorwaarts een 
stuk beter wordt. 
 
Hoofdlijnen per project 

Hieronder geven we voor de grootste projecten op hoofdlijnen aan wat er in 2015 is gebeurd. 
 
Woningbouw 

Zuidbroek 
De verbetering van de woningmarkt zorgde ook voor positieve ontwikkelingen in Zuidbroek. De 
bouw van ruim 140 woningen is begonnen. We zien dat de vraag naar nieuwbouwwoningen 
toeneemt, zowel voor goedkope woningen als voor de wat duurdere woningen. Zuidbroek is een 
aantrekkelijke optie voor steeds meer mensen die op zoek zijn naar een koopwoning. We 
verkochten wat minder bedrijfskavels op Zuidbroek (Apeldoorn-Noord II) dan we hadden 
verwacht. 
We hebben met de initiatiefnemers gesproken over de mogelijke vestiging van een crematorium 
en een asielzoekerscentrum (AZC). Het karakter van die voorzieningen en de overlast die mensen 
ervan verwachten, bleven zorgen voor emoties bij veel mensen. 
 
Groot Zonnehoeve 
Particuliere ontwikkelaars konden een flink aantal woningen verkopen en bouwen. Wij hebben 
verschillende kavels verkocht in Villahoeve, onder meer dankzij de pionierskorting. Hiermee 
hebben we de eerste mensen beloond die het besluit namen in deze nog maagdelijke omgeving 
een bouwkavel te kopen. In deelgebied Boskamers hebben we grondcontracten gesloten met een 
groep bewoners die zelf een bouwplan ontwikkelen (CPO), een zorgpartij en kopers van diverse 
kavels. Samen met Agrifirm en 's Heeren Loo hebben we een pluktuin aangelegd als onderdeel 
van het park in Groot Zonnehoeve. Cliënten van 's Heeren Loo onderhouden de tuin als onderdeel 
van hun dagbesteding. We hebben met enkele zorgpartijen gesproken over de ontwikkeling van 
zorgappartementen. Dit heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. 
 
Kanaalzone Vlijtsepark 
We hebben gewerkt aan het gebiedsprofiel voor de Zwitsal. Het gebiedsprofiel is een vervolg op 
het Ontwikkelplan Vlijtsepark. De basis voor dit profiel is dat we het industriële karakter van het 
gebied willen behouden en een verbinding willen maken met de stad. Van daaruit hebben we 
criteria vastgesteld voor het selecteren van huurders van de gebouwen en voor de mogelijkheden 
van gebruik van de gebouwen en de openbare ruimte. We hebben over het gebiedsprofiel overleg 
gehad met de huurders die er al zijn op het terrein, met Apeldoorns instellingen en met 
ondernemers. We stellen het gebiedsprofiel vast in 2016. Daarna kunnen we u het 
bestemmingsplan ter vaststelling aanbieden. Het ontwerpbestemmingsplan hadden we eerder al 
ter visie gelegd. 
Voor drie hallen hebben we nieuwe huurders gevonden: Area055 (Cleantech Hotspot), E-karten 
(elektrische karts) en Bounz (trampolines). We hebben ook het ontwerp voor de openbare ruimte 
afgemaakt. We voeren het ontwerp in fasen uit. We beginnen met de aanleg van goede 
parkeervoorzieningen. 
 
Kanaaloevers Haven Centrum 
We hebben een akkoord bereikt met VOF De Verbinding (Ons Huis en Dura Vermeer). In dit 
akkoord staat dat De Verbinding een deel betaalt van het bedrag dat we tekortkomen voor dit 
project. Door dit akkoord kunnen we nu samen een studie uitvoeren naar een nieuw 
stedenbouwkundig concept en de grondexploitatie die daarbij hoort. Samen met De Verbinding 
hebben we in een intensief en creatief proces verschillende ruimtelijke modellen gemaakt. We 
hebben ook advies gevraagd aan een klankbordgroep die bestaat uit bewoners in de buurt en een 
vertegenwoordiging van Omnizorg. We zijn in december begonnen met berekeningen voor de 
ruimtelijke modellen. We denken dat we u in de loop van 2016 de resultaten kunnen laten zien 
van het ‘tekenen en rekenen’. 
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PWA-zone 
De grond is bouwrijp gemaakt. We hebben de grond daarna geleverd aan stichting CPO 
Groenewoud. Die gaat er via collectief particulier opdrachtgeverschap twaalf 
levensloopbestendige woningen bouwen. We zijn ook begonnen met de voorbereidingen voor de 
verkoop van vijf losse kavels. 
 
Station Zuid 
We hebben met Aventus  gesproken over de financiële afhandeling van de oude ROC-locaties. 
We konden het daar nog niet over eens worden. We praten nu over het vervolg. 
 
Overig 
Het gaat hier vooral om kavels die nog over zijn bij kleinere woningbouwprojecten. We hebben in 
2015 geen kavels verkocht. 
 
Bedrijventerreinen 

Noordoostpoort / Ecofactorij I / Zuidbroek Bedrijven / Osseveld Oost / Apeldoorn Noord I 
De verkoop van bedrijfskavels op deze locaties kwam hoger uit dan we hadden geraamd. De 
meeste vierkante meters hebben we verkocht op Ecofactorij I voor de vestiging van een 
distributiecentrum van Wasco (installatiegroothandel). In Zuidbroek (Apeldoorn Noord II) bleven 
de verkopen achter bij de raming. Er was de afgelopen jaren heel weinig belangstelling voor dit 
type bedrijventerrein. In het MPG 2016 hebben we de prijzen voor een deel van de kavels 
verlaagd. We verwachten dat dit de belangstelling zal vergroten. 
 
Kieveen 
Begin 2016 heeft zich een nieuwe gegadigde gemeld voor vestiging op bedrijventerrein Kieveen. 
Op basis van onze maatwerkaanpak hebben we ook met dit bedrijf verkend wat de 
mogelijkheden voor vestiging zijn. De resultaten van die verkenning zijn positief. De gegadigde 
werkt nu zijn plannen verder uit.  
 
Kantoren 

De kantoren markt in Apeldoorn blijft ongunstig: er is geen vraag naar nieuwbouw en het aanbod 
aan leegstaande vierkante meters blijft hoog. In april 2016 was er 162.000 m2 aan leegstaande 
kantoorruimte beschikbaar, waaronder de leegstaande panden van Wegener, het CB-pand en het 
gebouw Westpoint. In 2015 en 2016 is bijna 20.000 m2 leegstand kantoor uit de markt 
genomen door transformatie naar kleinschalige jongeren huisvesting, Het vm. Rabobank pand, 
kantoorgebouw Hof van Gelre en het pand Kalverstraat waar de marechaussee gevestigd is 
geweest, zijn daar voorbeelden van. 
 
Winkels 

De Voorwaarts 
We hadden een overeenkomst met Hornbach gesloten voor de Kameleon-locatie op Zuidbroek. 
Daarna liet Hornbach ons weten toch liever met projectontwikkelaar AM te willen praten over de 
bouw van hun vestiging op De Voorwaarts. We hebben Hornbach en AM de ruimte geboden om 
te zien of ze het daarover eens konden worden. Wij zijn nauw bij deze gesprekken betrokken 
geweest. 
Bij de bestaande winkels waren weinig ontwikkelingen. De Zutphensestraat en een deel van de 
Laan van Erica zijn verbreed, waardoor de verkeersafwikkeling is verbeterd. 
 
Eglantier 
We hebben samen met alle betrokken partijen besloten de rechtbankprocedure nog een keer uit 
te stellen. We zijn namelijk goed verder gekomen in de gesprekken met de eigenaar van het 
vastgoed Holland Property (HP). Bovendien praat HP ook weer op een goede manier met het 
bestuur van kerkcentrum De Drie Ranken. Het is niet onze verantwoordelijkheid dat HP en De 
Drie Ranken het met elkaar eens worden, maar dat is wel een voorwaarde voor het bereiken van 
een positief resultaat. We hebben samen met HP een plan van aanpak gemaakt. Daarin staat dat 
we het nog voor het einde van 2015 met elkaar eens wilden worden. Dat is niet gelukt, maar we 
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zijn wel goed vooruitgekomen. HP, De Drie Ranken en wij hebben nog steeds het vertrouwen en 
de bedoeling om opnieuw te ontwikkelen. Daarmee voorkomen we dat we toch naar de rechter 
moeten stappen. 
 
Anklaar 
We hebben flinke stappen gezet voor de bouw van het nieuwe Stadsdeelhart Anklaar. Er is een 
tijdelijk winkelcentrum gekomen, waarna het oude winkelcentrum kon worden gesloopt. We 
hebben de grond voor de bouw van het nieuwe zorgcentrum Wilhelmina geleverd aan Habion en 
de grond voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum aan BPD. De bouw van het nieuwe 
zorgcentrum is in september begonnen. De bouw van de parkeergarage en het nieuwe 
winkelcentrum begint in 2016. We hebben ook al de openbare ruimte aangepast. Zo hebben we 
bijvoorbeeld de Tannhauserstraat gesloten voor het verkeer en een damwand voor een 
toekomstige kademuur aangelegd. 

Wat hebben we niet gedaan? 

Bij de projecten Malkenschoten, Eglantier en Zuidbroek Bedrijven hebben we niet alle verkopen 
gerealiseerd die we hadden geraamd. We gaan de meeste daarvan in 2016 alsnog doen. Verder 
hebben we niet alle werkzaamheden uitgevoerd die we hadden gepland. 

Topindicatoren 

 

 

Trendanalyse 

We hebben 5 ha aan bedrijventerreinen verkocht. Dat is meer dan we hadden begroot. Daarmee 
komt een einde aan een periode met weinig verkopen. We zien aan het aantal reserveringen en 
contracten duidelijk dat de belangstelling toeneemt. Dat geldt vooral voor de bedrijventerreinen 
Stadhoudersmolen en Ecofactorij I. In Zuidbroek (Apeldoorn Noord II) verkochten we nog wel 
minder dan we hadden geraamd. 
 

823 Omgevingsvergunningen, activiteit bouwen 

Doelstelling 
De rechtszekerheid voor en veiligheid van bewoners en bedrijven. 
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Wat hebben we bereikt? 

Vanaf 2015 kunnen onze klanten alleen bij het omgevingsloket terecht als ze daarvoor een 
afspraak maken. Zo kan het team Vergunningverlening Wabo hen beter informatie geven. Dat is 
nodig omdat we steeds meer vragen om informatie krijgen waar geen legesinkomsten tegenover 
staan. Dat komt omdat de regels voor bouwen steeds ingewikkelder worden. Medewerkers van 
het team hebben meer en andere taken gekregen. Daarmee lopen we vooruit op de komst van de 
Omgevingswet. 
 
We zijn een onderzoek begonnen of er aanleiding is om verleende vergunningen in te trekken. 
 
We hebben ons voorbereid op de komst van de Wet VTH (vergunningverlening, toezicht en 
handhaving). Die wet maakt dat wij anders moeten omgaan met de verantwoording over 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. We moeten vooraf prioriteiten stellen en achteraf 
verantwoording afleggen. We gaan in 2016 door met die voorbereiding. 
 
In 2015 hebben we ongeveer 60% van alle vergunningaanvragen digitaal verwerkt. We 
verwachten dat dat in 2016 ongeveer 80% zal zijn. 

Wat hebben we gedaan? 

We hebben bereikt dat de baten en lasten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving (VTH-taken) weer in evenwicht zijn. Hierbij hebben we er rekening mee gehouden 
dat we moeilijk kunnen voorspellen hoe de bouwmarkt zich ontwikkelt. Er was in 2015 zelfs een 
(klein) overschot. 
Hiervoor hebben we deze maatregelen genomen: 

• We brengen een deel van de lasten voortaan ten laste van de Algemene Dienst. Het gaat 
daarbij om lasten van taken die geen directe relatie hebben met vergunningverlening, toezicht 
en handhaving (VTH-taken). Dat zijn onder meer het geven van informatie, de uitvoering van 
de Basisadministratie adressen en gebouwen (Bag) en de straatnaamgeving. We hebben dat 
gedaan na een gesprek met u tijdens de PMA van 4 december 2014. Dat gesprek ging over 
de (toekomstige) financiering van onze VTH-taken. We hebben de uitkomsten van het 
gesprek verwerkt in de MPB 2016-2019; 

• We hebben bezuinigd op de formatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving; 

• We hebben gezorgd voor een betere dekking van de kosten van enkele producten; 

• We hebben € 2,5 miljoen vanuit het rekeningresultaat 2014 gestort in de egalisatiereserve. 
 
 
 

Door! met de buitenstad 
 

Begroting na wijziging Realisatie Afwijking I/S TURAP 

  Beleidsproduct L B S L B S L B S 
  

822 Volkshuisvesting 8.206 768 -7.438 8.203 1.367 -6.836 -3 599 602 I  

310/311/560 Handel en ambacht 2.167 445 -1.722 2.302 439 -1.863 135 -6 -141 I  

560 Openluchtrecreatie 548 0 -548 771 63 -708 223 63 -160 I/S  

810 Ruimtelijke ontwikkeling 7.256 716 -6.540 9.795 3.698 -6.097 2.539 2.982 443 I  

830 Bouwgrondexploitatie 32.089 34.129 2.040 26.350 28.522 2.172 -5.739 -5.607 132 I 900 

823 Omgevingsvergunningen, 
activiteit bouwen 

0 4.187 4.187 0 4.566 4.566 379 379 I  

Saldo van baten en lasten voor 
bestemming 

50.266 40.245 -10.021 47.421 38.655 -8.766 -2.845 -1.590 1.255
 

900 

Reserve BROA 320 2.684 2.364 256 2.686 2.430 -64 2 66  

Egalisatie Bouwleges 4.188 4.297 109 4.566 3.992 -574 378 -305 -683  

Concern bedr.voer.res.Algemeen 145 145 145 145  

Algemene reserve Grondbedrijf 4.080 1.600 -2.480 12.199 9.679 -2.520 8.119 8.079 -40  

Reserve bedrijfsvoering / overlopende 
projecten 

270 270 81 358 277 81 88 7  

Saldo van baten en lasten na 
bestemming 

58.854 49.241 -9.613 64.523 55.515 -9.008 5.669 6.274 605   
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Wat heeft het gekost? 

822  Volkshuisvesting 
 
Onderwerp Afwijking lasten Afwijking baten 

Bouwen:   

- Lasten bouwleges 320.000 (V)  
- Lasten digitaal werkproces   80.000 (V)  
- Baten dwangsommen  108.000 (V) 

Wonen:   

- Subsidie woningbouwlocaties 406.000 (N) 406.000 (V) 
- Saldo overige baten    85.000 (V) 

Totaal:     6.000 (N) 599.000 (V) 

 
V = voordeel t.o.v. begroting;    N = nadeel t.o.v. begroting. 

 
Lasten 

Bouwen 

Het saldo van de lasten die te maken hebben met bouwleges was € 320.000,- lager dan we 
hadden begroot. Dat had de volgende redenen: 

• De kosten van ureninzet van eigen personeel waren € 157.000 lager dan we hadden begroot. 
Dat kwam door detachering en ziekte. 

• Om de minder gewerkte uren op te vangen hebben we extra personeel ingehuurd. De lasten 
van inhuur waren daardoor € 150.000 hoger dan we hadden begroot. 

• We hadden een voordeel van € 315.000 op de post advies van de brandweer 
(Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) over verlening van omgevingsvergunningen 
(activiteit bouwen). De brandweer zou die taak uitvoeren, maar de eenheid Ruimtelijke 
Leefomgeving heeft dat voor het grootste deel zelf gedaan. Het voordeel ontstond omdat we 
het budget voor advisering door de brandweer voor 2014 en 2015 niet hoefden te gebruiken. 

 
Daarnaast waren de lasten voor het project om het digitale werkproces voor 
omgevingsvergunningen verder te optimaliseren € 80.000 lager dan we hadden begroot. Deze 
lasten vallen binnen het budget van de Algemene Dienst. Dit project loopt ook nog door in 2016. 
Daarom hebben we gevraagd, via de Reserve Overlopende Projecten, het budget ook in 2016 
beschikbaar te stellen. 
 
Wonen 
Onze gemeente is tussenpersoon voor subsidies van de provincie voor de ontwikkeling van 
woningbouwlocaties. We geven deze subsidie een-op-een door aan de ontwikkelaar van de 
projecten. In 2015  kregen we subsidie voor de volgende projecten: 

• Spoorstraat 23 (€ 256.000) 

• Sulvada Loenen (€ 150.000). 
We hebben de subsidie voor Spoorstraat 23 en Sulvada Loenen betaald aan de 
projectontwikkelaar.  
Verder hadden we voor totaal € 85.000 aan diverse kleinere baten. 
 
Baten 
Bouwen 

De baten waren € 108.000 hoger dan we hadden begroot. Dat is het bedrag van de  
dwangsommen die we oplegden. We nemen de opbrengst van dwangsommen niet op in de 
begroting. We kunnen namelijk vooraf niet bepalen welk bedrag aan dwangsommen we 
opleggen. 
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560  Openluchtrecreatie 
Wij coördineren voor een aantal gemeenten de activiteiten voor het Fietsknooppuntennetwerk. 
Dat was nodig nadat het Veluws Bureau voor Toerisme failliet was gegaan. Dit leidt tot extra 
uitgaven. Daar staat tegenover dat we bijdragen krijgen van die gemeenten. Deze bijdragen zijn 
niet genoeg om de extra uitgaven te dekken. 

 

810  Ruimtelijke ontwikkeling 

Verklaring van de verschillen van meer dan € 200.000 
Verschil 

lasten 
Verschil 

baten 
 
 

Bestemmingsplannen  300 

BROA-projecten 2.060 2.060 

Particuliere projecten 402 402 

Bijdragen anderen 528 528 

Overige verschillen  kleiner dan € 200.000 -364 -221 

 2.626 3.069 
 
 
Bestemmingsplannen 

We hebben voor € 300.000 extra opbrengsten ontvangen, namelijk € 260.000 voor oude 
contracten en € 40.000 voor omgevingsvergunningen. Hier staat tegenover dat er ook meer uren 
zijn geschreven op het onderdeel oude contracten 
 

BROA-projecten 

Voor uitvoering van projecten in de binnenstad hebben we niet alleen budget vanuit de BROA. 
We krijgen daar ook op andere manieren geld voor. In de begroting voor de projecten nemen we 
alleen het saldo op van de kosten en opbrengsten uit de BROA. In 2015 kregen we voor 
uitvoering van de projecten ook: 

• € 449.000 als interne bijdrage vanuit het budget wegen; 

• € 250.000 als een bijdrage vanuit grondexploitaties;  

• € 550.000 als bijdrage voor de aanleg van infrastructuur; 

• € 433.000 aan subsidies; 

• € 175.000 als rijksbijdrage voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in 
Apeldoorn-Zuid. 

Daarnaast waren er nog kleine verschillen voor in totaal € 145.000. 
Bij elkaar is dat € 2.002.000. Daartegenover hebben we voor hetzelfde bedrag kosten gemaakt. 
 
We hebben bij het project Binnenstad € 461.000 meer uitgegeven vanuit het GSO-4 budget. We 
hadden namelijk met de provincie de afspraak gemaakt dat we het hele budget al in 2015 zouden 
besteden. Daar staat tegenover dat we € 403.000 minder hebben gebruikt van de robuuste 
investeringsimpuls. Dat was onder meer mogelijk door de bijdragen die we onder het kopje BOA-
projecten hebben genoemd.  
 

Particuliere projecten 

Alle kosten die we maken voor omgevingsplannen van particulieren, brengen we in rekening bij 
die particulier. Daarvoor maken we vooraf een overeenkomst. We weten van tevoren niet goed 
hoe hoog onze kosten en baten voor deze plannen zijn. Daarom nemen we ze niet op in de 
begroting. De kosten en baten waren beide € 402.000. Daarmee zijn ze bijna budgetneutraal. In 
de praktijk kunnen we namelijk niet altijd alle gemeentelijke kosten doorbereken. Dat kan 
bijvoorbeeld niet als de particulier het plan intrekt of als onze medewerkers meer uren maken 
omdat we zelf nog een keer naar het plan willen kijken. 
 
  



 

181 
 

Bijdragen van anderen 

De lasten en de baten op de post bijdragen van anderen waren beide ongeveer € 528.000 hoger 
dan we hadden begroot. Dat komt omdat we met ingang van 2015 de manier van begroten 
hebben veranderd. We boeken nu een aantal bedragen via de exploitatie. Het gaat om: 

• de bijdragen die we van anderen krijgen voor de kosten van aanleg van infrastructuur;  

• de toeslagen die  ontwikkelaars van duurdere woningen bijdragen aan sociale woningbouw; 

• de bijdragen die we van anderen krijgen voor de landschapsversterking van het buitengebied;  

• de stortingen van deze bijdragen in de voorziening voor infrastructuur, sociale woningbouw 
en landschapsversterking. 

 

823  Omgevingsvergunningen, activiteit bouwen 
De opbrengst van de leges voor omgevingsvergunningaanvragen (activiteit bouwen) was hoger 
dan we hadden begroot. Dat komt door de manier van begroten. We hadden de bruto-opbrengst 
in de begroting verlaagd met 25% vanwege het risico dat we een aantal vergunningen niet 
konden verlenen. Het begrotingsbedrag was dus 75% van het bedrag dat we zouden krijgen als 
we alle vergunningen konden verlenen. In 2015 konden we het merendeel van de gevraagde 
vergunningen verlenen. Daardoor is het voordelige resultaat ontstaan. 
Met ingang van de begroting 2016 zijn we gestopt met deze manier van begroten. Voortaan 
nemen we de netto-opbrengst op in de begroting. 
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2.2.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. 
 

2.2.1.1 Inleiding 
In 2013 hebben we voor de hele gemeente afspraken gemaakt over risicomanagement. We 
hebben die afspraken vastgelegd in de Nota Risicomanagement Gemeente Apeldoorn 2013. De 
afspraken zijn in 2014 en 2015 ingevoerd. Risicobeheersing is een cyclisch proces. In de 
begroting en de jaarrekening geven we een actueel beeld van de risico's en het 
weerstandsvermogen. In deze paragraaf weerstandsvermogen geven we aan wat de financiële 
invloed van de risico's is voor de komende jaren. We doen dat  op basis van deze jaarrekening 
2015. We werken daarbij onze analyse in de MPB 2016-2019 verder uit. 
We geven aan hoe veel weerstand(scapaciteit) we hebben en hoe die zich de komende jaren 
ontwikkelt. We berekenen hoe groot de risico's zijn en vergelijken het bedrag van de risico's met 
de hoeveelheid weerstand die we hebben. Zo  zien we wat ons weerstandsvermogen is.  
We maken onderscheid in risico’s van het Grondbedrijf, risico’s van de drie decentralisaties (3 
D’s) en risico’s in de Algemene Dienst. 
De jaarrekening 2015 sluit met een resultaat van € 11,7 miljoen voor bestemming. Met 
verwerking van de bestemmingsvoorstellen is het resultaat 2015 € 3,8 miljoen negatief.  Het 
resultaat en het voorstel voor resultaatbestemming hebben we in onze analyse van het 
weerstandsvermogen verwerkt. 
We stellen voor om € 14,2 miljoen te reserveren in een bestemmingsreserve Sociaal Domein. 
Daarmee kunnen we per risicosoort het risicobedrag en ons weerstandsvermogen (beschikbare 
dekkingsmiddelen) weergeven: 

• Risico's Grondbedrijf: Algemene Reserve Grondbedrijf 

• Risico's drie D's: Bestemmingsreserve Sociaal Domein 

• Risico's Algemene Dienst: Algemene Reserve (plus ruimte in de begroting en 
belastingcapaciteit). 

Tot slot hebben we in deze paragraaf de financiële kengetallen opgenomen, zoals we dat moeten 
doen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Deze kengetallen vullen het beeld van de 
financiële positie van onze gemeente verder aan. 
 
Wij concluderen, dat de financiële positie van gemeente Apeldoorn in 2015 is verbeterd. Het 
weerstandsvermogen verbetert sneller dan we hadden geraamd in de MPB 2015-2018: 

• De risico's van het Grondbedrijf zijn kleiner geworden. 

• Ook de risico's van de 3 D's zijn kleiner geworden. Maar die risico's blijven wel onzeker en 
we kunnen moeilijk bepalen hoe groot ze precies zijn. Daarom vinden wij het verstandig om 
een opvangbuffer/bestemmingsreserve te vormen voor de risico's die er nog zijn.  

• De risico's van de algemene dienst zijn beter beheersbaar geworden. De algemene reserve is 
nu nog negatief, maar zal de komende jaren positief worden en naar verwachting vanaf 2020 
uitkomen boven onze streefwaarde van € 15 miljoen. 

• Onze schuld daalt, maar onze vermogenspositie en solvabiliteit blijven nog zwak. 
 

2.2.1.2 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 ook de risico’s in beeld. Op basis van richtlijnen voor de begroting leggen 
we algemene ontwikkelingen van de kosten door inflatie al vroeg vast. We houden voortdurend 
veranderingen in omgevingsfactoren (bijvoorbeeld het rijksbeleid) in de gaten en bekijken wat de 
gevolgen daarvan zijn voor Apeldoorn. We geven daarbij bijzondere aandacht aan de ontwikkeling 
van de algemene en specifieke uitkeringen. 
 
We hebben stappen gezet om de prestatieafspraken die u, wij en het management met elkaar 
hebben gemaakt, meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) te 
maken. Daardoor krijgen we een beter beeld van mogelijke risico’s. In de tussentijdse rapportages 
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die u van ons krijgt, rapporteren we over deze risico's. Zo leggen we het risicomanagement 
steeds beter vast in de integrale bedrijfsvoering. Het managen en daarmee beheersen van risico’s 
is een vast onderdeel binnen de bestaande cycli, processen en rapportages, om zo de functie van 
planning en control te versterken.  
 
Bij het inventariseren van de risico’s maken we onderscheid in financiële risico’s en risico’s voor 
prestaties en imago. In de paragraaf Weerstandsvermogen staan de financiële risico's voorop. Die 
risico’s zijn voor een deel incidenteel en voor een deel structureel. Bij het bepalen 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 of aanpassing van beleid of van beheersmaatregelen. Dit leidt 
tot een verdubbeling (200%) van het risicobedrag: 1e jaar 100%, 2e jaar 67%, 3e jaar 33%, 4e 
jaar 0%. 

2.2.1.2.1 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. 
 
Omvang risico’s Grondbedrijf 

Bij het Grondbedrijf zijn er zowel projectoverstijgende risico’s (bijvoorbeeld: markt, prijsstelling) 
als projectspecifieke risico’s die het resultaat van complexen kunnen beïnvloeden. 
In het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2016 zijn deze risico’s in vijf onderdelen 
uitgesplitst. Onderstaande tabel geeft per onderdeel inzicht in het risicobedrag (benodigde 
weerstandscapaciteit) dat niet binnen het project (via onvoorzien of lagere winstverwachting) 
opgevangen kan worden en waarvoor de ARG aanvullend als buffer nodig is. 
 

nr Risico-onderdelen  Bedrag Verwijzing 

naar MPG 

1 Projectoverstijgende risico’s wonen €    4,0 mln § 8.2 

2 Projectoverstijgende risico’s niet- wonen €    4,7 mln § 8.2 

3 Risico’s projecten o.b.v. statistische methode €    0,3 mln § 8.3 

4 Risico’s projecten o.b.v. IFLO-methode €    0,8 mln § 8.4 

5 Kwalitatief woningbouwprogramma 2020-2030 €    5,0 mln § 8.5 

Totaal €   14,8 mln  

Tabel: risico's Grondbedrijf. 
 
Voor een toelichting op de onderdelen wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van het MPG 2016 (zie 
verwijzing in laatste kolom). Hieronder zijn voor het inzicht de grootste risico’s kort benoemd. 
 
Grootste risico’s 

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. 
 

4: Projectspecifieke openbare risico’s en kansen 

• Als gevolg van de status van het project Vlijtsepark wordt er nog gerekend met algemene 
ramingen voor bouw- en woonrijpmaken (inclusief sanering). Het is op dit moment onzeker of 
deze ramingen toereikend zullen zijn. 

• Niet kunnen nakomen contractuele verplichting warmtenet Zuidbroek 

• Lagere grondopbrengsten meergezinslocaties Groot Zonnehoeve 

• De prijsstelling van enkele bedrijfskavels die nog niet in verkoop zijn in Zuidbroek 

• Lagere grondopbrengsten uit kavelverkoop van inbreidingslocaties 
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5: Kwalitatief woningbouwprogramma 

Begin 2015 heeft de raad op hoofdlijnen het kwalitatief woningbouwprogramma herzien. Voor 
het Grondbedrijf betekent dit dat het aandeel dure programma fors neerwaarts moet worden 
bijgesteld. De bijstelling van dit dure programma is in de periode 2015-2019 mogelijk gemaakt 
door bij de jaarrekening 2014 een verliesvoorziening te treffen van € 2,8 miljoen. Voor deze 
periode is het namelijk redelijk goed in te schatten welk programma in welk project zal worden 
omgezet. Jaarlijks zal in het MPG gerapporteerd worden over de stand van deze 
verliesvoorziening en de bijbehorende omzetting van het dure programma. 
Voor de periode 2020-2029 is het nog te vroeg om een verliesvoorziening te treffen. Wel is, op 
basis van de gegevens die bij het MPG 2015 beschikbaar waren, een berekening gemaakt van 
het mogelijke financiële risico. Dit risico is destijds berekend op € 12,7 miljoen. Als gevolg van 
een voorgenomen kaderwijziging (minder kavels in Groot Zonnehoeve en meer projectmatige 
bouw in het middensegment) wordt nu een concrete wijziging in het programma voorzien. Voor 
Groot Zonnehoeve is daarom een verliesvoorziening getroffen waardoor het toekomstige 
risicoprofiel in het MPG 2016 is afgenomen met € 7,7 miljoen naar € 5,0 miljoen. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat er in 2016 opnieuw een onderzoek wordt uitgevoerd naar het 
kwalitatieve woningbouwprogramma (waaronder behoefte aan duur programma). Het afgelopen 
jaar is er namelijk een aanzienlijk aandeel duur programma verkocht. De uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen van invloed zijn op de omvang van het resterende risico van € 5,0 miljoen. 
 
 
Grafiek: overzicht risico's per project (MPG§ 8.4) 

 
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 weerstandscapaciteit te delen door het 
risicobedrag. Rekening houdend met de mogelijkheid om risico’s binnen projecten op te kunnen 
vangen (post onvoorzien of lagere winstverwachting) zou de ARG per 1-1-2016 € 14,8 miljoen 
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(risicobedrag) moeten bedragen. De ARG bedraagt op basis van het MPG 2016 € 10,1 miljoen, 
zodat het weerstandsvermogen eind 2015 uitkomt op 0,67 (€ 10,1 / € 14,8).  
 
 
Grafiek: ontwikkeling weerstandsvermogen Grondbedrijf einde jaar. 

 
Toelichting op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. 

Het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf is in 2015 fors toegenomen. Enerzijds door een 
toename van de beschikbare weerstandscapaciteit en anderzijds door een afname van het 
risicobedrag. 
 
De weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf is in 2015 met € 2,8 mln toegenomen. Dit komt 
met name door voorgestelde kaderwijzigingen aan de raad (vanuit de stuurgroep Grond en 
Projecten), een positieve bijstelling van de grondopbrengsten voor woningbouw en 
faseringsvoordelen in het woningbouwprogramma. 
 
Het risicobedrag is in 2015 gehalveerd en afgenomen met € 14,9 mln. Dit wordt o.a.  
veroorzaakt door de voorgenomen kaderwijzigingen voor Vlijtsepark. De verwachting is dat het 
risico bij dit project kan worden opgevangen binnen het project en daardoor niet meer hoeft te 
worden opgevangen binnen de ARG. Daarnaast is het risicoprofiel van het kwalitatieve 
woningbouwprogramma onder andere door keuzes in Groot Zonnehoeve fors neerwaarts 
bijgesteld. Ook is de uitkomst van de projectoverstijgende risico’s aanzienlijk afgenomen. Dit is 
het gevolg van een bijstelling van de grondopbrengsten, lagere kostenramingen en versnelde 
uitgifte van gronden. 
 
Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico Grondbedrijf ten laste van Algemene Dienst 

De komende jaren lijkt het weerstandsvermogen stevig te verbeteren (zie stijgende lijn na 2016). 
Belangrijke disclaimer daarbij is dat de winstnemingen in de tijd en in omvang vaak zeer onzeker 
zijn. De eerstkomende jaren zijn de winstnemingen afhankelijk van enkele grote grondverkopen. 
Wanneer zo’n grondverkoop later of helemaal niet plaatsvindt zal dit direct een aanzienlijk effect 



 

189 
 

hebben op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Tevens is er in bovenstaande grafiek 
van uitgegaan dat de omvang van de risico’s niet wijzigt. Dat zal in werkelijkheid niet het geval 
zijn. 
 

2.2.1.2.2 Risico's 3D's 
Het college heeft in 2014 een grondige risicoanalyse uitgevoerd op de nieuwe taken in het 
sociaal domein. In 2015 zijn de risico’s een aantal keren geactualiseerd. In de 1e 
trimesterrapportage sociaal domein en de tussentijdse rapportage zijn de resultaten hiervan 
opgenomen.  
Voor de risicoanalyse hanteren wij een aanpak waarbij strategie (doelstellingen) en risico’s van de 
decentralisaties aan elkaar worden gekoppeld. Op basis van de systematiek van 
risicomanagement van onze gemeente hebben wij de risico’s nader uitgewerkt en is het 
risicobedrag berekend.  
 
De dynamiek in het sociaal domein en het belang van de risico’s van de decentralisaties maakten 
dat het college de benoemde beheersmaatregelen in 2015 nauwgezet heeft gemonitord en zoals 
aangegeven de risico’s en de calculatie van de mogelijke financiële gevolgen regelmatig heeft 
geactualiseerd. In het afgelopen jaar is het financieel effect van de TOP-risico’s in het sociaal 
domein afgenomen van ruim € 22 miljoen (oktober 2014), naar ruim € 19 miljoen (januari 2015), 
naar ruim € 15 miljoen (mei 2015) en naar bijna € 12 miljoen (september 2015). Met name alle 
lobby-inspanningen die wij samen met andere (nadeel)gemeenten hebben geleverd, zijn een 
effectieve beheersmaatregel gebleken. Ook de intensieve contacten van onze accountmanagers 
met de zorginstellingen hebben hun vruchten afgeworpen. En wellicht heeft het in gang gezette 
transformatieproces in het sociaal domein in Apeldoorn al meer resultaat opgeleverd dan 
voorzien.  
 

Risicobedrag 3 D’s  

Een deel van de eerder benoemde risico’s was incidenteel van karakter. In de loop van 2015 is er 
meer duidelijkheid gekomen over de bekostiging en de uitvoering van de 3 D’s en is het aantal 
risico’s afgenomen van 21 naar 16. Echter, er resten nog steeds veel onzekerheden. Daardoor 
blijft het lastig om het financieel effect van deze risico’s goed te calculeren. Dat neemt niet weg 
dat wij een zo goed mogelijke calculatie hebben gemaakt. In het kader van dit jaarverslag 
beperken wij ons tot de rapportage over de drie TOP-risico’s. 
 
Voor het zorgdomein hebben wij per zorgtaak de bandbreedte van het risico getaxeerd en nemen 
wij het gemiddelde hiervan als het financieel effect (€ 7 miljoen). In onderstaande tabel geven wij 
op die manier berekende bedragen van de taken in het zorgdomein weer.  
 

Inschatting risico's taken 

zorgdomein 

Financieel effect  Minimum tekort Maximum tekort 

 

Beschermd wonen 2.000.000 0 4.000.000 

Maatschappelijke opvang 1.000.000 0 2.000.000 

WMO lokaal 2.000.000 0 4.000.000 

Jeugdzorg 2.000.000 0 4.000.000 

TOTAAL 7.000.000 0 14.000.000 

 
Voor de Bijstand gaan wij uit van een risico dat overeenkomt met het bedrag dat wij in de MPB 
op hebben genomen als vrij te spelen budgetruimte op de Bijstand (structureel circa € 2,7 miljoen 
vanaf 2018). In de jaren daarvoor gaat het om budgetten van € 850.000 (2016) en € 1,7 miljoen 
(2017). Wij gaan er vanuit dat de huidige Vangnetregeling de komende jaren wordt 
gecontinueerd. In de MPB hebben we al rekening gehouden met het tekort dat voor eigen 
rekening van onze gemeente komt (circa 7,5% van de Rijksbijdrage). De risico’s rond de Bijstand 
houden namelijk verband met onzekerheden rond het structurele vangnet, het resultaat van de 
verbetering van het verdeelmodel en de bijbehorende ontwikkeling van de rijksvergoeding Bijstand 
de komende jaren (als die stijgt, neemt overigens het eigen risico van de gemeente verder toe). 
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Wij gaan er vanuit dat zich hierin geen ingrijpende veranderingen (bijvoorbeeld wegvallen van het 
vangnet) voordoen. Als dit in de toekomst toch het geval blijkt te zijn, dan ontstaat een geheel 
andere situatie die om nieuwe afwegingen vraagt. 
 
Wij hebben de TOP-risico’s die samenhangen met de decentralisaties op basis van de systematiek 
van risicomanagement van onze gemeente nader uitgewerkt door elk risico te classificeren 
(financieel effect, kans, tijdsperspectief, het benodigd weerstandsvermogen en impact op 
doelstellingen en imago) naar de situatie van januari 2016. Resultaat is een risicobedrag van € 
10,8 miljoen. 
 

TOP- risico's 3 D's 

Nr. Risico Financieel effect Kans I/S Netto 
financieel 
gevolg input 
paragraaf 
weerstandsver
mogen 
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Nr. Risicogebeurtenis Financieel effect Kans I/S Risicobedrag       

1 Structureel 
onvoldoende 
budget taken 
zorgdomein *) 

7.000.000 50% S 7.000.000 9 8 17 

2 Structureel 
onvoldoende  
budget taken 
Bijstand **) 

2.750.000 60% S 3.300.000 9 8 17 

3 Borgen 
continuïteit zorg 
en opvangen 
frictiekosten 

1.000.000 50% I 500.000 6 7 13 

  Totaal risico's 10.750.000     10.800.000   

 

*) Voor dit risico geldt dat de risicobedragen nog niet eenvoudig zijn te bepalen. De 
bandbreedte voor elk van de deelrisico's blijft groot. Bij het bepalen van de risicobedragen 
hebben wij het midden van de bepaalde brandbreedtes per zorgtaak als uitgangspunt 
genomen.  

 

**) Hierbij veronderstellen wij dat de huidige Vangnetregeling de eerstkomende jaren wordt 
gecontinueerd. In de MPB is er al rekening mee gehouden dat het geraamde deel van het 
tekort dat voor eigen rekening van onze gemeente komt (circa 7,5% van de Rijksbijdrage) 
wordt gedekt uit eigen middelen. Voor de jaren 2016-2019 ramen wij een bedrag aan vrij te 
spelen budgetruimte dat oploopt van € 850.000 in 2016 tot € 2.750.000 in 2019. Deze 
laatste post hebben wij als risicobedrag opgenomen. 

 
De risico’s zijn in 2015 afgenomen. Voor de komende jaren is zeker dat de rijksvergoedingen die 
wij ontvangen zullen afnemen. Onzeker is in welk tempo het transformatieproces zal verlopen en 
tot welke kostenreductie dit de komende jaren gaat leiden. Ook het financieel effect van de 
extramuralisering van de zorg laat zich op dit moment nog niet goed becijferen. 
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Grafiek 4.3: Ontwikkeling risico's Algemene dienst en financieel effect 

 
Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen 3 D’s 
Wij stellen voor om de resultaten 2015 op de budgetten voor het sociaal domein, totaal 14,2 
miljoen, te reserveren in een bestemmingsreserve sociaal domein. In februari hebben we in een 
brief aan de gemeenteraad deze reservering toegelicht. De voorgestelde storting valt hoger uit 
dan in de brief vermeld. 
Enerzijds is de reservering een borging van het gemeentelijk uitgangspunt, dat alle gelden, die de 
gemeente ontvangt voor het sociaal domein hiervoor ook beschikbaar blijven. Anderzijds worden 
hiermee ook de risico's in het sociaal domein voor de komende jaren afgedekt. Met deze 
reservering bedraagt de weerstandscapaciteit voor het sociaal domein € 14,2 miljoen. Het 
weerstandsvermogen (=weerstandscapaciteit/ risicobedrag) is 1,3 (norm > 1). 
 

2.2.1.2.3 Risico's AD en het financiële effect 
Bij het inventariseren en kwantificeren van deze risico’s kijken we naar de kans, dat een 
risicogebeurtenis zich voordoet, naar het financiële effect van een risico en naar de impact op 
prestatie en imago van de gemeente. De risico’s worden opgenomen in de Apeldoornse 
risicomatrix en weergegeven in risicoprofielen.  
De risico's van de Algemene Dienst (AD) kwantificeren we nu  op € 10,7 miljoen. Voor de 
ontwikkeling van het weerstandsvermogen gaan we ervan uit, dat het risico komende jaren niet 
wijzigt.  
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Grafiek 4.3: Ontwikkeling risico's Algemene dienst en financieel effect 
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TOP-risico's Algemene dienst 
Nr. Eenheid Risico Bedrag Kans I/S Netto 

financieel 
gevolg 
weerstands-
vermogen 

Impact op 
de 

doelstelling

Impact 
op het 
imago 

Totaal

Programma 1 
264 Eenheid Financiën en 

control 
Financiering en rente 
risico's 

1.000.00025% S 500.000 2 2 4 

262 Eenheid Veiligheid & Recht Planschade 700.00050% I 350.000 1 1 2 

601 Eenheid Financiën en 
control 

Regionalisering 3.000.00025% I 750.000 1 1 2 

474 Eenheid Personeel, 
Communicatie en 
Bestuursondersteuning 

WW-lasten 800.00050% I 400.000 1 1 2 

Programma 3 
303 Eenheid Beheer en 

Onderhoud 
Beheer en onderhoud 
wegen, bruggen etc. 

1.000.00070% I 700.000 3 3 6 

Programma 7 
561 Eenheid Jeugd, Zorg & 

Welzijn 
Onderwijshuisvesting 600.00075% S 900.000 2 1 3 

Programma 8 
422 Eenheid Vastgoed en grond Omnisport knelpunten 

bouw 
750.00095% I 712.500 3 3 6 

Programma 9 
526 Eenheid Ruimtelijke 

Leefomgeving 
Leges 
omgevingsvergunning 
(opbrengst) 

500.00025% I 125.000 1 1 2 

Overige risicos 6.307.725

Totaal 10.745.225 

 
Ten opzichte van de risico’s in de MPB 2016-2019 zijn er enkele risico's gewijzigd of erbij 
gekomen: 
- Voor de  risico's in de 3 D's wordt een bestemmingsreserve gevormd. 
- Het risico van de wielerbaan bij Omnisport is vervallen. Er zijn echter nog diverse andere 
bouwkundige knelpunten die nog opgelost moeten worden. 
- Het risico van tegenvallende leges voor omgevings(bouw)vergunningen is aanzienlijk nu veel 
vergunningen vrijgesteld zijn van leges. Risico is, dat de uitvoeringskosten van deze taak niet 
volledig door de reserve bouwleges worden gedekt. 
- Het onderhoudsrisico van CODA en Orpheus is kleiner geworden en geen TOP-risico meer nu 
gebleken is, dat de onderhoudsreserveringen van Orpheus voldoende zijn om het MJOP uit te 
voeren. 
- Het risico van afwaardering van het vastgoed is kleiner geworden en geen TOP- risico meer nu 
een deel van het vastgoed in 2015 is verkocht. 
 
 

Risicoprofielen risico’s AD  
De TOP risico’s met de grootste impact wat betreft kans en risicobedrag zitten in kwadrant I 
(rechtsboven) van het risicoprofiel (kans > 25%, risico > € 500.000). 
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De matrix laat zien, dat de meeste risico's een geringe financiële impact hebben.  

2.2.1.3 Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden die we als gemeente hebben 
om  kosten te dekken van risicogebeurtenissen die we niet hebben begroot. Voor het bepalen van 
de weerstandscapaciteit kijken we naar drie onderdelen: 

• het buffervermogen; 

• ruimte in de begroting 

• belastingcapaciteit die we niet hebben gebruikt. 
Op basis van de MPB 2016-2019 hadden we berekend dat de weerstandscapaciteit -/- € 14,3 
miljoen zou zijn en zou groeien naar € 37,4 miljoen in 2022. Op basis van deze jaarrekening is de 
weerstandscapaciteit eind 2016 -/- €20,1 miljoen en groeit die naar € 31,9 miljoen in 2022. De 
neerwaartse bijstelling is een gevolg van enkele begrotingswijzigingen in 2015 en de 
resultaatbestemming zoals voorgesteld in deze jaarrekening. 
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2.2.1.3.1 Buffervermogen 
Het buffervermogen is dat deel van het eigen vermogen, dat beschikbaar is om risico’s op te 
vangen. Basis voor het buffervermogen is de Algemene Reserve. Deze wordt gecorrigeerd voor 
de negatieve reserves, zoals de Reserve Tekort Grondbedrijf. Het buffervermogen bedraagt op 
basis van deze jaarrekening -/- € 20,2 miljoen en groeit naar € 27,9 miljoen in 2022. 
 

2.2.1.3.2 Ruimte op de begroting 
Ook de bezuinigingsmogelijkheid binnen de bestaande begroting behoort tot een van de factoren 
die de weerstandscapaciteit bepaalt. Immers wanneer het echt tegenzit, zullen de zeilen op alle 
fronten moeten worden bijgezet, zeker wanneer er sprake is van onvoldoende (of negatief) eigen 
vermogen. In dat geval zal er fors moeten worden ingegrepen. Gelet op de nog te realiseren 
taakstellingen en ambities en onzekerheden is een structurele opvangbuffer opgenomen in de 
MPB van € 863.000 in 2016 oplopend naar € 3,9 miljoen in 2019. Deze buffer draagt bij aan de 
weerstandscapaciteit. 
 

2.2.1.3.3 Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit ontstaat door de mogelijkheid om extra middelen te genereren 
door belastingen te verhogen of heffingen meer kostendekkend te maken. Uitgangspunt voor de 
heffingen (waarvan de afvalstoffenheffing en het rioolrecht de meeste inkomsten genereren) is, 
dat deze 100% kostendekkend zijn. Een hogere dekkingsgraad is niet toegestaan. Hierin zit dus 
geen extra inkomsten mogelijkheid.  
Om mogelijke buitensporige Onroerende Zaak Belasting (OZB)- verhogingen te voorkomen stelt 
het Rijk jaarlijks de macronorm vast. Dit is een toegestane stijging van de OZB- opbrengst van 
alle gemeenten samen ten opzichte van de opbrengst van het jaar daarvoor. Als de macronorm 
door alle gemeenten gezamenlijk wordt overschreden kort het Rijk op het Gemeentefonds. Voor 
de verhoging van de OZB hanteren wij de macronorm. De gemiddelde OZB in Apeldoorn is hoger 
dan het landelijke gemiddelde.  De onbenutte belastingcapaciteit ramen we vooralsnog op nul. 
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Omvang weerstandscapaciteit 
 

 
 

2.2.1.4 Weerstandsvermogen 
Tot en met 2018 is onze weerstandscapaciteit negatief. Dat betekent dat tot die tijd ook ons 
weerstandsvermogen negatief is. Op basis van de voorspelling van onze reservepositie in de MPB 
en de financiële gevolgen van onze risico's neemt het verhoudingsgetal van het 
weerstandsvermogen toe van -/- 1,2 op basis van deze jaarrekening naar 3,0 eind 2022. Vanaf 
2020 is het weerstandsvermogen van onze gemeente ruim voldoende tot goed (groter dan 1). 

 

 

2.2.1.5 Financiële positie 
Naast het weerstandsvermogen zijn er ook andere graadmeters voor de beoordeling van de 
financiële positie van onze gemeente. In de zomernota 2012 hebben we ook de Algemene 
Reserve aangewezen als graadmeter voor ons herstel.  
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten gemeenten met ingang van 2016 
bepaalde kengetallen (b tm g) in de paragraaf weerstandsvermogen opnemen, ook in de 
jaarrekening. Die kengetallen geven een beeld van de financiële houdbaarheid van onze 
gemeente.  
De financiële positie van onze gemeente is in 2015 verbeterd. Dit blijkt uit de toename van het 
weerstandsvermogen en ook uit de tabel van financiële kengetallen hieronder. 
 
 

Weerstandscapaciteit AD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

einde jaar (*€1000)

Algemene reserve 23646 18564 9901 10124 10541 12064 14697 17804 20911 24019

Reserve inlopen tekort grondexploitatie - 46178 - 41325 - 36308 - 31119 - 25755 - 20208 - 14472 - 8542 - 2410 3931

Egalisatiereserve bouwleges - 1465 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egalisatiereserve begraafplaatsen - 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buffe rve rmoge n - 24226 - 22761 - 26407 - 20995 - 15214 - 8144 225 9262 18501 27950

Ruimte in de begroting 0 1500 500 863 1963 2963 3963 3963 3963 3963

Wee rstandsca pa c ite it AD inc ide nte e l - 24226 - 21261 - 25907 - 20132 - 13251 - 5181 4188 13225 22464 31913
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De provincie Gelderland heeft bij de kengetallen een norm aangegeven. We hebben die verwerkt 
in de tabel hieronder. Voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente hanteert de 
provincie drie categorieën: 
A = goed 
B = voldoende 
C = onvoldoende 
 

Financiële Kengetallen: 

Rekening 
 2014 

Begroting 
2015 Rekening 

2015 

Begrotin
g  
2016 

Norm 
Cat A 

Cate 
gorie 

a Algemene reserve/ Reserve tekort 
grondbedrijf  2022 (in miljoenen) 

€ 23,1 € 20,9 € 27,9 € 33,4 > €15 goed 

b Netto-schuldquote 
    

129,05% 135,66% 105,10% 116,24
% 

< 90% B 

c Netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

116,64% 123,28% 94,95% 104,73
% 

< 90% B 

d Solvabiliteitsratio    4,97% 2,52% 5,15% 4,01% > 50% C 

e Structrurele exploitatieruimte    -0,16% -1,94% 2,20% -0,25% > 0% A 

f Grondexploitatie    18,10% 16,66% 14,04% 12,05% < 20% A 

g Belastingcapaciteit     97,13% 97,90% 98,18% 97,49% <95% B 

Tabel: financiële kengetallen jaarrekening 2015 
 
  
Toelichting per kengetal. 
a. Algemene reserve/ buffervermogen 
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Met de zomernota 2012 hebben we ons financiële herstelplan gepresenteerd. Het herstel is erop 
gericht om in 2022 weer genoeg vet op de botten te hebben. Het was ons doel dat de algemene 
reserve in 2022 minimaal € 15 miljoen zou zijn. Dat doel hebben we in de MPB 2016-2019 
verhoogd naar € 20 miljoen. Dat deden we vanwege de taken, budgetten en risico's die we met 
de drie decentralisaties in het sociaal domein hebben meegekregen. We hebben de streefwaarde 
van de  algemene reserve nu weer op € 15 miljoen gezet, omdat we nu een aparte 
bestemmingsreserve voor het sociaal domein maken. We verwachten dat de algemene reserve 
per 2021 boven de streefwaarde van € 15 miljoen uitkomt.  
 
b. Netto-schuldquote  

De netto-schuldquote laat zien hoe veel schuld we hebben. Onze schuld is ten opzichte van 
vorige jaren minder geworden, maar nog steeds iets groter dan 100%. Een toelichting op de 
netto-schuldquote vindt u in onderdeel 2.2.1.5 van de paragraaf Financiering. 
 
c. Netto schuldquote gecorrigeerd (verplicht) 

De gecorrigeerde schuldquote is gedaald naar 97%.  De correctie gaat over geld dat wij hebben 
doorgeleend. In de paragraaf financiering gaan we ook verder in op dit kengetal. 
 
d. Solvabiliteitsratio  (eigen vermogen/ eigen plus vreemd vermogen)x 100% 
Het eigen vermogen van onze gemeente is in 2015 ongeveer gelijk gebleven, € 37,3 miljoen. 
Onze schuldenlast is wel minder geworden. Daardoor is de solvabiliteit iets beter geworden. De 
provincie gebruikt een grens van 20% voor een voldoende solvabiliteit en 50% voor een goede 
solvabiliteit. 
 
e. Structurele exploitatieruimte 

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte we hebben om extra eigen 
lasten te dragen. De structurele exploitatieruimte is verbeterd ten opzichte van vorige jaren. Dit is 
ook te zien aan het positieve rekeningresultaat. Daarbij merken we wel op, dat we de ruimte die 
we hebben berekend, niet hebben gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Die wisten we 
nog niet toe we deze paragraaf opstelden. 
 
f. Grondexploitatie 

Dit kengetal laat zien wat de verhouding is tussen de waarde van de grond en de totale 
(geraamde) baten. Het kengetal geeft aan welk risico onze gemeente loopt door 
waardevermindering van gronden die nog niet in exploitatie zijn, en van bouwgrond die in 
exploitatie is. 
 
g. Belastingcapaciteit 

De belastingcapaciteit laat zien wat de verhouding is tussen de belastingdruk van onze gemeente 
en het landelijke gemiddelde. We berekenen de belastingcapaciteit door de gemiddelde 
woonlasten van een gezin in Apeldoorn (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing) te vergelijken met 
het landelijke gemiddelde van de woonlasten van een gezin. Onze belastingdruk ligt onder het 
landelijke gemiddelde. 
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2.2.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
 

2.2.2.1 Inleiding 
Onze gemeente heeft veel geld geïnvesteerd in kapitaalgoederen. Dat zijn onder meer wegen, 
openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen, gemeentegebouwen en 
onderwijsgebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is erg belangrijk om onze 
gemeente op veel terreinen zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarom hebben we dat 
onderhoud voor een groot deel vastgelegd in allerlei meerjarenplannen, nota’s, visies en 
regelingen. 
In deze paragraaf gaan we per onderwerp in op de notities en plannen waarin het beleidskader is 
aangegeven, op de stand van zaken en op de plannen voor de komende periode. Hiermee willen 
we laten zien hoe we het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen waarborgen. 
 

2.2.2.2 Kapitaalgoederen 

Integrale openbare ruimte 
Stand van zaken 

Apeldoorn is een ‘Buitenstad’. De Apeldoornse ruimte is schoon, heel en veilig. Verduurzaming 
en ‘voorraadbeheer’ zijn daarbij onze opdrachten voor de toekomst. 
We zijn bezig met integraal ‘voorraadbeheer’ van de openbare ruimte, net zoals we dat gedaan 
hebben met het Herstelplan wegen. Deze aanpak heeft de werktitel Grip op kapitaalgoederen. 
Hiermee willen we een beeld krijgen van de hoeveelheid en verouderingsgraad van onze 
kapitaalgoederen en van de manier waarop we prioriteiten kunnen stellen. We hebben de 
resultaten hiervan in 2016. 
Voor de wijk De Maten zijn we bezig met een inventarisatie over de stand van zaken in de 
openbare ruimte. Deze wijk krijgt extra aandacht. Het is een wijk met de kenmerken van een 
zogenaamde bloemkoolwijk. De wijk is in korte tijd aangelegd en bij de aanleg zijn veel nieuwe 
indelingen en materialen gebruikt die nog niet waren uitgeprobeerd. De wijk vertoont 
slijtageverschijnselen waar we ons zorgen over maken. Uit de inventarisatie komen ideeën over 
hoe we met relatief kleine ingrepen toekomstige problemen als verloedering kunnen voorkomen. 
Bij de aanpak zorgen we goed voor samenhang met het project Grip op kapitaalgoederen. 

Wegen 
Stand van zaken 

We zijn in 2014 begonnen met de uitvoering van de maatregelen uit het Herstelplan Wegen (fiets 
en voetpaden en wegen). Ons doel is om geleidelijk de achterstand bij het wegenonderhoud terug 
te brengen. Een goed en veilig wegennet is ook nodig om iedereen die onderweg is gastvrij te 
ontvangen. Voor het gastvrije onthaal hebben wij veilige wandel- en fietspaden. Verduurzaming 
en ‘voorraadbeheer’ zijn onze opdrachten voor de toekomst.  
 

Programma 2015  

In 2015 voeren we onderhoud aan wegen en fiets- en wandelpaden uit volgens ons 
Uitvoeringsplan Wegen 2014-2016. We bieden u ook een doorkijk voor de jaren 2015-2017  aan 
waarin we aangeven welke wegen we in die periode aanpakken. 
 
Wat hebben we gedaan in 2015? 

Op drie projecten na hebben we het Uitvoeringsprogramma Wegen 2015 helemaal uitgevoerd. 
We hebben ook ongeveer de helft van de bijdrage van € 5 miljoen van de provincie gebruikt om 
de achterstand in het onderhoud terug te brengen. Die bijdrage krijgen we voor de jaren 2014 - 
2018. 

Openbare verlichting 
Stand van zaken 

De komende jaren schilderen we de technisch goede masten en vervangen we de slechte. We 
vervangen ook de minder energie-efficiënte lampen door led-lampen die gedimd kunnen worden. 
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We verwachten dat we met het huidige vervangingsbudget samen met de reserve 
Schilderonderhoud de achterstanden bij de vervanging van op lichtmasten in 2020 hebben 
weggewerkt. Wij dragen bij aan energieneutraliteit en duurzaamheid. De openbare verlichting is 
een onderdeel van integraal ‘voorraadbeheer’. 
 

Programma 2015 

We gebruiken het onderhoudsbudget volgens het jaarlijkse onderhoud- en vervangingsplan.   
 
Wat hebben we gedaan in 2015? 

We hebben het geplande onderhoud en de geplande vervanging uitgevoerd volgens het jaarlijkse 
onderhoud- en vervangingsplan. 

Bruggen 
Stand van zaken:  

De bruggen voldoen aan de functionele eisen. Er is echter sprake van een 
onderhoudsachterstand. Vanwege de technische staat zullen drie bruggen over het Apeldoorns 
kanaal vervangen moeten worden. Voor de jaren 2012-2015 is hiervoor in totaal € 2,25 miljoen 
extra beschikbaar gesteld. Daarnaast zal binnen 5 tot 10 jaar een groot aantal houten fiets- en 
voetbruggen in de wijken Zevenhuizen en de Maten vervangen moeten worden. De omvang van 
de werkzaamheden gaan het reguliere budget te boven. Daarom is in het  ‘Herstelplan Wegen 
(fiets-, voetpaden en wegen)’ deze problematiek ook meegenomen. Het onderhouden en 
vervangen van bruggen maakt deel uit van integraal ‘voorraadbeheer’. 
 

Programma 2015:  

In 2015 worden onderhoud en vervanging uitgevoerd zoals aangegeven in de Nota Bruggen en 
het door ons vastgestelde Uitvoeringsplan Wegen 2014 - 2016.  
 
Wat hebben we gedaan in 2015?  

De drie kanaalbruggen zijn opgeleverd. Het verdere onderhoud aan bruggen is conform plan 
uitgevoerd. 
 
 
Stand van zaken 

De bruggen voldoen aan de functionele eisen. Maar er is wel achterstand in onderhoud. We 
moeten drie bruggen over het Apeldoorns kanaal vervangen vanwege hun technische staat. We 
hebben voor de jaren 2012-2015 hier in totaal € 2,25 miljoen extra voor gekregen. Daarnaast 
moeten we binnen 5 tot 10 jaar een groot aantal houten fiets- en voetbruggen in de wijken 
Zevenhuizen en de Maten vervangen. Dat is zoveel werk dat we het niet kunnen betalen vanuit 
het reguliere budget. Daarom hebben we dat probleem meegenomen in het Herstelplan Wegen 
(fiets- en voetpaden en wegen). Het onderhouden en vervangen van bruggen hoort  bij integraal 
‘voorraadbeheer’. 
 

Programma 2015 

We voeren in 2015 onderhoud en vervanging uit zoals dat is aangegeven in de Nota Bruggen en 
ons Uitvoeringsplan Wegen 2014-2016.  
 
Wat hebben we gedaan in 2015?  

De drie kanaalbruggen zijn opgeleverd. We hebben het andere onderhoud aan bruggen uitgevoerd 
volgens het plan. 

Begraafpaatsen 
Stand van zaken 

In de MPB 2014-2017 bent u akkoord gegaan met een éénmalige aanvulling van € 350.000 in de 
reserve Begraafplaatsen. We hebben in 2014 een plan van aanpak gemaakt voor verbetering van 
de exploitatie van de begraafplaatsen. De reden daarvoor was dat we ons zorgen maakten over 
de terugloop van de egalisatiereserve. Op basis van dit plan van aanpak maken we een integrale 
visie op het beheer en de exploitatie van begraafplaatsen. Daarbij onderzoeken we de 
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mogelijkheden van een natuurbegraafplaats. De éénmalige aanvulling in combinatie met de 
nieuwe integrale visie zorgt ervoor dat de reserve de komende jaren op peil blijft. 
 

Programma 2015 

We voeren in 2015 het onderhoud zoals dat staat in de Nota Begraafplaatsen, uit volgens de 
jaarlijkse begroting. 
 
Wat hebben we gedaan in 2015?  

De reserve Afkoopsom Begraven is toegenomen. We zijn begonnen met het onderzoek naar 
locaties en exploitatie van een natuurbegraafplaats. We werken het onderzoek uit in 2016. 

Riolering 
Stand van zaken 

De ambities, doelen en maatregelen voor water en riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) 2011-2015. In 2015 leggen wij een nieuw GRP aan u voor. Het GRP is een 
wettelijk verplicht plan en gaat over een periode van 5 jaar. We voeren het huidige GRP uit. 
 

Programma 2015 

We voeren in 2015 het beheer en onderhoud uit volgens het GRP en het jaarlijks onderhouds- en 
vervangingsplan. Het gaat om verschillende maatregelen: 

• het reguliere beheer en onderhoud, zoals het oplossen van storingen, reiniging, inspectie en 
reparaties; 

• groot onderhoud en vervangingen 

• projecten, zoals het oplossen van knelpunten, de verbetering van het functioneren van het 
systeem en reconstructies; 

• onderzoeken, planvorming en voorbereiding die daarvoor nodig zijn. 
We werken ook aan verduurzaming van de afvalwaterketen en verdere regionale samenwerking. 
 
Wat hebben we gedaan in 2015?  

We hebben het beheer en onderhoud uitgevoerd volgens het GRP en het jaarlijks onderhouds- en 
vervangingsplan. Het ging om verschillende maatregelen: 

• het reguliere beheer en onderhoud, zoals het oplossen van storingen, reiniging, inspectie en 
reparaties; 

• groot onderhoud en vervangingen 

• projecten, zoals het oplossen van knelpunten, de verbetering van het functioneren van het 
systeem en reconstructies; 

• onderzoeken, planvorming en voorbereiding die daarvoor nodig zijn. 
We hebben ook gewerkt aan verduurzaming van de afvalwaterketen en verdere regionale 
samenwerking. 

Water 
Stand van zaken 

De visie op het water in Apeldoorn is vastgelegd in het waterplan. Het uitvoeringsprogramma van 
Water en Riolering loopt van 2006 tot 2015. In 2015 stellen we gelijk met het GRP een nieuw 
uitvoeringsprogramma op. We voeren het waterplan uit. 
 
Programma 2015 

Het uitvoeringsprogramma voor 2015 is vastgelegd in het Programma Water en Riolering en het 
Programma Beken en Sprengen. Volgens dat programma voeren we diverse projecten uit. De 
belangrijkste zijn: 

• maatregelen tegen wateroverlast; 

• waterkwaliteitsmaatregelen door het oplossen van knelpunten, onder andere door 
verbeteringen in de riolering en diverse afkoppelprojecten. 

We combineren de uitvoering van de Eendrachtspreng, de beek in het Orderveen en de Rode 
Beek met ecologie, recreatie en cultuurhistorie. 
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Wat hebben we gedaan in 2015?  

We hebben diverse projecten uit het uitvoeringsprogramma voor 2015 uitgevoerd. De 
belangrijkste zijn: maatregelen tegen wateroverlast; 

• waterkwaliteitsmaatregelen door het oplossen van knelpunten, onder andere door 
verbeteringen in de riolering en diverse afkoppelprojecten; 

• herstel van beken. Daarmee hebben we ook bijgedragen aan ruimtelijke kwaliteit, ecologie, 
recreatie en cultuurhistorie. 

Verkeersapparatuur 
Stand van zaken 

We hebben met alle leveranciers van verkeersapparatuur contracten gesloten voor het beheer en 
onderhoud en het verhelpen van storingen. Daarnaast voeren we  een jaarlijks 
vervangingsprogramma uit voor de verkeersregelinstallaties. We zorgen voor afstemming en 
implementatie binnen integraal ‘voorraadbeheer’. 
 
Programma 2015 

We voeren in 2015 het onderhoud en de vervanging uit volgens het jaarlijkse onderhoud- en 
vervangingsplan. 
 
Wat hebben we gedaan in 2015?  

We hebben het geplande onderhoud en de geplande vervanging uitgevoerd volgens het jaarlijkse 
onderhoud- en vervangingsplan. 

Parkeren 
Stand van zaken 

We hebben contracten afgesloten voor het onderhoud van parkeerapparatuur, parkeergarages en 
maaiveld. 
 
Programma 2015  
We voeren in 2015 het onderhoud en de vervanging uit volgens het jaarlijkse onderhoud- en 
vervangingsplan.  
 
Wat hebben we gedaan in 2015?  

We hebben in 2015 geen nieuwe investeringen gedaan of grote veranderingen doorgevoerd. Na 
een evaluatie bleek de apparatuur in de garages in betere staat was dan we hadden verwacht. De 
apparatuur kan nog 2 tot 3 jaar langer mee. 
Enkele projecten zijn afgerond: In de parkeergarage Marktplein hebben we door schilderwerk voor 
een frisser uiterlijk van de parkeergarage gezorgd en werd de sprinklerinstallatie in gebruik 
genomen. 

Groen 
Stand van zaken 

Apeldoorn is een stad in het groen. Wij hebben oog voor de waarde van de groene gebieden aan 
de randen van de stad. Groen is meer dan alleen een natuurlijke versiering. Groen brengt mensen 
bij elkaar, draagt bij aan de gezondheid en verhoogt de waarde van de leefomgeving. Groen leent 
zich voor burgerinitiatieven en samenwerking met medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De budgetten voor onderhoud zijn genoeg voor een onderhoudsniveau waarbij geen 
onveiligheid of kapitaalvernietiging is door gebrekkig onderhoud. Maar ze zijn niet genoeg om aan 
de opdracht tot vervanging op de lange termijn te kunnen voldoen. Dat geldt vooral voor het 
bomenbestand.  
 

Programma 2015 

We voeren in 2015 het onderhoud uit volgens de kwaliteit die staat in de Nota. We maken ook 
een website waarop alle burgerinitiatieven staan.  
 
Wat hebben we gedaan in 2015? 

We hebben het onderhoud uitgevoerd op het kwaliteitsniveau dat daarvoor is vastgesteld. We 
hebben ook de ruim 200 bewonersinitiatieven in beeld gebracht en op de website gezet. 
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Daarnaast hebben we het bomenbestand op lange termijn in beeld gebracht. Dat laat zien dat we 
vanaf 2020 moeten beginnen met de systematische vernieuwing van boomstructuren. We 
onderzoeken of het geld dat we hebben, genoeg is om dat te doen. Hierbij kijken we ook naar de 
relatie met Grip op kapitaalgoederen. 

Gemeentegebouwen (incl. Accres) 
Stand van zaken 

Voor het onderhoud werken we met Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s), volgens NEN 
2767. Er zijn MJOP's voor bijna alle opstallen. Er zijn geen MJOP's voor tijdelijke objecten die we 
willen verkopen, en vastgoed dat we willen ontwikkelen. Daarvoor voeren we alleen het 
hoognodige onderhoud uit. De MJOP’s bepalen het onderhoud in de komende jaren en zijn de 
basis voor de onderhoudsvoorziening Vastgoedbedrijf. 
Voor een aantal objecten geldt (nu) nog een andere situatie. De huurder van dat vastgoed 
moet namelijk ook het eigenarenonderhoud doen. Dat geldt voor Orpheus, CODA, Omnisport en 
ongeveer 65 panden van Accres. Bij deze objecten onderzoeken we of we het 
eigenarenonderhoud eventueel weer zelf gaan doen. 
 
Programma 2015 

De gemeente en Accres voeren het onderhoud uit volgens de MJOP’s. Een deel van de MJOP's 
gaan we in 2015 actualiseren. Hierbij houden we rekening met de redenen die te maken hebben 
met ons plan voor verkoop van panden op basis van het uitvoeringsprogramma van de Nota 
Gemeentelijk Vastgoed.  
Voor enkele locaties maken we een nieuw MJOP. In de komende periode wordt ook duidelijk tot 
hoever we het eigenarenonderhoud gaan overnemen van CODA, Orpheus, Omnisport en Accres. 
 
Wat hebben we gedaan in 2015? 

We hebben in 2015 de MJOP’s geactualiseerd van de objecten die ons Vastgoedbedrijf beheert. 
We hebben ook de MJOP’s geactualiseerd van de panden die Accres beheert. De 
bekostigingssystematiek voor een aantal onderdelen moeten we nog verfijnen op basis van de 
nieuwe prestatieafspraken met Accres. We verwachten dat ons Vastgoedbedrijf de regie krijgt 
van het eigenarenonderhoud. De uitvoering van dit onderhoud blijft bij Accres. 
We zijn begonnen met het onderzoek naar het overnemen van het eigenarenonderhoud van 
CODA en Orpheus. We weten de uitkomsten en gevolgen. We leggen die de komende tijd aan u 
voor om daar een besluit over te nemen. 
Voor Omnisport koppelen we de overname van het eigenarenonderhoud aan de nieuwe 
contractonderhandeling met de exploitant. 

Onderwijsgebouwen 
Stand van zaken 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te zorgen voor genoeg huisvesting voor het 
onderwijs in Apeldoorn. Wij zijn samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de onderwijshuisvesting. De schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijkheid 
voor het totale onderhoud van de schoolgebouwen.  
 
Programma 2015 

We stellen het programma 2015 vast. Daarbij houden we ons aan de kaderstelling 
onderwijshuisvesting 2012-2015. We laten de schoolbesturen het onderhoud aan hun 
schoolgebouwen uitvoeren. 
 

Wat hebben we gedaan in 2015? 

In de Zomernota 2012 hebben we nieuwe investeringen in onderwijshuisvesting uitgesteld tot 
2016. Dit heeft een bezuiniging van € 3,5 miljoen opgeleverd.  
Eind 2015 heeft u de Kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 vastgesteld. Het uitgangspunt 
van die nota is dat we investeren in vervangende nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen 
en gymzalen. We nemen concrete projecten jaarlijks op in het programma onderwijshuisvesting. 
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Sportvelden 
Stand van zaken 

In het verleden hebben we een deel van de gemeentelijke veldsportaccommodaties (velden en 
bijbehorende kleedgebouwen) overgedragen aan de verenigingen die de accommodaties 
gebruiken. Ongeveer 40 velden zijn nog gemeentelijk eigendom. Het is ons beleid om het 
onderhoud van het entouragegroen over te laten nemen door de verenigingen. We hebben een 
groot deel van de overeenkomsten met de verenigingen al hierop aangepast. We dragen ook zo 
veel mogelijk de energielasten over aan de verenigingen door aansluitingen rechtstreeks op naam 
van de gebruikers te stellen. 
 

Programma 2015 

De bestaande situatie is niet veranderd. In 2014 is de toplaag van de 2 kunstgrasvelden van 
WSV vervangen. Wij betalen een deel van de kosten daarvan. 
 
Wat hebben we gedaan in 2015? 

We zijn vooral bezig geweest een goed beeld te krijgen van de eigendomssituaties en 
overdrachten aan verenigingen van de sportaccommodaties. We zijn bijna klaar met de 
behandeling van de vraag van een vereniging om een deel van het entouragegroen te mogen 
kopen. 

2.2.2.3 Overzicht onderhoudsbudgetten 
Hieronder vindt u een overzicht van de budgetten voor regulier onderhoud, verdeeld naar de 
kapitaalgoederen waar deze paragraaf over gaat. De kosten zijn exclusief de interne uren. 
 

 Begroot Realisatie 

Wegen (inclusief vegen) 10.043.000 9.607.000 

Openbare verlichting 1.550.000 1.378.000 

Bruggen 1.226.000 1.081.000 

Riolering  4.191.000 4.305.000 

Water (vijvers, grondwater en dergelijke)   

Verkeersapparatuur/-meubilair 440.000 157.000 

Parkeren 814.000 635.000 

Groen (inclusief bossen en speelvoorzieningen) 4.378.000 4.351.000 

Begraafplaatsen 447.000 348.000 

Sportvelden 127.000 122.000 

Gemeentegebouwen (inclusief Accres) 3.536.000 2.203.000 

Onderhoud onderwijshuisvesting  * 0 0 

 

* Vanaf 2015 is het buitenonderhoud schoolgebouwen van het primair onderwijs overgeheveld 

naar de schoolbesturen. 
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2.2.3 Paragraaf Financiering 
 

2.2.3.1 Algemene ontwikkelingen 
2015 was een bijzonder turbulent jaar. In maart is de Europese Centrale Bank (ECB) overgegaan 
op een heel ruim monetair beleid. Sinds die tijd koopt de ECB elke maand € 60 miljard aan 
(staats)leningen op om banken meer lucht te geven en de rente verder te drukken. Dit leidde 
ertoe dat de 10-jaarrente in april daalde tot iets onder de 0,6%. De 10-jaarrente is gebaseerd op 
een renteruilcontract met aflossing ineens aan het einde van de looptijd. Daarna kregen we te 
maken met alle onrust rond Griekenland, wat ervoor zorgde dat de rente in korte tijd verdubbelde 
naar ongeveer 1,2%. Uiteindelijk heeft Europa met Griekenland afspraken kunnen maken en bleef 
Griekenland in de Eurozone. In de tussentijd bleek de Amerikaanse economie het redelijk goed te 
doen, waardoor een renteverhoging daar steeds waarschijnlijker werd. Uiteindelijk is de rente in 
Amerika in december inderdaad voor eerst in bijna 10 jaar met 0,25% verhoogd. In de tweede 
helft van het jaar bleek de economie in China en andere opkomende markten veel minder sterk 
dan gedacht. Dat heeft ook gevolgen voor de Europese economie. Dit veroorzaakte enorme 
onrust op de financiële markten, wat voor de ECB aanleiding was om in december de 
depositorente verder te verlagen naar 0,3% negatief. De verwachting is nu dat we verdere 
maatregelen door de ECB niet kunnen uitsluiten. Dat kan onder meer een verdere renteverlaging 
zijn. Wij hielden rekening met een korte rente van 0 tot een 0,5%, maar uiteindelijk hebben we 
geleend tegen gemiddeld bijna 0,16% negatief. We gaan ook voor het hele jaar 2016 uit van een 
negatieve rente voor onze korte leningen. 
De 10-jaarsrente stond eind 2015 op 1,0% en begin 2015 op 0,82%. In onze begroting voor 
2015 hebben we gerekend met een rente tussen de 1,5% en 2,0%. Wij verwachten nu voor 
2016 een bandbreedte van 0,6% tot 1,3% voor de 10-jaarsrente.  
De kans blijft natuurlijk dat de rente in 2016 anders uitpakt. Een afwijking van 1% op de kort 
lopende financiering betekent ongeveer € 500.000 resultaat op het product Rente & Financiering. 
 
Sinds 2013 is Schatkistbankieren ingevoerd als onderdeel van de Wet Financiering Decentrale 
Overheden (FiDO). Kort samengevat houdt dit in dat gemeenten overtollige liquide middelen bij de 
schatkist van het rijk moeten stallen. In deze jaarrekening hebben we in Bijlage K (Treasury) een 
tabel opgenomen over dit onderwerp. Daarin staat dat wij dat hebben gedaan binnen de 
bandbreedtes van de Wet FiDO.  
 
In 2014 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën in werking getreden. In deze paragraaf vindt u 
apart informatie over het resultaat van de houdbaarheidstest van onze gemeentefinanciën. De 
VNG heeft die test over de schuldensituatie ontwikkeld in het kader van die wet. De commissie-
Depla heeft daarnaast diverse kengetallen ontwikkeld die iets zeggen over de financiële situatie 
van een gemeente. Met ingang van de jaarrekening 2014 rapporteren we hierover. 
 

2.2.3.2 Risicobeheer 
 

2.2.3.2.1 Renterisicobeheer 
Renterisico over de vlottende schuld 

De kasgeldlimiet bepaalt voor hoeveel gemeenten maximaal kortlopende leningen mogen 
aangaan. Kortlopende leningen zijn leningen van korter dan 1 jaar. Het maximum wordt volgens 
de Wet FiDO berekend op basis van een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 
januari. Voor 2015 hadden we de kasgeldlimiet berekend op bijna € 52,7 miljoen.  
Zolang de korte rente lager is dan de rente voor langere looptijden proberen wij de kasgeldlimiet 
optimaal te gebruiken. De Treasurycommissie heeft spelregels opgesteld voor het moment 
waarop we korte schuld omzetten in lange schuld (consolideren). Daarbij spelen de rentevisie en 
de liquiditeitsprognose natuurlijk een belangrijke rol. 
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Kasgeldlimiet Kwartaal      

(bedragen in mln euro's) 1 2 3 4   
Netto vlottende schuld (+)/vlottende 
middelen 

54.806 31.959 36.606 30.344 
  

Kasgeldlimiet 52.665 52.665 52.665 52.665   
Ruimte onder limiet -2.141 20.706 16.059 22.321   

            
De kasgeldlimiet kwam in het eerste kwartaal iets boven het maximum uit. Dat mag binnen de 
regels van de Wet Fido. In de andere kwartalen zijn we ruim onder het maximum gebleven 
dankzij belastingontvangsten, grond- en vastgoedverkopen en vertraging in besteding van gelden 
binnen het sociaal domein. 
 

Renterisico over de vaste schuld 
Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een wettelijke norm van maximaal 20% per 
jaar. Dat houdt in dat we in een jaar niet meer dan 20% van het totaal van de begroting mogen 
herfinancieren door aflossingen of renteherzieningen. Het rijk heeft die norm ingesteld om te 
zorgen dat de rentelast over de jaren een beetje stabiel is. In het overzicht hieronder ziet u 
gegevens over de renterisiconorm voor onze gemeente voor de jaren 2015-2019. 

Renterisiconorm  Begroot Realisatie Begroot    

(bedragen x € 1 mln) 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

- maximaal renterisico op vaste schuld 72,6 30,0 70,4 55,8 71,1 71,1 

- renterisiconorm 123,9 123,9 119,3 119,3 119,3 119,3 

Ruimte onder de limiet 51,3 93,9 48,9 63,5 48,2 48,2

 

In dit overzicht ziet u dat we in 2015 niet boven de renterisiconorm zijn uitgekomen. Op basis 
van de doorrekening voor de jaren daarna verwachten we dat we er ook dan niet bovenuit 
komen. Behalve naar de renterisiconorm kijken we natuurlijk ook naar de meerjarige 
financieringsbehoefte. Daar stemmen we de looptijd van nieuwe geldleningen op af. 
 
Voor 2016 hebben we voor € 65 miljoen aan nieuwe leningen begroot. Dat bedrag hebben we 
vooral nodig voor herfinanciering van bestaande leningen. 
 

2.2.3.2.3 Kredietrisico's op beleggingen 

Kredietrisico op beleggingen 
(bedragen x € 1 mln) 

Restant vordering 
per 1-1-2015 

Waarvan met 
aanvullende 
zekerheid 

Restant vordering 
per 31-12-2015 

Waarvan met 
aanvullende 
zekerheid 

Absoluut % Absoluut % 

Gemeenten / provincies - -  - -  

Woningbouwcorporaties met 
garantie WSW 

21,4 34,4%  21,4 35,9%  

Semi-overheidsinstanties 18,8 30,2%  15,0 25,2%  

Financiële instellingen met 
rating A, of hoger 

12,2 19,6%  12,3 20,6%  

Overige instellingen 9,8 15,8% 0,7 10,9 18,3% 0,6 

Totaal 62,2 100,0%  59,6 100,0%  
 

We hebben de beleggingen in volgorde van risico gezet. De belegging met het meeste risico staat 
bovenaan. Alle beleggingen vallen binnen de toegestane kredietrisico’s. In de Wet FiDO staat dat 
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we kortlopende beleggingen (korter dan 3 maanden) alleen mogen doen bij instellingen met 
minimaal een A-rating. Langlopende beleggingen (langer dan 1 jaar) mogen alleen bij instellingen 
met minimaal een AAA-rating. De beleggingen voldoen aan de eisen van de Wet FiDO en het 
Treasurystatuut of zijn expliciet door u goedgekeurd. Dit geldt vooral voor de leningen van 
overige instellingen. 
 

2.2.3.2.4 Risico's op verstrekte gemeentegaranties 
U heeft vooral in het verleden garanties gegeven voor leningen die onder meer lokale 
woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, 
sportverenigingen en dergelijke zijn aangegaan. Tegenwoordig zijn er waarborgfondsen voor 
woningbouw, zorg en dergelijke. Daardoor krijgen wij steeds minder rechtstreeks de vraag om 
garant te staan voor leningen van die instanties. Bij de woningbouw is de gemeente nog steeds 
verplicht om als ‘achtervang’ garant te staan. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stelt zich 
als eerste garant voor die leningen. 
Wij hebben besloten om vanaf 1 januari 2011 niet meer garant te staan voor nieuwe leningen die 
worden verstrekt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Risico op gemeentegaranties 
(bedragen x € 1 mln) 

Restant bedrag per 1-
1-2015 

Restant bedrag per 
31-12-2015 

  

Absoluut % Absoluut %   

Rechtstreekse garantiestelling 8,5 1,9% 0,0 0,0%   

Als achtervang met WSW-garantie 434,8 98,1% 402,9 100,0%   

Totaal 443,3 100,0% 402,9 100,0%   

            
 

2.2.3.3 Gemeentefinanciering 
 

2.2.3.3.1 Financieringspositie 
Voor 2015 hadden we voorlopig rekening gehouden met € 50 miljoen aan nieuwe leningen. Dat 
bedrag werd uiteindelijk € 20 miljoen minder en kwam dus uit op € 30 miljoen. Daar zijn vier 
hoofdoorzaken voor: 

• We hebben meer gronden verkocht dan we hadden verwacht bij de begroting; 

• We hebben een behoorlijk deel van het oneigenlijk woningbezit afgestoten. Dat hadden we 
ook niet verwacht; 

• De post 'onderhanden werk' in het sociaal domein had een gunstige invloed gehad op het 
bedrag dat we moesten financieren. We krijgen elke week een vast bedrag van het rijk in het 
kader van de drie decentralisaties. Dat bedrag betalen wij door op basis van goedgekeurde 
facturen. We verwachten dat de post 'onderhanden werk' in het eerste halfjaar van 2016 
minder wordt; 

• Er waren vertragingen in (investerings)projecten. 
Aan het eind van het jaar was de ruimte om kort te financieren binnen de kasgeldlimiet helemaal 
gelijk aan de hoeveelheid kort geld die we werkelijk hebben opgenomen. 
We moeten korte leningen, lange leningen en de positie in rekening-courant samen nemen om 
onze totale schuldpositie te bekijken. We hebben dat ook toegelicht bij de balans. Alles bij elkaar 
is onze schuld in 2015 met ruim € 51 miljoen afgenomen. In de tabel in de paragraaf 
leningportefeullie opgenomen gelden (o/g) ziet u de ontwikkeling van de lange schuld. 
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2.2.3.3.2 Leningportefeuille opgenomen gelden 
Het gemiddelde rentepercentage van de nieuwe leningen zorgt voor een verdere daling van het 
gemiddelde percentage van de totale portefeuille. 
 
In het overzicht hieronder ziet u het verloop van de leningportefeuille vanaf 2012.  

 
2.2.3.3.3 Leningportefeuille uitgezette gelden 
In deze portefeuille zitten vooral de leningen die we volgens uw besluiten hebben gegeven aan 
woningbouwverenigingen, sportverenigingen (onder andere voor aanleg van kunstgrasvelden), 
(indirecte) starters- en duurzaamheidsleningen en dergelijke. Verder vallen hier de gelden onder 
die we hebben belegd vanwege de verkoop van voormalige VNB-aandelen. 
 

Mutaties 
beleggingenportefeuille 

Begroting 2015 Rekening 2015 

Bedragen  
(x € 1 miljoen) 

Gemiddelde 
rente 

Bedragen 
(x € 1 miljoen) 

Gemiddelde 
rente 

Stand per 1 januari 2015 58,4 4,40% 62,2 4,42% 

Nieuwe beleggingen 0,0  1,7 2,00% 

Reguliere aflossingen -0,4 4,40% -0,8 0,12% 

Vervroegde aflossingen   -3,5 5,17% 

Renteherzieningen (oud %) -0,6 4,40% 0,0 0,00% 

Renteherzieningen (nieuw %) 0,6 4,20% 0,0 0,00% 

Stand per 31-12-2015 58,0 4,36% 59,6 4,30% 
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Er was geen renteherziening meer. De lening was door het Wereld Natuur Huis voor aanvang van 
het kalenderjaar afgelost. Circulus-Berkel Milieu heeft haar recht gebruikt om de lening vervroegd 
af te lossen. Ook het Parkmanagement van de Ecofactorij heeft haar lening vervroegd afgelost. 
Dit kon beide boetevrij. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft per saldo voor 
ongeveer € 0,4 miljoen afgelost voor de startersleningen. We hebben vijf nieuwe leningen 
gegeven in het kader van het kunstgrasfonds. Daarnaast hebben we nog een lening gegeven in 
het kader van duurzaamheid en een lening aan een zwembad. 

2.2.3.4 Netto schuldquote en houdbaarheid financiën 
2.2.3.4.1  Netto schulquote 
In het collegewerkprogramma hebben wij als aandachtspunt de schuld(quote) benoemd. 
De definitie hiervan is: 
(Onderhandse leningen + overige vaste schuld + kortlopende schuld + overlopende passiva – 
lang lopende uitzettingen – kortlopende (debiteuren) vorderingen en uitzettingen – liquide 
middelen – overlopende activa)/ totaal van de inkomsten op de exploitatie begroting. 
 
In tabel hieronder ziet u de netto-schuldquote volgens de begroting en volgens de werkelijkheid. 
 

Jaar Begroting Rekening Categorie provincie 

Begroting Rekening 

2014 n.v.t 129% n.v.t. B 

2015 135,7% 107,2% C B 

2016 116,2% n.b.b. B  

 
We hadden verwacht dat de netto-schuldquote iets zou toenemen ten opzichte van de rekening 
2014. Maar in werkelijkheid nam de netto-schuldquote juist iets af. Wij zitten in de middelste 
categorie op basis van de criteria van onze toezichthouder de provincie. 
 

2.2.3.4.2  Houdbaarheid financiën 
Onder houdbare gemeentefinanciën wordt verstaan dat de gemeente aan haar verplichtingen kan 
voldoen en dat ook bij economisch slecht weer de gemeentefinanciën zonder hulp van buitenaf 
beheersbaar blijven. De VNG heeft hiervoor een vernieuwd model ontwikkeld waarin een verband 
wordt gelegd tussen de schuld, bezuinigingen en economische ontwikkelingen. 
Met dit model is te bepalen hoe houdbaar de gemeentefinanciën zijn in tijde van economische 
crisis. Op basis van dit model hebben wij voor Apeldoorn een nieuwe doorrekening gemaakt. 
 
In de onderstaande grafiek vindt u de resultaten van deze doorrekening. Deze grafiek geeft de 
trend van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën weer bij verschillende economische 
ontwikkelingen in combinatie met bezuinigingen. 
 
Met houdbaarheid financiën bedoelen we dat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen en dat 
de gemeentefinanciën ook bij economisch slecht weer beheersbaar blijven zonder hulp van 
buitenaf. De VNG heeft hiervoor een nieuw model ontwikkeld waarin een verband wordt gelegd 
tussen schuld, bezuinigingen en economische ontwikkelingen. Met dit model hebben we opnieuw 
berekend hoe houdbaar onze financiën zijn in tijden van economische crisis. 
In de grafiek hieronder ziet u de resultaten van deze berekening. Deze grafiek geeft de trend van 
de houdbaarheid van onze gemeentefinanciën weer bij verschillende economische ontwikkelingen 
in combinatie met bezuinigingen. 
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De positieve ontwikkeling van de schuld in 2015 levert ook voor de toekomstige jaren een 
positieve bijdrage. 
 
Deze grafiek laat zien dat bij de 'huidige' economische ontwikkeling onze schuldpositie eerst heel 
licht oploopt, om daarna voorzichtig te dalen. In het rekenmodel is 2022 ons streefjaar om op 
een schuldquote van 90% uit te komen. Om bij de huidige economische ontwikkeling in 2022 op 
90% uit te komen, is 5 jaar lang een jaarlijkse bezuiniging van 0,5% nodig. In een scenario voor 
economisch slecht weer berekent het VNG-model een theoretisch structurele bezuiniging van 4% 
per jaar. Voor onze gemeente betekent dat een bezuiniging van € 17 miljoen per jaar om in het 
streefjaar 2022 op een schuldquote van 90% uit te komen. Om bij economisch slecht weer onze 
gemeentefinanciën weer beheersbaar te krijgen, moeten we minimaal 5 jaar lang 1,5% of in 
euro’s 6,4 miljoen structureel bezuinigen om de trend van de schuldquote weer naar beneden te 
krijgen.  
 
Bij deze scenario’s zijn we uitgegaan van bezuinigen op de exploitatie. Maar ook aanpassingen in 
het investeringsvolume kunnen de schuldquote verbeteren. 
 
De grafiek geeft de trend van verschillende scenario’s weer. We kunnen er geen conclusies aan 
verbinden over absolute getallen. 

 

2.2.3.4.3 Reduceren van toekomstige rentelasten 
Toen u  de MPB 2015-2018 behandelde, is een motie ingediend onder de titel 'Ledig 
leningenportefeuille'. In de motie vraagt u ons u scenario’s voor te leggen de rentelasten te 
verminderen in samenhang met de standen van de Algemene Reserve, het weerstandsvermogen 
en dergelijke die we willen hebben. Hierover merken wij het volgende op. 
 
De rentelasten zijn minder geworden doordat onze rentedragende schuld minder is geworden en 
de netto-schuldquote omlaag is gegaan. Bovendien konden we de leningen die nodig waren voor 
herfinanciering afsluiten tegen lagere marktrentes dan waarvoor zij in de boeken stonden. Ons 
beleid om beperkt te investeren, overtollige bezit af te stoten en op te schuiven van actief naar 
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meer passief grondbeleid werpt zijn vruchten af. Een positievere uitkomst van baten-lasten heeft 
ook bijgedragen aan lagere rentelasten. 
We zien al een paar jaar de rentelasten afnemen. In 2010 betaalden we nog ruim € 25 miljoen 
aan rente over de langlopende leningen, in 2015 was dat bijna € 18 miljoen. We gaan in de jaren 
na 2015 leningen herfinancieren (als de omstandigheden gelijk blijven), waardoor relatief 
duurdere leningen worden omgezet in leningen met lagere rentes. Hierdoor worden de rentelasten 
de komende jaren nog minder. In de lopende begroting houden we rekening met het inlopen van 
de verliesvoorziening van het Grondbedrijf. Ook dat draagt bij aan vermindering van de 
rentelasten. Daarnaast ‘sparen’ we om de Algemene Reserve te verhogen tot ten minste € 15 
miljoen in 2022. 
 
U vindt in bijlage K het overzicht van de leningportefeuille o/g per 31 december 2015. 
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2.2.4 Paragraaf Verbonden partijen 

4.4.1  Inleiding  
 
Verbonden partijen zijn andere rechtspersonen waarmee we een bestuurlijk en financieel belang 
hebben. Bestuurlijk belang is een zetel in het bestuur van de rechtspersoon of stemrecht. Van 
financieel belang is sprake als we geld hebben gegeven (een aandelenkapitaal hebben gestort) en 
dat kwijt zijn als de rechtspersoon failliet gaat of als wij opdraaien voor financiële problemen van 
de rechtspersoon. Wij hebben bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke 
regelingen, deelnemingen en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). De omvang van onze 
verbondenheid (bijvoorbeeld de grootte van het geplaatst aandelenkapitaal) bepaalt hoe veel 
invloed we hebben op het beleid van de verbonden partij. 
In de paragraaf is bij de verbonden partijen geen informatie verstrekt over de in 2015 behaalde 
(financiële) resultaten, omdat vrijwel alle partijen pas in het voorjaar hun jaarverslagen 
vaststellen. Van de BNG (programma 1) en de GGD (programma7) is al wel een voorlopig 
resultaat bekend; de BNG behaalde een winst van € 226 miljoen en de GGD jaarrekening laat een 
voordeel van ongeveer € 225.000 zien.  
 

4.4.2 Visie op verbonden partijen 
 
De gemeentebesturen van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of samen een 
gemeenschappelijke regeling treffen om te zorgen voor een of meer belangen van die gemeenten. 
Onze gemeente neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast hebben we 
een deel van de aandelen of alle aandelen van een aantal vennootschappen om zo te zorgen voor 
het publieke belang. Ten slotte gebruiken we ook PPS-constructies als middel om beleidsdoelen 
te realiseren. De samenwerking met marktpartijen moet meerwaarde hebben, in de vorm van 
gebruik van kennis en expertise van andere partijen. Daarnaast kan spreiding van risico’s ervoor 
zorgen dat we onze plannen en projecten efficiënter uitvoeren. Hieronder ziet u per programma 
een toelichting op de gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en PPS-constructies 
 
U heeft in het verleden laten weten dat u behoefte heeft aan meer sturingsinstrumenten voorde 
verbonden partijen. In september 2015 heeft u de Kadernota verbonden partijen Apeldoorn 
vastgesteld. Aparte voorstellen kunnen voor de MPB 2016-2019 leiden tot verdere aanpassing 
van deze paragraaf.  
Vanaf 2017 veranderen de voorschriften voor de begroting (BBV). Dat heeft gevolgen voor deze 
paragraaf. 
 

4.4.3 Overzicht van verbonden partijen                                       
a. Gemeenschappelijke regelingen 
 
Programma 1 

 

Regio Stedendriehoek 

Vestigingsplaats: Twello 

Doel en openbaar belang: Op intergemeentelijk niveau zorgen voor de belangen op het gebied van 
ruimtelijke en sociale ontwikkeling, wonen, verkeer en vervoer en economische zaken die verder 
gaan dan alleen onze gemeente.  
Deelnemers: 7 gemeenten met in totaal 414.000 inwoners 
Financiële bijdrage 2015: In haar begroting heeft de regio Stedendriehoek een geraamde totale 
bijdrage van € 1.032.000. Onze bijdrage is € 393.000. 
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Uitvoering beleidsvoornemens/prestatieafspraken 2015:  
De regio is bezig te bepalen hoe de organisaties moeten worden ingericht om nauwer te kunnen 
samenwerken bij zaken die op de agenda voor de regio staan. Zij doet dat aan de hand van de 
Midterm Review en werkt samen met de Strategische Board. De deelnemers hebben in 2014 
besloten nauwer te gaan samenwerken. We doen dat g steeds via innovatie, sociaal kapitaal, 
bereikbaarheid en leefomgeving. De regio heeft de Cleantech regio Stedendriehoek in 2015 
nadrukkelijk op de kaart gezet in Europa. 
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 294.000 en € 248.000 
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 3.298.000 en € 3.565.000 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 44.000 en € 22.000 

Risico(’s): Het weerstandsvermogen van de regio Stedendriehoek is niet groot. Als de regio niet 
meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet zij een beroep doen op de deelnemende 
gemeenten. 
 
Tribuut 

Vestigingsplaats: Epe 

Doel en openbaar belang: Met ingang van 1 januari 2016 voert Tribuut de belastingtaak uit voor 
onze gemeente.   
Deelnemers: 5 gemeenten met in totaal 294.000 inwoners 
Financiële bijdrage 2015: We hebben in 2015 € 325.000 bijgedragen in de opstartkosten van 
Tribuut.  
Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken 2015: De gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, 
Voorst en Zutphen in 2015 besloten per 1 januari 2016 de Gemeenschappelijke regeling Tribuut 
belastingsamenwerking op te richten en de uitvoering van de belastingtaak daar onder te 
brengen. We hebben in 2015 voorbereidingen gedaan om de taak per 1 januari 2016 te kunnen 
uitvoeren.  
Eigen vermogen: niet van toepassing 
Vreemd vermogen: niet van toepassing 
Rekeningresultaat: niet van toepassing 
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 een van 
die risico's zich voordoet, kan dat leiden tot vertraging van de uitvoering en extra kosten. Als 
Tribuut niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet zij een beroep doen op de 
deelnemende gemeenten. 
 
 

Programma 2  

 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)/GHOR  

Vestigingsplaats: Apeldoorn 

Doel en openbaar belang: 

• op regionaal niveau  voorkomen, beperken en bestrijden van grootschalige incidenten en 
rampen; 

• coördinatie van multidisciplinaire samenwerking van hulpverleners; 

• uitvoeren van brandweertaken.   
Deelnemers:  22 gemeenten met 812.000 inwoners. 
Financiële bijdrage 2015: € 11.425.000.  
Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken realisatie 2015:  

• De basiszorg van de brandweer paste in 2015 bij het vastgestelde risicoprofiel. 

• In 2015 zijn er 3 bestuurlijke oefeningen (2x een GBT-oefening en 1x een zgn 
burgemeestersgame) gehouden. 

• Het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost 
Gelderland (VNOG) voor een basisbrandweerzorg afgestemd op de risico’s genoemd in 
het door de raad vastgestelde risicoprofiel is gerealiseerd. 

• Er is voldaan aan het opzetten en paraat houden van een rampenbestrijdingsorganisatie. 

• De VNOG is in 2015 begonnen de uitvoering van het project VNOG Risicogericht. Dat is 
het proces om de organisatie van de VNOG opnieuw vorm te geven. De VNOG wil met 
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dit project de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren en tegelijk goedkoper en 
eenvoudiger werken. Het VNOG-bestuur heeft daarvoor in 2015 besluiten genomen, 
onder andere over welk materieel nodig is om de risico’s in onze regio af te dekken. 

• De VNOG heeft in 2015 het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan niet 
geactualiseerd. Het regionaal crisisplan is wel geactualiseerd. Het algemeen bestuur van 
de VNOG heeft de geldigheid van die eerste twee documenten met een jaar verlengd. Het 
bestuur heeft dat laten weten aan de deelnemende gemeenten. 

Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 6.500.000 en € 6.200.000.  
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 36.700.000 en € 32.600.000. 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 2.800.000 en € 1.600.000. 
Risico(’s): De VNOG heeft een buffer van € 4,6 miljoen om risico's op te vangen. Hiervan is 
€ 2,9 miljoen bestemd voor het opvangen van risico's binnen de brandweerclusters. Zoals het er 
nu uitziet is de buffer voorlopig groot genoeg om de bedrijfsvoeringsrisico's op te vangen die de 
VNOG noemt in haar begroting 2016. Een belangrijk risico voor onze gemeente is wel de 
implementatie van Slagkracht en de bezuiniging die daardoor plaatsvindt. Daarnaast voert de 
VNOG per 2017 een nieuwe verdeelsleutel in, wat kan leiden tot een nieuwe verdeling van de 
gemeentelijke bijdragen.  
 
 
Programma 4  

 
Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)  

Vestigingsplaats: Apeldoorn 
Doel en openbaar belang: Zorgen voor de belangen van de deelnemers van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving op het gebied van het omgevingsrecht. Het samenwerkingsverband houdt 
zich in eerste instantie bezig met de uitvoering van milieutaken. Wij hebben ook milieuadvisering 
over diverse thema’s als bodem en geluid bij OVIJ ondergebracht. 
Deelnemers: gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en provincie Gelderland. 
Financiële bijdrage 2015: € 4.104.000. 
Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken 2015: Wij laten sinds 2013 onze milieutaken 
uitvoeren door OVIJ. We houden zelf de regie. We maken elk jaar afspraken over de uitvoering 
van de taken via een dienstverleningsovereenkomst. OVIJ heeft met de deelnemende gemeenten 
een efficiencytaakstelling afgesproken. In 2016 moet OVIJ 10% hebben bezuinigd op de kosten 
van het primaire proces en 5% op de overheadkosten. 
OVIJ is in 2015 nog professioneler geworden. We zijn tevreden over hoe OVIJ de 
werkzaamheden uit de dienstverleningsovereenkomst voor 2015 heeft uitgevoerd. 
Eigen vermogen (rekening  2014): € 370.000 
Vreemd vermogen (rekening 2014): € 1.168.000 
Rekeningresultaat 2014: € 101.000 
Risico(’s): OVIJ heeft een algemene reserve van € 150.000 en een budget van  
€ 60.000 in de begroting om risico's op te vangen. Het belangrijkste risico is dat OVIJ de 
afgesproken efficiencytaakstelling niet of pas later haalt. 
 

 

Programma 6 

 
Felua-groep 
Vestigingsplaats: Apeldoorn 
Doel en openbaar belang: In het kader van de Participatiewet mensen die een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben, begeleiden en helpen zich te ontwikkelen. Op een manier dat zij het 
meeste uit zichzelf kunnen halen. Dat kan zijn door regulier werk, individuele of 
groepsdetachering, begeleid werken of werken binnen de Felua-groep. De afstand tot de 
arbeidsmarkt kan diverse oorzaken hebben, onder meer een lichamelijke, verstandelijke of 
psychische beperking of langdurige werkloosheid.  
Deelnemers: 3 gemeenten:Apeldoorn, Epe en Heerde 
Financiële bijdrage 2015: € 25,8 miljoen (een bijdrage van onze gemeente in het kader van de 
oude Wet sociale werkvoorziening (Wsw), plus een bonus van het rijk voor begeleid werken)   
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Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken 2015: Felua-groep is namens de gemeenten 
werkgever geweest voor mensen uit de doelgroep Wsw. Daarvoor kregen de gemeenten elk jaar 
een taakstelling van het rijk en het geld dat daarbij hoorde. Dat was zo tot de invoering van de 
Participatiewet. Vanaf 2015 is dat systeem veranderd. Gemeenten krijgen nu een budget voor de 
financiering van de Wsw. Daarbij houdt het rijk er rekening mee dat er minder mensen bij 
werkvoorzieningschappen werken en de vergoeding per SE minder wordt. Felua-groep heeft zich 
voorbereid op verdere samenwerking met de gemeenten, zodat in 2017 de werkprocessen van 
Felua-groep en het Activerium in elkaar kunnen worden geschoven. 
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 5.000.000 en € 5.100.000.  
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 3.800.000 en € 3.700.000. 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: nadeel van € 460.000 in 2013 en voordeel van € 100.000 in 
2014. Resultaten komen ten laste of ten gunste van het eigen vermogen van de Felua-groep. 
Risico(’s): Volgens de meerjarenbegroting 2016-2019 heeft Felua-groep in 2016 een klein tekort. 
Voor de jaren daarna verwacht Felua-groep positieve resultaten. Overschotten kan Felua-groep 
toevoegen aan de reserves. Als de resultaten voor de jaren na 2016 toch negatief zijn, kan Felua-
groep de tekorten in eerste instantie uit de eigen reserves dekken. Zijn de tekorten groter dan de 
reserves? Dan kan Felua-groep een beroep doen op de deelnemende gemeenten. 
 

 

Programma 7  

 
GGD Noord- en Oost Gelderland  
Vestigingsplaats: Apeldoorn 

Doel en openbaar belang: bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de 
inwoners. Gemeenten in de Achterhoek, Midden IJssel/Oost Veluwe en Noord-Veluwe werken 
samen voor hun wettelijke verplichtingen op het gebied van collectieve preventie op het gebied 
van de volksgezondheid.  
Deelnemers:22 gemeenten met in totaal 812.224 inwoners  
Financiële bijdrage 2015: € 2.157.838 respectievelijk € 2.166.579 
Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken 2015: De jeugdgezondheidszorg is verder 
ontwikkeld volgens het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dat betekent dat het 
aantal vaste contactmomenten minder is geworden. Daardoor is er meer ruimte gekomen om 
contactmomenten aan te bieden aan kinderen en ouders voor wie dat nodig is. Er is een extra 
contactmoment ingevoerd voor jongeren tussen 15 en 20 jaar in het voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs 
De GGD NOG en de VNOG werken meer samen op het gebied van veiligheid en gezondheid. De 
GGD heeft beleidsadviezen gegeven, geholpen bij alcoholmatiging en diverse activiteiten 
uitgevoerd op het gebied van gezondheidsbevordering. Op bestuurlijk niveau zijn we begonnen te 
kijken naar een nieuwe indeling van de dienstverlening van de GGD. Daarbij maken we 
onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte diensten. We kijken ook opnieuw wat de positie 
van de jeugdgezondheidszorg moet zijn. 
Eigen vermogen: rekening 2014 en (verwacht) 2015: € 3.145.000 en € 3.074.000.  
Vreemd vermogen rekening 2014 en (verwacht) 2015: € 3.537.000 en € 2.520.000 
Rekeningresultaat 2014 en (verwacht) 2015: € 391.000 en € 350.000 
Risico(’s):  
• Gemeenten kopen minder plusproducten zoals jeugdzorg, algemene zorg en kennis en 

expertise.  
• Gemeenten krijgen opnieuw bezuinigingstaakstellingen. 
• Gemeenten kunnen besluiten om uit de gemeenschappelijke regeling te stappen vanwege de 

decentralisatieopgaven voor het onderdeel JGZ. De JGZ hangt nauw samen met de andere 
taakgebieden van de GGD. 
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b.  Deelnemingen 
 
 
Programma 1 

 
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)   

Vestigingsplaats: Den Haag 

Doel en openbaar belang: De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor 
maatschappelijk belang. Via financiële dienstverlening helpt de BNG mee om de kosten van 
maatschappelijke voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk te houden. 
Aandelenbelang: De Staat heeft de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van 
gemeenten, provincies en een waterschap. Onze gemeente heeft 0,24% van de aandelen. De 
BNG keert elk jaar dividend uit. .  
Financieel belang: Over 2014 kregen we € 75.000 aan dividend. 
Realisatie beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015: niet van toepassing 
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 3,4 miljard en € 3,6 miljard 

Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): ongeveer € 128 miljard en ongeveer € 150 miljard 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 283 miljoen en € 126 miljoen 
Dividend 2013 en 2014: € 168.000 en € 75.000 
Risico(’s): Het dividend kan tegenvallen als de bank minder winst maakt of een kleiner deel van 
de ratio uitbetaalt. 
 
NV Luchthaven Teuge   
Vestigingsplaats: Teuge 

Doel en openbaar belang: Voorzieningen bieden voor vliegverkeer voor General Aviation en 
recreatie en bedrijvigheid die daarmee verband houden, binnen kaders die de wet en de 
aandeelhouders stellen. 
Aandelenbelang: 54 % 
Financieel belang: Onze gemeente heeft € 1 miljoen ingebracht in NV Luchthaven Teuge. 
Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken, prestaties 2015: 

• De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2014 vastgesteld.  

• In 2015 heeft een stuurgroep advies uitgebracht over de toekomst van de luchthaven. 
Burgemeester Berends was voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep heeft 
stakeholders, belangenorganisaties en de provincie betrokken bij haar advies. Ze heeft het 
advies aangeboden aan de provincie en aan enkele andere betrokken partijen als inbreng 
voor het luchthavenbesluit dat het rijk nog gaat nemen. 

Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 1.760.000 en € 1.510.000 

Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 1.910.000 en € 2.520.000 

Rekeningresultaat 2013 en 2014: -/- € 37.000 en -/- € 251.000  
Dividend 2013 en 2014: niet van toepassing 
Risico(’s): 

• Het faillissement van de vliegschool heeft geleid tot minder vliegbewegingen. 

• Het aantal vliegbewegingen kan langere tijd minder zijn dan de planning, waardoor de 
luchthaven minder havengeld ontvangt. 

• De brandstofprijzen veranderen steeds, waardoor de marge lager kan zijn dan geraamd. 
 
NV Nuon Energy   
Vestigingsplaats: Amsterdam 
Doel en openbaar belang: Nuon Energy is het productie- en leveringsbedrijf van Nuon. In 2009 is 
Nuon gesplitst in een productie/leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf (Alliander). De publieke 
aandeelhouders hebben Nuon Energy verkocht aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. In 
2015 hebben ze het laatste deel van hun aandelen overgedragen. 
Aandelenbelang: We hebben in 2009 49% van onze aandelen verkocht aan Vattenfall. Daarna in 
2011 15% en in 2013 nog eens 15%. In 2015 hebben we het laatste deel verkocht. Dat waren 
nog 12.352 aandelen. 
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Financieel belang: Gedurende de periode van de aandelenoverdracht kregen we 2% dividend over 
de verkoopwaarde van de aandelen die we nog niet hadden overgedragen. In 2015 kregen we 
€ 27.000. Dat was het dividend over 2014 en een half jaar van 2015. 
Realisatie beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015: Nu we in 2015 onze laatste aandelen 
aan Vattenfall hebben overgedragen, is NV Nuon Energy vanaf 2016 geen verbonden partij meer. 
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 2,922 miljard en € 2,655 miljard 
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 3,435 miljard en € 3,767 miljard 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 210 miljoen en € 110 miljoen 
Dividend 2013 en 2014: € 18.000 en € 27.000 
Risico(’s): minimaal 
 
Alliander NV 

Vestigingsplaats:Utrecht 

Doel en openbaar belang: Alliander is het netwerkbedrijf van het voormalige Nuon. Het is in 2009 
afgesplitst. Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders. 
Aandelenbelang: 0,0043% 
Financieel belang: Alliander had in 2014 een resultaat na belastingen en correctie van 
€ 323 miljoen. Het heeft daarvan € 125 miljoen als dividend uitgekeerd. Onze gemeente kreeg 
hiervan 0,0043%. Dat was € 54.000. 
Realisatie beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015: 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.  
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 3,375 miljard en € 3,579 miljard 

Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 4,173 miljard en € 4,093 miljard 

Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 288 miljoen en € 323 miljoen 
Dividend 2013 en 2014: € 54.000 en € 54.000  
Risico(’s): minimaal 
 

Vitens    
Vestigingsplaats: Arnhem 
Doel en openbaar belang: 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. 
Aandelenbelang: 1 aandeel 
Financieel belang: Het financieel belang is klein. Vitens maakte in 2014 een nettowinst van 
€ 42,1 miljoen, waarvan het 40% als dividend heeft uitgekeerd. Wij kregen een dividend van 
€ 2,94. 
Realisatie beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015: niet van toepassing 
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 438 miljoen en € 421 miljoen 
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 1,274 miljard en € 1,293 miljard 

Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 39,3 miljoen en € 42,1 miljoen 
Dividend 2013 en 2014: € 2,72 en € 2,94 
Risico(’s): niet van toepassing 
 
Leisurelands (voorheen: RGV) 

Vestigingsplaats: Arnhem 

Doel en openbaar belang: Het (laten) exploiteren van dagrecreatieve voorzieningen voor een 
breed publiek. 
Aandelenbelang: Apeldoorn heeft 17% van de aandelen. Wij vinden laagdrempeligheid en goed 
onderhoud van de recreatieve voorzieningen (waaronder Bussloo) belangrijk. We kunnen daar in 
hoofdlijnen invloed op hebben. 
Financieel belang: De nominale waarde bedraagt € 32.604. De aandeelhouders hebben 
afgesproken dat tot en met 2016 geen dividend wordt uitgekeerd. 
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Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken 2015: nvt 
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 50 miljoen en € 52,4 miljoen. 
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): in beide jaren € 52 miljoen 

Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 3,6 miljoen en € 2,5 miljoen  
Dividend 2013 en 2014: geen 
Risico(’s): minimaal 
 
Programma 3 

 
BV Parkeerexploitatie Orpheus   
Vestigingsplaats: Apeldoorn 
Doel en openbaar belang: Het beheren en exploiteren van de parkeervoorzieningen aan het 
Churchillplein in Apeldoorn. 
Aandelenbelang: Wij hebben 100% van de aandelen.  
Financieel belang: We betalen elk jaar een bijdrage van ongeveer € 300.000 om het 
exploitatietekort te dekken. 
Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken 2015: We hebben in 2015 besloten om deze bv 
te ontbinden en de exploitatie en het beheer van de parkeergarage vanaf 2016 zelf te doen. 
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): -/- € 64.000 en -/- € 6.000 
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 190.000 en € 144.000 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € -/- € 11.000 en € 58.000 
Dividend 2013 en 2014: niet van toepassing 
Risico(’s): De kans dat er bij ontbinding van de bv onvoorziene verplichtingen zijn, is klein. 
 
 
Programma 4 

 
Circulus-Berkel BV   

Vestigingsplaats: Apeldoorn  
Doel en openbaar belang: Circulus-Berkel voert voor onze gemeente de wettelijk taak uit van het 
inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval. Daarnaast adviseert en helpt zij bij 
afvalmanagement in de breedste zin. 
Aandelenbelang: Onze gemeente heeft 35,6 % van de aandelen. 
Financieel belang: De nominale waarde van de aandelen is € 3.565. De jaarlijkse kosten van de 
dienstverlening van Circulus-Berkel zijn ongeveer € 9 miljoen. 
Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken 2015:  

Met Circulus is een specifieke dienstverleningsovereenkomst gesloten, een 
resultatenovereenkomst. Hierin zijn de specifieke, reguliere, werkzaamheden opgenomen die 
Circulus de gemeente levert. Inclusief budgetten en prestatie indicatoren.  
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 9,1 miljoen en € 9,5 miljoen. 
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 22,1 miljoen en € 26,1 miljoen, waarvan € 5,6 
miljoen leningen van de aandeelhouders. 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 2,2 miljoen en € 2,1 miljoen. 
Dividend 2013 en 2014: We kregen in 2013 € 0,9 miljoen  dividend en in 2014 € 0,6 miljoen.  
Risico(’s):  

• Minder aanbod van afval voor de afvaloverslag 
Dat heeft gevolgen voor het resultaat van het overslagbedrijf van Circulus-Berkel. En dat 
betekent dat we minder dividend krijgen. 

• Invoering van de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven 
Dat heeft ook tot gevolg dat we minder dividend krijgen.  

De risico's voor onze gemeente als aandeelhouder zijn klein. We hebben de regie over de 
afvalinzameling en we maken met Circulus-Berkel afspraken over prestaties en prijzen via de 
dienstverleningsovereenkomst. 
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Programma 8 

Stichting Exploitatiegarantiefonds OSCA  

Vestigingsplaats: Apeldoorn 

Doel en openbaar belang: Deze stichting beheert 2 exploitatiegarantiefondsen, een voor de eerste 
10 jaar van de exploitatie van Omnisport Apeldoorn en een voor de periode daarna. Als de 
Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum BV (de exploitant van Omnisport Apeldoorn) daarom 
vraagt, kan de stichting een bijdrage geven in het verlies op de exploitatie van Omnisport 
Apeldoorn. Dat kan alleen als dat verlies wordt veroorzaakt door: 

• een gebeurtenis die de exploitatiemaatschappij niet kon voorzien; 

• een tekort op de deelname van de exploitatiemaatschappij in een topsportevenement. 
Als de stichting een positief saldo heeft aan het eind van de exploitatieperiode, betaalt ze dat aan 
Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum BV. 
Aandelenbelang: niet van toepassing.  
Financieel belang: Het is belangrijk dat de stichting goed beheer voert. We kunnen dat 
controleren aan de hand van de jaarverslagen 
Realisatie beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015: De stichting heeft het beheer dat zij van 
plan was uitgevoerd. 
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 548.000 en € 667.000 

Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 11.000 en € 13.000 (kort vreemd vermogen) 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 45.000 en € 42.000 

Dividend 2013 en 2014: niet van toepassing. 
Risico(’s): We lopen geen risico. 
 

Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum B.V 

Vestigingsplaats: Apeldoorn 
Doel en openbaar belang: Dit is een dochter van Libéma Vastgoed. We hebben in 2006 met deze 
exploitatiemaatschappij de Huur- en Exploitatieovereenkomst Omnisportcentrum Apeldoorn 
afgesloten voor de exploitatie van Omnisport Apeldoorn. Met Omnisport bieden we  lokale en 
landelijke sportorganisaties een accommodatie voor hun sport. Omnisport draagt bij aan de 
uitstraling van Apeldoorn 
Aandelenbelang: niet van toepassing. 
Financieel belang: We geven de exploitatiemaatschappij elk jaar een contractueel 
overeengekomen exploitatiebijdrage van ruim € 700.000. 
Realisatie beleidsvoornemens/prestatieafspraken 2015: De exploitatiemaatschappij heeft de 
afspraken uit de huur- en exploitatieovereenkomst uitgevoerd. 
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 785.000 en € 959.000 
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 812.000 en € 545.000 (kort vreemd vermogen) 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 319.000 en € 174.000  
Dividend 2013 en 2014: niet van toepassing 

Risico(’s): De exploitatiemaatschappij heeft het risico voor de exploitatie. Wij lopen geen 
rechtstreeks financieel risico. We kunnen wel nadeel hebben, onder meer als: 

• het aantal evenementen in Omnisport minder wordt; 

• de relatie tussen exploitatiemaatschappij en gebruikers slechter wordt; 

• er gebreken zijn aan Omnisport. 
Meer over gebreken aan Omnisport leest u in de toelichting bij programma 8.  
 
NV Orpheus theater/congrescentrum 

Vestigingsplaats: Apeldoorn.  
Doel en openbaar belang: Aanbieden van een breed cultureel programma. Aanbieden van 
accommodatie en hulp voor culturele organisaties in Apeldoorn, zowel op amateur- als op 
professioneel niveau. 
Aandelenbelang: Onze gemeente heeft 72,7% van de aandelen. 
Financieel belang: De aandelen hebben een nominale waarde van € 270.000. We geven elk jaar 
een subsidie. In 2015 was die € 4,5 miljoen, vanaf 2016 is de subsidie € 4,2 miljoen per jaar. 
We zijn ook eigenaar van het gebouw, de gronden en de parkeergarage. 
Beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015: De beleidsplannen en prestatieafspraken van 
Orpheus staan in de nota Spin-Off doorkijk Cultuur 2013-2016. Orpheus heeft een 
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Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 gepresenteerd met verschillende maatregelen om zo snel 
mogelijk tot een gezonde exploitatie te komen. Bij de behandeling van de MPB 2013-2016 heeft 
u besloten Orpheus een extra subsidie te geven van € 900.000 voor 2013 en 2014 en € 
450.000 voor 2015. Orpheus vroeg ook om een investeringsbijdrage van € 450.000. Die hebben 
we haar niet gegeven.   
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): -/- € 540.000 en -/- € 300.000. Verwacht eigen 
vermogen 2015 is € 0. 
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 3.700.000 en € 3.600.000 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 88.000 en € 248.000. Verwachting jaarresultaat 2015 is 
plus € 300.000. 
Dividend: niet van toepassing 
Risico(’s): De directie van Orpheus heeft in 2015 de raming van haar meerjarenplan 2015-2019 
bijgesteld. Zij verwacht dat het resultaat van Orpheus de komende jaren ongeveer op nul zal 
uitkomen. Het eigen vermogen is eind 2015 niet meer negatief, maar het zal de komende jaren 
bijna niet groter worden. Daardoor heeft Orpheus geen financiële buffer om eventuele financiële 
tegenvallers op te vangen. 
 
 

Programma’s 5, 7 en 8 

 
Accres Apeldoorn BV  
Vestigingsplaats: Apeldoorn. 

Doel en openbaar belang: Accres beheert en verzorgt In onze opdracht de gebruikersexploitatie 
beheren en verzorgen van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties. We hebben ervoor 
gekozen van Accres een vennootschap te maken vanwege juridische en fiscale aspecten en 
omdat we na de verzelfstandiging in 1999 Accres zo veel mogelijk wilden aansturen.  
Aandelenbelang: Onze gemeente is voor 100% aandeelhouder. 
Financieel belang: De waarde van de aandelen op onze balans is € 18.151. We betaalden 
€ 11.653.000 subsidie aan Accres. Accres huurt het gemeentelijk vastgoed voor € 6.500.000.  
Realisatie beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015: De algemene vergadering van 
aandeelhouders heeft de jaarrekening en de dividenduitkering 2014 vastgesteld. Eind 2015 zijn 
we als aandeelhouder op voorstel van de Raad van Commissarissen akkoord gegaan met de 
benoeming van een nieuwe directeur voor Accres. We hebben als grootste opdrachtgever 
intensief gewerkt aan de nieuwe prestatieafspraken met Accres. Het Bestuursakkoord bepaalde 
de inhoud van die afspraken. In het Bestuursakkoord hebben we afgesproken dat we de relatie 
met Accres optimaliseren en zakelijker maken. Op basis van de nieuwe afspraken geven we in 
2016 aan welke prestaties we van Accres verwachten. Accres kan daarvoor dan een offerte 
uitbrengen. De nieuwe prestatieafspraken gaan per 2017 in.   
Eigen vermogen (rekening 2013 en 2014): € 4 miljoen en € 4,3 miljoen 
Vreemd vermogen (rekening 2013 en 2014): € 3,9 miljoen en € 3,7 miljoen 
Rekeningresultaat 2013 en 2014: € 1.150.000 en € 621.000 

Dividend 2013 en 2014: Accres heeft in 2013 en 2014 een dividend van € 260.000 betaald 
zoals we hadden afgesproken 

Risico(’s): De nieuwe prestatieafspraken kunnen na 2016 invloed hebben op de continuïteit en de 
bedrijfsvoering van Accres. Dat kan leiden tot frictiekosten (kosten voor verandering van taken 
en formatie). Een klein deel van de medewerkers van Accres valt nog onder het Sociaal Statuut 
1999 dat gold op het moment van verzelfstandiging van Accres. Verliezen deze medewerkers 
hun baan doordat Accres minder opdrachten van ons krijgt? En kunnen ze niet binnen of buiten 
Acres herplaatst worden? Dan zijn wij verantwoordelijk op basis van hun rechtspositie. 
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c. PPS-constructies 
 
Publiek-private samenwerking (PPS) is een middel om beleidsdoelen te realiseren. De 
samenwerking met marktpartijen moet meerwaarde hebben, in de vorm van gebruik van kennis 
en expertise van andere partijen. Daarnaast kan spreiding van risico’s ervoor zorgen dat we onze 
plannen en projecten efficiënter uitvoeren. PPS binnen het Grondbedrijf wordt gefinancierd via 
een schuldrelatie met onze gemeente. De partners hebben geen eigen vermogen gestort. We 
boeken elk jaar de kosten en opbrengsten op het onderhanden werk. Er is geen rekeningresultaat 
gedurende de looptijd van de samenwerking. Dat kan er alleen zijn bij beëindiging van de 
samenwerking. 
 
 
Programma 9 

 
Zuidwest Poort de Veldekster 

Vestigingsplaats: Ugchelen 

Doel en openbaar belang: gemeenschappelijk tot exploitatie brengen van bouwgrond voor 
woningbouw in een deelgebied van de Zuidwest Poort. Het gaat om de locatie waar camping De 
Veldekster was gevestigd.  
Financieel belang: kosten en opbrengsten van de grondexploitatie komen ten laste of ten bate 
van de betrokken partijen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Onze gemeente neemt 
voor 25% deel in deze samenwerking. 
Realisatie beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015:  We hebben het bestemmingsplan in 
2004 vastgesteld. We hebben onderdelen van dat plan in 2013 aangepast bij een actualisatie van 
het bestemmingsplan Ugchelen. We maken een voorstel om het bestemmingsplan opnieuw te 
wijzigen voor de Boswoningen, het Wasserijcomplex en de woningen op de Enk. We dragen de 
gronden van de Enk daarna over. De gronden en opstallen van het Wasserijcomplex dragen we 
over aan een projectontwikkelaar. We doen dat pas als we het eens zijn geworden over de prijs 
en de voorwaarden. We gaan door met de verkoop van kavels op de Enk en van gewone kavels, 
behalve van de kavels van de Boswoningen. We hebben in 2015 met onze partners binnen De 
Veldekster BV contracten gesloten voor de planherziening voor het Wasserijcomplex, de Enk en 
de Boswoningen. We beginnen in het 1e kwartaal van 2016 zal met de planologische procedure. 
Eigen vermogen (rekening 2014 en 2015): € 0 

Vreemd vermogen (rekening 2014 en 2015): -/- € 81.000 en -/- €70.000. 
Rekeningresultaat 2014 en 2015: niet van toepassing 

Risico(’s): Het is met de huidige situatie op markt niet eenvoudig om (grote) kavels in deze 
prijsklasse te verkopen. Het risico zit vooral in de fasering.  
 
Zuidwest Poort Wegener  

Vestigingsplaats: Apeldoorn 

Doel en openbaar belang: het plangebied veranderen op een manier die past in de visie voor de 
Zuidwest Poort. 
Financieel belang: Wij doen mee voor 1/3 deel. Daarnaast zijn we financier voor het onroerend 
goed. 
Realisatie beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015: We hebben de Kantorennota vastgesteld. 
Daarin staat een nieuwe kantorenprogrammering. Dat kan aanleiding zijn om afspraken die we 
hebben gemaakt te veranderen.  
Eigen vermogen (rekening 2014 en 2015): € 0 

Vreemd vermogen (rekening 2014 en 2015): € 9.454.000 en € 9.524.000 

Rekeningresultaat 2014 en 2015: niet van toepassing 

Risico(’s): De ontwikkeling van het kantorenprogramma is over het geheel genomen een groot 
risico. U heeft begin 2014 een algemene verliesvoorziening gemaakt voor het risico op de 
gemeentelijke gronden. We hebben u toen ook in een niet-openbare bijeenkomst geïnformeerd 
over de Wegener-locatie. 
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Kanaalzone Pilot Zuid (Schatkamer van Zuid) 

Vestigingsplaats: Apeldoorn 

Doel en openbaar belang: We hebben een overeenkomst met de corporaties en de provincie om 
samen het plangebied aan de Kanaalzone Zuid te ontwikkelen tot een hoogwaardige locatie voor 
woningbouw en een locatie voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. 
Financieel belang: Elke partij draagt 1/3 deel van het risico in de grondexploitatie. De corporaties 
zijn 100% verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opstallen. 
Realisatie beleidsvoornemens/ prestatieafspraken 2015: We ontwikkelen de locatie op basis van 
een planning die we met elkaar hebben afgesproken. We hebben ook data vastgesteld waarop de 
corporaties de grond overnemen. Ze bepalen zelf wanneer ze de opstallen bouwen. De 
corporaties hebben dus wel een afnameplicht, maar geen bouwplicht. De volgende afname is 
gepland voor 2017. 
Eigen vermogen (rekening 2014 en 2015): € 0 

Vreemd vermogen (rekening 2014 en 2015): -/- € 7.125.000 en -/- € 7.124.000 

Rekeningresultaat 2014 en 2015: niet van toepassing. 
Risico(’s): met de vastgestelde herontwikkeling zijn veel risico’s uitgesloten. Toch blijft de 
marktontwikkeling voor de pilot onzeker.  
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2.2.5 Paragraaf Grondbeleid 

2.2.5.1 Algemeen 
 
Wat moeten wij verplicht regelen in deze paragraaf? 

De paragraaf Grondbeleid is een onderdeel van de Meerjaren Programma Begroting (MPB) ‘nieuwe 
stijl’. Het grondbeleid is een vast onderdeel van de begroting en de verantwoordingscyclus van 
de gemeente. We moeten elk jaar een paragraaf over grondbeleid opnemen in de 
meerjarenprogrammabegroting en jaarrekening. In de meerjarenprogrammabegroting gaat het om 
een vooruitblik, in de jaarrekening om een terugblik. Dat staat zo in het besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Het is een verplichting, we kunnen er niet voor kiezen het niet te doen. In 
de paragraaf Grondbeleid moet ten minste staan: 
a. onze visie op het grondbeleid en de relatie van ons grondbeleid met de doelen van de 

programma’s die in de gemeentelijke meerjarenbegroting staan; 
b. een beschrijving van de manier waarop onze gemeente het grondbeleid uitvoert; 
c. een actuele voorspelling van de resultaten die we verwachten van de totale grondexploitatie; 
d. een onderbouwing van de winst die we hebben begroot; 
e. onze beleidsuitgangspunten voor reserves voor grondexploitatie en de relatie daarvan met de 

risico’s die daarbij horen. 
 
Toelichting bij a en b - Nota grondbeleid 

Onze visie op het grondbeleid staat in de Nota Grondbeleid die u op 13 juni 2013 heeft 
vastgesteld. In onze visie beschrijven we ook de relatie tussen ons grondbeleid en de doelen van 
de programma’s die in de gemeentelijke meerjarenbegroting staan. In de nota geven we aan voor 
welke vorm van grondbeleid we kiezen en welke instrumenten we gebruiken om ons ruimtelijke 
beleid uit te voeren. We zijn wettelijk niet verplicht een nota grondbeleid te maken. 
 
Toelichting bij c, d en e - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

We stellen ook een meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) op. Dat is een aanvulling op de 
begroting en de jaarrekening. Het MPG geeft informatie over de actuele voortgang van de 
grondexploitaties. In het MPG kijken we terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de komende 
jaren. We maken een financiële vertaling van de ontwikkelingen die we verwachten. En we geven 
aan welke risico’s we verwachten. Het meest recente MPG is het MPG 2015 dat u op 28 mei 
2015 heeft vastgesteld. Daarin ziet u de laatst bekende bedrijfseconomische barometerstand 
rond het grondbedrijf. 
 
Wat willen wij zelf nog meer regelen in deze paragraaf? 

In het MPB besteden we vooral aandacht aan de verschillende programmalijnen. Grondbeleid is 
geen aparte programmalijn. Maar grondbeleid heeft wel invloed op de uitvoering van andere 
programma's. Het grondbeleid en de uitvoering van die programma's hangen sterk met elkaar 
samen. 
We stellen geen nieuw beleid vast in de paragraaf Grondbeleid. We leggen nieuw beleid altijd 
apart aan u voor om dat te bespreken. 

• We laten actuele onderwerpen terugkomen en werken die verder uit. Bijvoorbeeld de Nota 
Grondbeleid. 

• We zetten toekomstige ontwikkelingen waar het grondbeleid een relatie mee heeft op de 
agenda. 
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Tijd (afbouw magazijnvoorraad grond)

Actief Facilitair

productie regie

inkoop kostenverhaal

bewerking

verkoop

In de Nota Grondbeleid hebben we de Apeldoornse keuze voor het grondbeleid samengevat in vijf 
beleidskaders. De basis van ons grondbeleid is dat we kiezen voor een regierol op de grondmarkt. 
We laten de productie van bouwrijpe grond over aan andere partijen. In het overzicht hieronder 
ziet u die overgang in een schema weergegeven. Onder het schema staan de beleidsdocumenten 
die we hebben vastgesteld. Daarna ziet u: 

• actuele ontwikkelingen die we hierna bespreken in onderdeel 2.2.5.2; 

• onderwerpen uit het MPG die we gaan uitwerken; 

• ontwikkelingen die de komende jaren bijzondere aandacht vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastgesteld beleid 

Algemeen Nota Grondbeleid 

 Paragraaf Grondbeleid (begroting + rekening) 

Financieel Uitvoeringskader Grondbedrijf 

Specifiek Nota Gronduitgifteprijsbeleid 

 Nota Gronduitgiftebeleid 

 Notitie werkwijze en kostenverhaal bij zelfrealisatie 

Actuele ontwikkelingen (Onderwerpen in deze Paragraaf) 

1. Wet modernisering VpB-plicht 
overheidsondernemingen 
(Grondbedrijven)  

 

Onderwerpen uit te werken vanuit MPG 

- Vastgestelde kantorennota - de gevolgen 
zijn verwerkt in het MPG  

 
 

- Stuurgroep Herprogrammering – de 
gevolgen zijn verwerkt in het MPG 

 

Ontwikkelingen die de komende jaren aandacht vanuit de eenheid V&G vragen 

Omgevingswet (ontwikkelingen) 
Dit onderdeel werken we uit in de paragraaf 
Grondbeleid bij de begroting 2016 

2.   Gebiedsoverstijgende kosten (evaluatie) 

 

2.2.5.2 Actuele ontwikkelingen  
 
1. Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen 

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen. Door deze 
wet zijn de fiscale regels voor overheidsondernemingen en private ondernemingen hetzelfde 
geworden. Dat kan gevolgen hebben voor ons gemeentelijke grondbedrijf. Als het grondbedrijf 
winst maakt op zijn grondactiviteiten, moeten we daar voortaan vennootschapsbelasting (Vpb) 
over betalen. De Vpb is op dit moment 25%.  
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We moeten daarom vooraf beoordelen of we in 2016 de bedoeling hebben om winst te maken. 
Want als dat zo is, is het grondbedrijf een onderneming. Daarvoor moet het grondbedrijf dan ook 
nog wel aan twee andere voorwaarden voldoen. Het moet een organisatie van kapitaal en arbeid 
zijn. En het moet meedoen aan het economische verkeer. Als het grondbedrijf sinds 1 januari 
2016 inderdaad een onderneming is, moeten we een openingsbalans maken. We hebben daarom 
een quickscan uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag: “Heeft het Grondbedrijf van de 

gemeente Apeldoorn objectief gezien het doel om winst te maken? Bijvoorbeeld door voordelen 

of structurele overschotten te realiseren? En is het daarmee een onderneming volgens de Wet 

vennootschapsbelasting 1968?” 

 
Om gemeenten te helpen die vraag te beantwoorden heeft het Samenwerkingsverband 
Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) in 2015 de handreiking 
’Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf’ uitgebracht. Die geeft - samen met 
informatie uit de tweede en derde nieuwsflits van het SVLO – aan hoe je het beste zo’n 
quickscan kunt uitvoeren. De quickscan is een hulpmiddel om redelijk eenvoudig aan de hand van 
onderstaande 3 criteria te kunnen beoordelen of we voor ons grondbedrijf te maken krijgen met 
vennootschapsbelasting. 
a. Organisatie van kapitaal en arbeid 

Verschillende factoren bepalen of het een organisatie van kapitaal is. Dat zijn onder meer de 
grootte van het grondbedrijf, het financiële risico en de aard van de werkzaamheden. 

b. Deelname aan het economisch verkeer 
Een vennootschap doet mee aan het economische verkeer als zij tegen een vergoeding een 
prestatie levert aan een individuele afnemer buiten de eigen kring. De eigen kring is de 
juridische entiteit, bijvoorbeeld de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente. 

c. (Geobjectiveerd) winststreven 
Uit het antwoord bij de punten a en b trekken we de conclusie dat ons gemeentelijke 
grondbedrijf een organisatie van kapitaal en arbeid is en meedoet aan het economische 
verkeer. Dat betekent dat we als laatste stap van de ondernemingstoets moeten toetsen of 
het grondbedrijf het doel heeft om winst te maken. 

 

Voorlopige conclusie 

Het grondbedrijf heeft een negatief resultaat. Dat is volgens de quickscan een aanwijzing dat er 
(nog) geen heffing van vennootschapsbelasting zal plaatsvinden. We moeten daarbij wel een 
aantal kanttekeningen plaatsen, waar we het nog over gaan hebben met onze accountant en de 
Belastingdienst. 
 

2. Gebiedsoverstijgend kostenverhaal (bovenwijks) 

We hebben de manieren geëvalueerd waarop gemeenten kosten die ze maken voor bovenwijkse 
voorzieningen, kunnen verhalen op particuliere initiatiefnemers. Daarbij hebben we de manieren 
bekeken die wettelijk mogelijk zijn en de manieren die we in Apeldoorn gebruiken. We leggen de 
evaluatie in het eerste kwartaal van 2016 aan u voor om daar een besluit over te nemen. Er zijn 
drie redenen waarom we een evaluatie wilden doen: 

• We vragen wel een wettelijke bijdrage aan personen die zelf hun bouwplan realiseren, maar 
ons eigen Grondbedrijf betaalt de bijdrage nog niet in een aantal gevallen. 

• Er geldt op dit moment geen meerjaren investeringsprogramma dat over de grenzen van het 
gebied gaat. 

• Ook wij moeten het investeringsplan gaan uitwerken, net als co-financiers van nieuwe 
bouwplanontwikkelingen. 

 
We hebben gekozen voor een facilitaire rol op de grondmarkt. We laten de ontwikkelrol over aan 
de markt. De reden daarvoor is dat we vinden dat de ontwikkelrol te veel risico heeft. Die rol is in 
veel gevallen ook niet nodig om onze ruimtelijke doelen te bereiken. We kunnen daarvoor nu de 
instrumenten voor kostenverhaal in de Wro gebruiken. Maar het kostenverhaal van publieke 
voorzieningen staat wel onder druk. Op grond van de nieuwe Omgevingswet kunnen we 
‘bovenplanse’ opbrengsten en kosten niet meer verdelen tussen gebieden met ruimtelijke 
samenhang. We kunnen ook geen bijdrage meer vragen voor maatschappelijke voorzieningen. 
Daarom staat bij de evaluatie deze vraag centraal: ‘Gaan we in Apeldoorn door met het systeem 
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van gebiedsoverstijgend kostenverhaal?’ Als het antwoord ‘ja’ is, moeten we investeringen 
financieel toedelen aan de verschillende ontwikkelingen binnen de gemeente ‘als systeem’. 
 
Voorlopige conclusie 

Op basis van de evaluatie stellen we voor om het huidige systeem van gebiedsoverstijgend 
kostenverhaal te blijven gebruiken, maar wel aan te passen. U ziet dat terug in de tabel 
hieronder. 
 

 
Kostenverhaal 

gemeente 

Apeldoorn 

Voortzetting systeem 

Bovenwijkse 

voorzieningen 

Fysiek van nut 

voor meer dan 1 

gebied; directe 

relatie met artikel 

6.2.4 Bro 

 

Ja, maar in aangepaste vorm -  

Nota Gebiedsoverstijgende kosten 

- Inzicht in de programmering (de equivalenten) 
- Inzicht in de Investeringen in 

gebiedsoverstijgende kosten 
- Herijking tarief Bijdrage Bovenwijks 
- Inzicht in gevolgen van het toepassen van het 

nieuwe tarief in gemeentelijke 
grondexploitaties 

- Inzicht in de bijdragen vanuit de Algemene 
Dienst 

Bijdrage aan 

ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Fysiek en 

maatschappelijk 

van nut voor meer 

dan 1 gebied, 

artikel 6.24.1a 

Deficit Sociaal  
Nee 

- Intrekken mogelijkheid voor Deficit Sociaal 

Landschapsversterki

ng 

Ja, maar in aangpaste vorm 

- De nieuwe Omgevingswet biedt voorlopig geen 
mogelijkheid tot verhaal Bijdrage RO. 
Landschapversterking wordt een onderdeel van 
bovenwijks. 

Herinrichting o.r.  
binnenstad 

Ja, in ongewijzigde vorm. 

- De regeling is op dit moment opgeschort. 

 
Nota Gebiedsoverstijgende kosten 

De volgende stap is om een financiële doorvertaling op hoofdlijnen van de investeringen naar de 
verschillende ontwikkelingen binnen de gemeente te gaan maken. Deze investering vervolgens 
toe te rekenen op basis van de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit naar de 
diverse ruimtelijke ontwikkelingen vanuit marktpartijen, actieve grondexploitaties en AD. 
 
De volgende stap is dat we investeringen financieel toedelen aan de verschillende ontwikkelingen 
binnen de gemeente. En van daaruit weer toedelen aan de diverse ruimtelijke ontwikkelingen 
vanuit marktpartijen, actieve grondexploitaties en algemene dienst. We doen dat op basis van 
deze criteria: 

• hoeveel voordeel heeft de partij van de investeringen; 

• kunnen we de investeringen aan anderen toerekenen; 

• de toedeling moet in verhouding zijn. 
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2.2.5.3 Vermogenspositie van het Grondbedrijf 
 
Winstgevendheid 

 
Verwachte winst 

We geven elk jaar bij het MPG een actueel overzicht van de winst die we verwachten bij alle 
complexen van het Grondbedrijf bij elkaar. Op basis van het MPG 2015 zijn we in de begroting 
voor 2015 uitgegaan van een winst van € 4,08 miljoen. In de Turap hebben we de verwachte 
winst verlaagd naar € 3,48 miljoen. 
 
Gerealiseerde winst 

We hebben de werkelijke winst bij elk complex berekend op basis van de principes voor de 
bepaling van het resultaat van grondexploitaties. 
In dit overzicht ziet u de werkelijke winsten in 2015: 
 

Werkelijke winst 2015 
(bedragen x € 1.000) 

 

Erfpacht 1.467 

Winkelcentrum Anklaar 900 

Overige ruwe gronden 479 

Restcomplexen en overige kleine Grondbedrijfprojecten 379 

Totale winst 2015 3.225 

 
In de winst van erfpacht zit een incidentele bate van € 1,3 miljoen door de verkoop van de 
ondergrond van 3 benzinestations. 
 
Gerealiseerde afboekingen  

Voor de complexen in het overzicht hieronder hebben we het verschil tussen de boekwaarde en 
de huidige marktwaarde direct afgeboekt. De reden daarvoor is dat we niet meer van plan zijn die 
bouwgronden te ontwikkelen. 
 

Afgeboekte boekwaarde 
(bedragen x € 1.000) 

 

Kanaalzone (Niegg deel) 227 

Herstructurering Zuid Zuiderpark 7 

Beekbergsebroek 302 

Ecofactorij II 207 

Zuidbroek (Niegg-deel) 238 

PWA Zone (Niegg-deel) 48 

Kanaaloevers Veldhuis 221 

Marktstraat/Beekstraat 3.666 

Overige Ruwe Gronden 115 

Totaal afboekingen 2015 5.031 
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Verliesvoorzieningen 

In het overzicht hieronder ziet u per complex het verloop van de verliesvoorzieningen in 2015. 
 

Verloop verliesvoorziening 
(bedragen x € 1.000) 
 
 

stand 

1 januari rente 

onttrekkingen 

vrijval/ 

dotatie 

stand 

31 december 

Niet in exploitatie genomen gronden      

Beekstraat/Marktstraat 3.187 127  -3.314 0 

Kieveen 5.648 226  24 5.898 

In exploitatie genomen gronden      

Zuidbroek 73.813 2.953  -1.644 75.122 

Kanaaloevers Haven Centrum 8.469 339  -266 8.542 

Groot Zonnehoeve 5.353 214  -917 4.650 

Zuidwest Poort 380 15  42 437 

Ecofactorij I 1.808 72  -1.795 85 

Restcomplexen en overige kleine 
projecten 593 24  28 645 

Kantorenlocaties 4.500 180 -450 -742 3.488 

Kwalitatief woningbouwprogramma 2.800 112 -369  2.543 

Algemene voorziening Zonnehoeve 
(1)    3.900 3.900 

Totaal voorzieningen 2015 106.551 4.262 -819 -4.684 105.310 

 
(1) We hebben in 2015 een algemene verliesvoorziening gevormd voor het complex Groot 
Zonnehoeve. Daarmee lopen we vooruit op een definitieve keuze over aanpassing van de 
programmering binnen dit complex. Details en een besluit volgen in 2016. 
 
Algemene Reserve Grondbedrijf 

In het overzicht hieronder ziet u het verloop van de algemene reserve van het Grondbedrijf in 
2015. 
 

Verloop AR Grondbedrijf 2015 

(bedragen x € 1 miljoen) 
 

Stand per 1 januari 2015 

(na verwerking van de resultaatbestemming 2014) 
7,15 

Rentebijschrijving  0,29 

Winstneming 3,23 

Afboekingen -5,03 

Mutatie verliesvoorzieningen 4,68 

Doorbelasting kosten eenheid Vastgoed & Grond -0,30 

Vrijval ROP Ecofactorij II 0,04 

Stand per 31 december 2015 10,06 
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Overzicht resultaten Grondbedrijf 2015 

Bedragen in miljoenen euro's Winst- 

neming 
Afwaar- 

dering 
Verlies- 

voorziening 
Totaal 

IEGG (in exploitatie genomen gronden)     

Woningbouw         

Kwalitatief woningbouwprogramma         

PWA Zone         

Kanaaloevers Haven Centrum     0,3   

Zuidbroek Wonen     1,6   

Groot Zonnehoeve     -3,0   

Restcomplexen en overige kleine projecten 0,4       

subtotaal IEGG woningbouw 0,4 0,0 -1,1 -0,7 

          

Bedrijventerreinen en Overig         

Kantorenlocaties Algemeen     0,7   

Zuid West Poort         

Ecofactorij I     1,8   

WC Anklaar 0,9       

Erfpachtcomplex 1,4       

Restcomplexen en overige kleine projecten         

Uren Vastgoed bedrijfsbureau   -0,3     

subtotaal IEGG bedrijventerreinen en overig 2,3 -0,3 2,5 4,5 

          

Totaal IEGG 2,7 -0,3 1,4 3,8 

          

NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden)         

Woningbouw         

Kanaalzone   -0,2     

Zuidbroek   -0,2     

PWA Zone   -0,1     

Kanaaloevers Veldhuis   -0,2     

Overige Ruwe Gronden 0,5 -0,1     

Marktstraat/Beekstraat   -3,7 3,3   

subtotaal NIEGG woningbouw 0,5 -4,5 3,3 0,0 

          

Bedrijventerreinen en Overig         

Beekbergsebroek   -0,3     

Ecofactorij II   -0,2     

Kieveen         

subtotaal NIEGG bedrijventerreinen en overig 0,0 -0,5 0,0 0,0 

          

Totaal NIEGG 0,5 -5,0 3,3 -1,2 

          

Totaal IEGG en NIEGG 3,2 -5,3 4,7 2,6 
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Toelichting bij het overzicht resultaten Grondbedrijf 2015 
Het resultaat van het Grondbedrijf over 2015 is per saldo € 2,6 miljoen positief. Daar zit een 
voordeel in van € 3,8 miljoen bij de in exploitatie genomen gronden (Iegg) en een nadeel van € 
1,2 miljoen bij de niet in exploitatie genomen gronden (Niegg). In de begroting over 2015 hadden 
we een positief saldo van € 2,5 miljoen opgenomen. Er is dus een voordeel van € 0,1 miljoen ten 
opzichte van de begroting. 
 

 

Resultaat Grondbedrijf 2015  
(bedragen x € 1 miljoen)  

Begroot Werkelijk Afwijking tov 
begroting 

Doorbelasting apparaatskosten eenheid Vastgoed & Grond -0,4 -0,3 0,1 V 

Afwaardering Niegg -1,2 -5,0 -3,8 N 

Winstneming 4,1 3,2 -0,9 N 

Vorming algemene verliesvoorziening Groot Zonnehoeve 0,0 -3,9 -3,9 N 

Dotatie verliesvoorzieningen 0,0 -0,4 -0,4 N 

Vrijval verliesvoorzieningen 0,0 9,0 9,0 V 

Totaal 2,5 2,6 0,1 V 

 
 
Voor een aantal complexen hebben we definitieve verliezen direct afgeboekt van de boekwaarde. 
De reden daarvoor is dat we niet meer van plan zijn die bouwgronden te ontwikkelen. Het 
totaalbedrag van de afboekingen was € 5,0 miljoen. De belangrijkste afboekingen zijn: 

• Marktstraat/Beekstraat € 3,7 miljoen 

• Beekbergsebroek 0,3 miljoen 

• Ecofactorij II € 0,2 miljoen 

• Kanaalzone € 0,2 miljoen 

• Kanaaloevers Veldhuis € 0,2 miljoen. 
 
De winst was € 3,2 miljoen: 

• Erfpachtcomplex € 1,5 miljoen 

• Overige ruwe gronden € 0,5 miljoen 

• Winkelcentrum Anklaar € 0,9 miljoen 

• Overige kleine grondbedrijfprojecten en afgesloten complexen € 0,3 miljoen. 
 
We hebben € 4,3 miljoen toegevoegd aan de verliesvoorzieningen. Voor € 3,9 miljoen gaat het 
om een algemene verliesvoorziening voor Groot Zonnehoeve vanwege de vervanging van een 
deel van het dure programma door een goedkoper programma. Daarnaast was er een toevoeging 
van € 0,4 miljoen voor Marktstraat/Beekstraat vanwege afwaardering naar de huidige 
marktwaarde. 
Een bedrag van € 9,0 miljoen viel vrij bij de verliesvoorzieningen. De grootste vrijval was € 3,7 
miljoen voor Marktstraat/Beekstraat door het laten vervallen van de plannen voor dit gebied. 
Andere belangrijke veranderingen waren vrijval voor Ecofactorij I (€ 1,8 miljoen), Zuidbroek (€ 
1,6 miljoen), Groot Zonnehoeve (€ 0,9 miljoen) en Kantorenlocaties algemeen (€ 0,7 miljoen). 
 
U vindt informatie over de projecten bij product 830 (Bouwgrondexploitatie) in programma 9 in 
deze jaarrekening. De balansposities (met boekwaarde per complex) staan bij de toelichting op de 
balans (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 2016. 
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2.2.6 Paragraaf Lokale heffingen 
2.2.6.1 Inleiding 
 
We gaan in deze paragraaf in op de opbrengsten van de diverse gemeentelijke belastingen en 
heffingen in 2015. We hebben het eerst over de beleidsuitgangspunten en bespreken apart de 
diverse belastingsoorten. Daarna vergelijken we de werkelijke opbrengsten met de geraamde 
opbrengsten uit de begroting 2015. 
Bij de toelichting op de belastingsoorten staan we eerst stil bij de belastingen die horen bij de 
zogeheten woonlasten. Dat zijn de onroerende zaakbelastingen (ozb), de rioolheffing en de 
afvalstoffenheffing. Daarna komen de andere heffingen aan bod. 
Als laatste gaan we in op de lokale lastendruk in 2015 ten opzichte van 2014. We vergelijken 
daarbij ook de hoogte van onze gemeentelijke heffingen met die van omliggende gemeenten die 
ongeveer net zo groot zijn als Apeldoorn. 
 

 

2.2.6.2 Beleidsuitgangspunten 

 
U heeft veel vrijheid bij de vaststelling van de belastingtarieven. U heeft besloten de 
opbrengsten van de belastingen en andere heffingen alleen aan te passen met de 
inflatiecorrectie. In 2015 was de inflatiecorrectie 1,95%. De tarieven die de kosten helemaal 
dekken, heeft u in 2015 verhoogd met een gewogen index van 1,2%. Daarbij heeft u rekening 
gehouden met de lagere materiële kostenindex die geldt voor gemeentelijke budgetten. 
De tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening mogen maximaal kostendekkend zijn. Het gaat 
daarbij onder andere om de afvalstoffenheffing en leges. Voordat we tarieven corrigeren voor de 
inflatie, controleren we of dat niet leidt tot meer dan 100% kostendekking. 
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2.2.6.3 Overzicht belastingen en heffingen 
 
Gemeenten mogen maar een beperkt 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 die rechten en leges moeten zo zijn, dat de opbrengsten niet meer zijn 
dan de kosten voor verlening van de diensten. De opbrengst van deze zogeheten gebonden 
heffingen mogen gemeenten alleen gebruiken om de kosten te betalen die ze maken voor die 
dienst. Voor ongebonden heffingen (algemene belastingen) mogen gemeenten zelf bepalen hoe ze 
de opbrengst besteden. Van die algemene belastingen levert de onroerendezaakbelasting (ozb) 
het meeste geld op. 
Hieronder ziet u een overzicht van onze belastingen en heffingen in 2015. 
 

Ongebonden belastingen Gebonden belastingen 

Onroerendezaakbelasting Afvalstoffenheffing 

Hondenbelasting Rioolheffing 

Parkeerbelasting Leges en rechten 

Precariobelasting  

Toeristenbelasting  

 

2.2.6.4 Geraamde en werkelijke opbrengsten 2015 

 
In de tabel hieronder hebben we de geraamde opbrengsten voor 2015 vergeleken met de 
werkelijke 
opbrengsten. U leest meer over de belangrijkste verschillen bij de toelichting op de 
diverse belastingsoorten. 
 
 

 Geraamd Werkelijk Verschil 

Onroerendezaakbelasting 44.671.000 
 

43.000.000 
 

-1.671.000 
 

Afvalstoffenheffing 16.405.000 
 

15.900.000 
 

-505.000 
 

Rioolheffing 12.076.000 
 

11.850.000 
 

-226.000 
 

Parkeerbelasting 3.491.000 
 

3.251.000 
 

-240.000 
 

Precario regulier 
Precario (netwerkbeheerders) 
Precario (storting voorziening) 

931.000 
0 
0 

797.000 
6.153.000 

-6.153.000 

-134.000 
-6.153.000 
6.153.000 

Hondenbelasting 771.000 
 

796.000 
 

25.000 
 

Toeristenbelasting 1.636.000 
 

1.652.000 
 

16.000 
 

Begraafrechten 1.602.000 
 

1.672.000 
 

70.000 
 

Omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen) 

4.187.000 
 

4.566.000 
 

379.000 
 

Leges Burgerzaken 2.800.000 
 

2.845.000 45.000 
 

Legesvergunningen publiek 
domein 

225.000 
 

128.000 -97.000 
 

Marktgelden 372.000 334.000 -38.000 

Totaal 89.167.000 86.791.000 -2.376.000 
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Onroerendezaakbelasting (ozb) 
De ozb is een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Hoeveel ozb we in een jaar 
maximaal verwachten, berekenen we op basis van een percentage van de totale WOZ-waarde 
van alle onroerende zaken in Apeldoorn. (WOZ = Waardering onroerende zaken) Bij die WOZ-
waarde tellen we ook uitbreiding en waardestijging van bebouwing mee. Dat percentage 
bepaalde de hoogte van elke individuele aanslag ozb 2015. Daarbij telde mee of iemand 
eigenaar/gebruiker van een niet-woning of eigenaar van een woning was. De gemiddelde aanslag 
ozb ging in 2015 omhoog met de macronorm van 3,5%. 
We hebben een nadelig resultaat van € 1,7 miljoen bij de baten van de ozb gebruikers/eigenaren. 
Dit nadeel ontstond door verschillende oorzaken: 

• bezwaren die terecht waren; 

• jurisprudentie over bouwterreinen; 

• leegstand; 

• dalende prijzen van onroerende zaken; 

• gevolgen van het amendement-De Pater. 
U leest meer over de onroerendezaakbelasting bij programma 1 (Bestuur,(wijk)organisatie, 
burgerzaken en financiën).  
 
Afvalstoffenheffing 

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en een variabel deel. Elk huishouden is verplicht het 
vaste 
deel te betalen. Het variabele deel bepalen we op basis van het aantal keren dat een huishouden 
de container voor restafval laat legen. We verrekenen dat achteraf met de aanslag van het 
volgende jaar. Het tarief voor het vaste deel was in 2015 0,5% lager dan in 2014. De tarieven 
voor het variabele deel stegen in 2015 met 1,63%. Daarnaast boden we onze inwoners in 2015 
meer mogelijkheden om hun afval te scheiden. Daardoor hoefden ze minder restafval aan te 
bieden. 
De afvalstoffenheffing bracht € 0,5 miljoen minder op. Daar waren drie oorzaken voor: 

• een lager aantal aanbiedingen van restafval; 

• de afrekening van het variabel deel over 2014; 

• oninbare vorderingen. 
 
Rioolheffing 
De gemeente is verantwoordelijk voor de hele gemeentelijke waterhuishouding. Dat betekent: 

• dat we de zorg hebben voor inzameling en transport van afvalwater; 

• dat we een zorgplicht hebben voor regenwater; 

• dat we regisseur zijn bij de aanpak van grondwaterproblemen. 
De kosten die we hiervoor maken, verhalen we via de rioolheffing op gebruikers van woningen en 
niet-woningen. De rioolheffing is een percentage van de waarde van de onroerende zaak.  De 
gemiddelde aanslag rioolheffing ging in 2015 omhoog met de gewogen kostenindex van 1,2%. 
U leest meer over de rioolheffing bij onderdeel 722/726 (Riolering) van programma 3 (Openbare 
ruimte).  
 
Parkeerbelasting 
We gebruiken de parkeerbelasting om de kosten voor parkeervoorzieningen te betalen en om het 
parkeren binnen de gemeente te regelen. We maken onderscheid tussen parkeren voor bewoners, 
parkeren voor bezoekers en woon-werk parkeren. We willen zo weinig mogelijk auto’s langs de 
openbare weg laten parkeren en het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer ontmoedigen 
We hebben de parkeertarieven in 2015 geïndexeerd met 1,95%. Dat was het percentage van de 
inflatie. 
De lagere opbrengst van € 240.000 wordt veroorzaakt door mindere en kortere bezoeken aan de 
binnenstad. 
U leest meer over de parkeerbelasting bij onderdeel 214/215 (Parkeren) van programma 3 
(Openbare ruimte).  
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Precariobelasting 
We heffen precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. Daar valt niet alleen 
het plaatsen van containers langs of op de openbare weg onder, maar bijvoorbeeld ook een 
lichtbak aan 
een winkel die boven gemeentegrond hangt. We mogen zelf de tarieven van de precariobelasting 
bepalen. We hebben de tarieven in 2015 geïndexeerd met 1,95%. Dat was het percentage van 
de inflatie. 
De jaarrekening laat een voordeel van € 6,1 miljoen zien. Dat voordeel is ontstaan door de 
heffing van precariobelasting op kabels en leidingen van de nutsbedrijven. U las in de jaarrekening 
2014 al dat de Hoge Raad een bezwaar hierover behandelt. De uitspraak van de Hoge Raad kan 
gevolgen hebben voor de inning van de precariobelasting. Daarom hebben een voorziening 
Precario gemaakt voor hetzelfde bedrag dat we aan precariobelasting hebben opgelegd aan de 
nutsbedrijven. 
U leest meer over de precariobelasting onderdeel 939 (Dit onderdeel staat in programma 1) van 
programma 1 (Bestuur,(wijk)organisatie, burgerzaken en financiën).  
 
Hondenbelasting 

U mag de hoogte van de hondenbelasting zelf bepalen. Er hoeft geen relatie met de kosten te 
zijn. U heeft bij de invoering van de hondenbelasting besloten dat de opbrengst niet hoger mag 
zijn dan de kosten van de maatregelen om overlast van honden te beperken. Die kosten zijn 
vooral de kosten voor het onderhoud van de hondenuitlaatplaatsen. We hadden in 2015 genoeg 
budget om prijsverhogingen vanwege inflatie op te vangen. Daarom hebben we de tarieven van 
de hondenbelasting voor 2015 gelijk gehouden aan die voor 2014. 
 
Toeristenbelasting 
De tarieven van de toeristenbelasting passen we elk jaar aan met het consumentenprijsindexcijfer 
van het CBS. Dat betekende voor 2015 een verhoging van de tarieven met 0,8%. 
 
Begraafrechten 
Op basis van uw besluit uit 2006 verhogen we sinds 2009 de tarieven met 1,5% bovenop het 
percentage van de inflatie. Voor de inflatie hebben we in 2015 gerekend met een gewogen index 
van 1,2%. De tarieven van de begraafrechten zijn in 2015 dus verhoogd met 2,7%. De 
grafrechten dekken alle kosten.  
 
Leges omgevingsvergunning 
De opbrengst van de leges voor omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) was € 379.000 
hoger dan we hadden begroot. Dat komt omdat er meer bouwplannen zijn ingediend dan we 
hadden verwacht. U leest meer over de leges bij onderdeel 823 (Omgevingsvergunningen, 
activiteit bouwen) van programma 9 (Door! met de buitenstad).  
 
Diverse leges en rechten 
We hebben de andere leges en rechten in 2015 in principe verhoogd met de gewogen index van 
1,2%. Bij de vaststelling van een aantal tarieven hebben we rekening gehouden met wettelijk 
vastgestelde tarieven. Dat was bijvoorbeeld zo bij de leges voor kansspelautomaten en de 
verklaring omtrent gedrag (VOG). De opbrengst van de leges voor vergunningen in het publiek 
domein waren € 97.000 minder dan we hadden begroot. Daar waren drie oorzaken voor: 

• we kregen minder aanvragen voor vergunningen met hoge legestarieven; 

• we hebben geen vergunningen meer gegeven voor de openstelling van supermarkten; 

• we hebben posten van voor 2015 oninbaar verklaard.  
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2.2.6.5 Lokale lastendruk 
 
In de tabel hieronder ziet u een totaalbeeld van de ontwikkeling van de woonlasten 
voor een huishouden met een gemiddelde woningwaarde van € 209.000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Hierbij zijn we uitgegaan van gemiddeld 10 keer legen van een container van 240 liter, volgens het Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO 2015) 

 
De totale woonlasten zijn in 2015 gestegen met 1,79%. In de grafieken hieronder (bron: COELO) 
ziet u dat de totale woonlasten van eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens in 
Apeldoorn in 2015 lager waren dan die van omliggende gemeenten die ongeveer net zo groot zijn 
als Apeldoorn. 

 

Woonlasten 2014 2015 % ontwikkeling 

Ozb 288,18 298,24 3,49% 

Rioolheffing 141,73 143,59 1,31% 

Afval 
vastrecht 

167,29 166,44 -0,51% 

Afval 
variabel* 

79,80 81,10 1,63% 

Totaal 677,00 689,37 1,79% 
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2.2.6.6 Kwijtscheldingsbeleid  

 
Inwoners die minder dan 100% van de bijstandsuitkering krijgen, hoeven een aantal belastingen 
en heffingen niet te betalen. Onze gemeente gebruikt zo het recht dat lokale overheden hebben 
om de landelijke norm van 90% van de bijstandsuitkering te verhogen tot maximaal 100%. Dat 
doen de meeste andere gemeenten in Nederland ook. Dit betekent dat inwoners die onder de 
norm van 100% komen, helemaal of voor een deel kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
kunnen krijgen. We geven niet voor alle belastingen en heffingen kwijtschelding. We geven wel 
kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de hondenbelasting en een deel van 
de onderhoudsrechten van een graf. Bij de hondenbelasting geldt de kwijtschelding voor 1 hond. 
We krijgen maar weinig aanvragen voor kwijtschelding van het onderhoudsrecht van graven. We 
geven daar ook maar weinig kwijtschelding voor. We geven ook maar weinig kwijtschelding voor 
het vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing. Zo willen we ook inwoners met een 
minimuminkomen blijven prikkelen om zorgvuldig met hun huishoudelijk afval om te gaan. We 
hebben het bedrag dat we maximaal kwijtschelden zo bepaald, dat dit het bij 'normaal 
afvalgedrag' voldoende is. 
 
Dit waren de geraamde en werkelijke bedragen aan kwijtschelding in 2015: 
 

Belastingsoort Geraamd  Werkelijk  Verschil 

Hondenbelasting € 42.000 € 50.000 - € 8.000 

Rioolheffing € 280.000 € 380.000 - € 100.000 

Afvalstoffenheffing € 918.000 € 1.006.000 - € 88.000 

Onroerendezaakbelasting    

Totaal € 1.240.000 € 1.436.000 - € 196.000 

 
Het nadeel van € 196.000 komt omdat er in 2015 meer kwijtscheldingen waren dan in 2014. 
Een van de oorzaken daarvan is dat het door de recessie voor veel huishoudens steeds lastiger 
werd om de juiste balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven. 
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2.2.7 Paragraaf Bedrijfsvoering 
2.2.7.1 Inleiding 
 
De positie van de overheid in de samenleving verandert. Zorgtaken zijn gedecentraliseerd. We 
hebben de afgelopen jaren sterk bezuinigd. Dat alles legt veel druk op de bedrijfsvoering binnen 
onze gemeentelijke organisatie. We moeten anders werken, nieuwe taken uitvoeren en beter 
werk leveren met minder mensen. Tegen die achtergrond hebben we deze paragraaf 
Bedrijfsvoering opgesteld. We hebben ons daarbij laten leiden door de intenties die in het 
bestuursakkoord ‘Door!’ en de bijbehorende financiële ‘Doorrekening’ staan. 
We spreken hier eerst onze waardering uit voor onze medewerkers. Er liggen roerige politieke 
tijden achter ons. Het is dan fijn te kunnen rekenen op een betrouwbare en loyale organisatie. 
 
 

2.2.7.2 Anders Denken Anders Doen 
 
Outputgericht en lean 

 
Outputgericht 
In de gesprekken die management en medewerkers met elkaar hebben over het functioneren, zijn 
resultaatgerichte afspraken inmiddels een standaard onderdeel. Daarbij gaat het om sturen op 
output. Wat willen onze inwoners? Wat willen de bedrijven en instellingen van Apeldoorn? Hoe 
leveren wij resultaten die voldoen aan onze kernwaarden, tegen zo laag mogelijke kosten? We 
maken in 2016 in onze bedrijfsvoering meer ruimte voor de aansturing van processen om zo onze 
ambities nog beter te realiseren. 
 
Lean 
Naast outputsturing maakt lean werken een heel belangrijk onderdeel uit van onze 
organisatievisie. We willen alle ballast uit onze werkprocessen halen om zo onze slagvaardigheid 
naar buiten toe te vergroten. Het lean maken van werkprocessen is ingewikkeld, maar vooral 
spannend. Ingewikkeld omdat slagvaardigheid en betrouwbaarheid elkaar niet in de weg mogen 
zitten. Spannend omdat het lean maken van processen ertoe kan leiden dat functies overbodig 
worden. We hebben in de afgelopen periode flinke stappen gezet. Maar met het lean maken van 
processen ben je nooit klaar. Dat vraagt om voortdurende aandacht en inzet. 
 
 
Integrale koers  

 
Het helpt de organisatie veel dat u de drie bekende strategische doelen (comfortabele gezinsstad, 
toeristische toplandschap, veelzijdige economie) heeft vastgesteld. Daarmee kan de organisatie 
een integrale koers bepalen. Met ingang van 2015 geeft elke eenheid aan hoe zij bijdraagt aan 
het behalen van de concerndoelen.  
Daarnaast werken we extra hard aan de thema’s lobby en samenwerking. Voor het lobbyen 
hebben we het initiatief genomen om het Apeldoorns Centrum voor Public Affairs (APAC) op te 
richten. Het APAC bekijkt heel precies of ontwikkelingen in Brussel, Den Haag en Arnhem kansen 
voor Apeldoorn bieden. We werken hierbij samen met de andere grote Gelderse gemeenten.  
 
Wat hebben we gedaan? 

 
Brussel 
Over onze contacten met 'Europa' kunnen we u het volgende laten weten:  

• We hebben een vooruitgeschoven post in Brussel die meedoet in Brusselse netwerken en de 
verbindende schakel is tussen 'Europa' en onze organisatie en de regio. 

• We hebben in 2015 diverse projectaanvragen ingediend. Onder meer bij het research- en 
innovatieprogramma Horizon 2020, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
en de subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten INTERREG (Noordwest 
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Europa). We hebben voor 2016 ook een aantal aanvragen gepland. De aanvragen hebben 
vooral te maken met thema's op het gebied van Cleantech (circulaire economie, waterketen 
van de toekomst, Skills Lab), maar ook met beekherstel en zorg. Allemaal thema's die passen 
bij de ambities van Apeldoorn. 

• We zijn bezig ons in Brussel bekend te maken als Cleantech Region. Dat doen we door mee 
te doen aan seminars, werkbezoeken et cetera. Zo willen we een interessante 
samenwerkingspartner worden voor andere Europese regio's en beleidsmakers. Dat kan ons 
weer helpen om de Cleantech-ambities een stapje dichterbij te brengen. 

 
We hebben genoeg initiatieven die passen bij Europese ambities en fondsen. Maar de eisen vanuit 
Europa zijn hoog en de concurrentie is sterk. Het is een kwestie van de lange adem en investeren 
in de juiste netwerken. 
 
Arnhem 
We hebben onderzocht welke lobbykansen het college-akkoord van gedeputeerde staten ons 
biedt. Daarbij zijn we uitgegaan van de beleidsprioriteiten en budgetten die de provincie heeft, 
onder meer op het gebied van energie, mobiliteit, werkgelegenheid en ruimtelijke opgaven. 
Daarna hebben we bepaald wat onze gemeente bijdraagt aan de gebiedsopgaven voor de  
Stedendriehoek en de Veluwe. We hebben dat met u besproken. We hebben onze bijdrage 
aangegeven in gesprekken die we hadden over deze twee gebiedsopgaven. In februari 2016 
hebben beide regio’s hun opgave opgesteld, waarna ze die definitief bespreken met de provincie.  
 
Den Haag 
Bij onze lobby richting Den Haag ging het vooral om twee onderwerpen. 

• De budgetten voor de nieuwe sociale taken 
Samen met andere gemeenten die te weinig geld van het rijk kregen, hebben we binnen het 
netwerk van de G32 en de commissies van de VNG gesproken over een eerlijke en 
rechtvaardige verdeling van het geld over de regio’s. Het rijk was hier voor een deel gevoelig 
voor. Onze lobby had succes bij het budget voor beschermd wonen voor 2015 en 2016. We 
hadden minder succes bij het participatiebudget. We zijn daar nog mee bezig. We hebben 
onder andere een bezwaarschrift ingediend tegen de voorlopige beschikking 2016. 

• City Deals 
De regio Stedendriehoek heeft zich bij het rijk aangemeld om mee te doen aan de City Deals. 
City Deals zijn afspraken tussen het rijk en stedelijke regio’s om innovatie aan te jagen en 
regels te ontlopen die belemmerend werken. Dat laatste moet dan wel mogelijk zijn binnen de 
experimenteerregeling. Apeldoorn doet op twee fronten mee. Via Gelrestad (Apeldoorn, 
Nijmegen, Arnhem en Ede) doen we mee aan de City Deal Energietransitie en via de regio 
Stedendriehoek aan de City Deal Cleantech. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2016 
definitieve afspraken te maken. 

 
 
Compact 

 
Een toekomstbestendige organisatie is een compacte organisatie. Uitbreiding van de vaste 
formatie voor taken in het sociaal domein was nodig door onder andere de decentralisaties. Op 
andere plekken in de organisatie werken we met een flexibele schil aan personeel, omdat daar 
niet duidelijk is wat de taken in de toekomst zijn. Of omdat niet duidelijk is of de taken in de 
toekomst regionaal worden uitgevoerd. We hebben het probleem van de herplaatsingen van 2013 
effectief aangepakt. Daardoor hebben nu nog maar relatief weinig medewerkers een 
herplaatsingsstatus. We zien wel steeds meer dat functies en formatie in beweging zijn, onder 
meer door digitalisering en wijzigingen in taken van de gemeente. Dat zorgt ervoor dat meer 
medewerkers loopbaantrajecten of om- en bijscholingstrajecten volgen om inzetbaar te blijven. 
Met ons personeelsbeleid bieden we voorzieningen voor die toenemende vraag naar flexibiliteit bij 
onze medewerkers. We hebben ook op het personele vlak duidelijk onze route richting een 
toekomstbestendige organisatie bepaald. 
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Planning & Control 

Zoals bekend is het jaarrekeningtraject 2014 niet optimaal verlopen. Naar aanleiding hiervan 
heeft onderzoeksbureau BMC onderzocht waar de verbeterpunten liggen en verbetervoorstellen 
opgesteld. 
Eén van de verbetervoorstellen was het instellen van een kernteam jaarrekening 2015. Dit 
kernteam heeft het jaarrekeningproces 2015 vervolgens begeleid. Dit kernteam heeft ook alle 
verbetervoorstellen van de rekenkamercommissie, BMC, de accountants en concerncontrol 
verzameld, besproken en daar waar mogelijk afgewikkeld. 
 
 

2.2.7.3 Op weg naar een toekomstgerichte organisatie  
 
U las het hiervoor al: we gaan door met de sturing op output en het lean maken van onze 
werkprocessen. Dat is een continu proces, we blijven in beweging. We moeten oplossingen 
vinden voor de spanning die er is tussen de toegenomen werkdruk en de afgenomen grootte van 
onze organisatie. Daar hoort ook bij dat we tijdelijk externen inhuren. De kosten daarvan komen 
ten laste van vacatureruimte en budgetten voor projecten en uitbesteding. 
 
Toekomstbestendige organisatie 

Het stadhuis is nu ongeveer 25 jaar oud en heeft op korte termijn groot onderhoud nodig. Nu we 
daarin moeten investeren, willen we gelijk onze ambities realiseren op het gebied van 
duurzaamheid en organisatie. We willen een moderne en dienstverlenende organisatie zijn. Met 
het groot onderhoud willen we er ook voor zorgen dat we het stadhuis efficiënter gebruiken. In 
‘Doorvertaald’, ons werkprogramma 2014-2018, zeggen we over onze ambitie voor het stadhuis: 
‘Daarvoor zullen we het stadhuis upgraden, zodat het kan voldoen aan de eisen die aan een 
moderne, efficiënte dienstverlenende organisatie worden gesteld. Dit ‘Huis van de Stad’ zal ook 
de nieuwe organisatiecultuur en onze kernwaarden - Betrokken, Uitnodigend en Slagvaardig - 
ondersteunen. Uitgangspunt hierbij is dat de investeringen worden gedekt uit de bestaande 
bedrijfsvoeringsbudgetten.' We hebben begin 2015 een analyse laten maken van een aantal 
scenario's. Deze scenario’s beschrijven verschillende ambitieniveaus voor duurzaamheid, 
kantoorconcept, dienstverlening en ontmoeten. Dat zijn belangrijke aspecten voor de kwaliteit 
van het stadhuis. Op basis van die analyse hebben we aangegeven wat ons voorkeurscenario is. 
We hebben u hierover bijgepraat voor het zomerreces. In de tweede helft van 2015 hebben we 
het voorkeurscenario uitgewerkt in een huisvestingsvisie en een financiële onderbouwing op 
hoofdlijnen. De visie is de basis voor het programma van eisen waarover u en wij in de eerste 
helft van 2016 een besluit nemen. 
 
Dienstverlening  

We zijn in 2015 doorgegaan met de uitvoering van het programmaplan Focus 2017. Inwoners en 
bedrijven kunnen voor steeds meer producten digitaal zaken met ons doen. We hebben e-
formulieren gemaakt voor diverse producten. We hebben voorwaarden gerealiseerd om het voor 
zo veel mogelijk producten mogelijk te maken dat inwoners en bedrijven lopende zaken kunnen 
volgen via hun persoonlijk internetpagina MijnApeldoorn. We hebben alles voorbereid zodat 
bedrijven in 2016 via e-herkenning zaken kunnen doen met de gemeente zoals burgers dat doen 
met hun persoonlijke DigiD.  
We hebben ook verder gewerkt aan de inrichting van het klantcontactcentrum (KCC). Dat moet 
bij het eerste contact met de klant meer vragen ook inhoudelijk direct kunnen beantwoorden. We 
doen dat door een geleidelijke verandering, waarbij medewerkers en managers zich voorbereiden 
op de toekomst door te werken aan bredere inzetbaarheid. In 2015 zijn medewerkers onder meer 
van werkplek gewisseld en hebben ze ook taken uitgevoerd in andere teams. 
 
Toekomstbestendig personeelsbestand  

Op weg naar een toekomstgerichte organisatie leggen we meer nadruk op ons strategische 
personeelsbeleid. Ook voor onze gemeente is de instroom van jongere werknemers erg belangrijk 
om de uitstroom van oudere werknemers te kunnen opvangen. Daarnaast wordt het steeds 
belangrijker dat we gebruikmaken van de talenten van onze medewerkers en hen kansen en 
mogelijkheden bieden, om zo veranderingen aan te kunnen. We hebben de uitgangspunten van 
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dit personeelsbeleid vastgelegd in onze HRM-visie. Op basis van die visie doen we extra ons best 
om trainees binnen te halen. U heeft ons daar middelen voor gegeven. Daarmee hebben we een 
vliegende start kunnen maken. We hebben tot nu toe tien trainees binnengehaald. We gaan er de 
komende jaren mee door. Voor onze hele organisatie willen we toe naar een evenwichtig en 
toekomstbestendig personeelsbestand. We vinden duurzame inzetbaarheid belangrijk. Dat wordt 
het centrale thema voor de komende jaren. 
Steeds meer medewerkers en leidinggevenden zijn zich bewust dat het belangrijk is dat zij zich 
(persoonlijk) ontwikkelen en daarmee duurzaam inzetbaar zijn. Ze zijn daarmee ook al aan de slag 
gegaan. Ook de interne mobiliteit neemt toe. Medewerkers bewegen horizontaal (een functie op 
hetzelfde niveau) en verticaal (een functie op een hoger of lager niveau) of wisselen van plaats 
met een collega. Dat gebeurt in verschillende lagen van de organisatie, ook op 
managementniveau. In 2014 waren er 131 (tijdelijke) vacatures. Daarvan werden er 57 ingevuld 
door interne medewerkers. Tot 14 december 2015 waren er 102 (tijdelijke) vacatures. Daarvan 
zijn er 50 ingevuld door interne medewerkers. De drempel om aan de slag te gaan met 
persoonlijke ontwikkeling is lager geworden. Dat kan bijvoorbeeld met een persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) of met begeleiding van een loopbaancoach. Eerst deden medewerkers 
dat noodgedwongen omdat hun werk verdween. Nu lijkt het ook voor andere groepen normaler 
te worden om bezig te zijn met ontwikkeling. Ook voor 55+ers. In 2014 zijn 58 medewerkers 
begonnen met een POP, in 2015 verwachten we dat dit aantal op 75 uitkomt. We denken dat de 
groei voor een deel te danken is aan de vele initiatieven rondom' loopbaan' en van de Apeldoorn 
Academie. Ook uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) komt naar voren dat 
medewerkers positief zijn over loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. 
 

Hoe verder? 

We willen de beweging uitbreiden. Daarom gaan we in 2016 door met een aantal activiteiten uit 
2015. Onder meer met: 

• het aanbod om een POP te maken; 

• coaching 

• het aanbod van open inschrijving voor trainingen en workshops van de Apeldoorn Academie; 

• het bieden van loopbaankansen in de regio via onze netwerken. 
De personeelsschouw (SPP) die we in 2015 voor iets meer dan de helft van de organisatie 
hebben gehouden geeft een goed, maar nog niet volledig beeld van de duurzame inzetbaarheid 
van onze medewerkers. De schouwen die in 2016 plaatsvinden zorgen voor een vollediger beeld. 
Bij een personeelsschouw meten we het functioneren van de medewerkers en de mate waarin zij 
zich kunnen ontwikkelen. Wanneer een schouw heeft plaatsgevonden is het de bedoeling dat 
managers het gesprek met medewerkers aangaan over de uitkomsten om samen tot 
ontwikkelplannen te komen. Het is afhankelijk van de uitkomsten op welke manier op 
ontwikkeling wordt ingezet om duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers te bevorderen. 
Verder blijven we actief met ons loopbaancentrum en besteedt het totale management tijd en 
aandacht aan duurzame inzetbaarheid. 
 
 

2.2.7.4 Ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie  
 

Een andere rol 

Bij ons beleid en de uitvoering daarvan laten we ons leiden door de uitgangspunten van 'de 
Andere Overheid'. Onze inwoners staan daarbij voorop. Met 'de Andere Overheid' hebben we 
een andere rol gekregen. Het betekent ook dat wij niet meer als vanzelfsprekend taken oppakken 
en uitvoeren.  
Bij de hulp die u kreeg van de raadsgriffie, ging het vooral om het regelen van en adviseren over 
procedures en processen. Daarnaast adviseerde en hielp de raadsgriffie u meer inhoudelijk. U 
vindt het belangrijk om betrokken, vooruitstrevend en innovatief uw werk te kunnen doen. 
In 2015 stond nog veel in het teken van het verder op orde brengen van de gemeentelijke 
financiën. Daarnaast hebben we ook gezocht naar ruimte voor nieuwe initiatieven. U kon nog niet 
de zogenaamde omkering van de begrotingscyclus, het zwaartepunt in het richting geven van 
beleid en prioritering in de voorjaarsnota, dit ter uitwerking in de begroting, gebruiken bij de 
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cyclus voor planning en control. De voorjaarsnota gaf wel een financieel beeld, maar er stonden 
nog niet genoeg beleidskeuzes in. We hebben u die voorgelegd in de begroting. 
We hebben in 2015 stappen gezet om de begroting te moderniseren. Zo is de MPB 2016 in een 
dynamische digitale versie verschenen. Het is een compacte begroting op hoofdlijnen. De lezer 
komt met een muisklik of tik op zijn tablet makkelijk bij detailinformatie. We hebben in 2015 ook 
gewerkt aan verbetering van de doelenstructuur en indicatoren in de begroting. De 
raadswerkgroep Modernisering begroting heeft die verbeterprocessen begeleid. 
We hebben in 2015 de Lange Termijn Agenda (LTA) ingevoerd. Dat is een belangrijk hulpmiddel 
om processen te sturen. U zet er zelf onderwerpen op die u maatschappelijk en politiek belangrijk 
vindt. U geeft daarbij ook prioriteiten aan. De LTA is ook voor ons de basis om hier vorm en 
inhoud aan te geven in onze voorstellen, te doorlopen processen en de gevraagde interventies 
van de raad. U heeft de LTA in 2015 vastgesteld en bent begonnen met de uitvoering ervan. 
We hebben de informatievoorziening tussen u en ons verder verbeterd met brieven aan u. We 
hebben nog te weinig gewerkt met startnotities om vroeg in een proces sturing te geven en 
inwoners erbij te betrekken. Tijdens uw conferentie bent u begonnen met de verbetering van de 
integriteit van het gemeentebestuur. 
Het presidium heeft in februari 2015 een raadswerkgroep ingesteld. Die helpt u om uw rol van 
volksvertegenwoordiger in te vullen bij de decentralisaties in het sociale domein. De werkgroep 
helpt u ook om het proces en de inhoud te volgen van de ontwikkelingen in de zorg, het 
jeugdbeleid en het participatiebeleid. De werkgroep heeft in 2015 gewerkt aan kwaliteit van 
rapportages die u krijgt. Verder heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat u door werkbezoeken en 
bijeenkomsten op de hoogte kon blijven van ontwikkelingen in de praktijk. Een goed voorbeeld 
daarvan zijn de bijeenkomsten die de werkgroep heeft georganiseerd rond de nieuwe 
Transformatieagenda Jeugd. U heeft daarover op 17 december 2015 een besluit genomen. 
 
Rekenkamercommissie 

U kreeg in 2015 een advies van de rekenkamercommissie (RKC) over de jaarstukken 2014. U 
kreeg van de commissie ook een brief met een quick scan van het nieuwe Meerjarenprogramma 
Vastgoedexploitaties. De RKC is bijna klaar met het onderzoek naar het vestigingsbeleid voor 
bedrijven. Verder is de RKC begonnen met een onderzoek naar de gevolgen van bezuinigingen op 
subsidies in de sport- en cultuursector. 
 

Politieke Markt, interactie en communicatie 

De Politieke Markt Apeldoorn (PMA) is een degelijke manier van werken die de beste kansen 
biedt om de lokale democratie goed te laten functioneren. De PMA is daarmee het centrale punt 
voor uw communicatie. In 2015 heeft u een conferentie gehouden over uw manier van werken 
en de vergaderstructuur. U heeft ook voorbereidingen gedaan voor een proef om meer op locatie 
te vergaderen. Uw vergaderingen en de PMA vonden om en om elke week plaats. Voordat u met 
uw vergaderingen begon, bood u inwoners en organisaties de mogelijkheid om onderwerpen op 
de agenda te zetten via ‘In gesprek met de raad’. Daarnaast kwamen er onderwerpen op uw 
agenda via (online) petities.  
 
Inbreng van buiten 

We willen niet alleen buiten naar binnen brengen, maar binnen ook meer naar buiten. Raadsleden, 
leden van ons college en medewerkers uit de organisatie gaan meer naar buiten om een beter 
beeld te krijgen van de wensen, belangen en meningen van onze inwoners. Het is het beste als u 
zowel informatie krijgt van ons en vanuit de organisatie als steeds meer ook van inwoners en 
instellingen uit de stad en de dorpen. Zo wordt de kwaliteit van uw besluiten beter. Daarom 
hebben u en wij ook in 2015 actief burgers en organisaties opgezocht.  
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Steeds meer digitaal 

Alle agenda’s en de stukken voor de gemeenteraad en de PMA staan in het 
raadsinformatiesysteem (RIS). Dat is voor iedereen (dus ook voor onze inwoners) toegankelijk. 
We hebben in 2015 het RIS vernieuwd. De PMA is in vier vergaderzalen. Via een webcast zijn 
alle vergaderingen via internet overal live te volgen. Ze zijn ook terug te zien in het archief. 
Social media als Facebook en Twitter hebben in 2015 een belangrijke plek gekregen in uw 
communicatie en de communicatie van raadsfracties en individuele raadsleden. U heeft een eigen 
twitteraccount (@raadapeldoorn) en een Facebookaccount 
(facebook.com/gemeenteraadapeldoorn). 
 

2.2.7.5 Overige relevante onderwerpen 
 

Formatie en bezetting 
De omvang van de vastgestelde formatie bedraagt per december 2015 1.150,20 fte’s. Doordat 

er nieuwe formatieplaatsen zijn opgenomen in 2015 is het aantal fte’s gestegen ten opzichte van 

31 december 2014. 

 

 
 

Formatiecijfers:  
Mobiliteit & Ontwikkeling en Raadsgriffie zijn niet opgenomen. 
 
Bezettingscijfers: 
Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer. 
De bezettingscijfers zijn inclusief: 
- medewerkers in vaste dienst 
- medewerkers in tijdelijke dienst 
- medewerkers die bovenformatief in de eenheden geplaatst zijn (o.a. remplaçanten)  
- reïntegratiekandidaten 
- medewerkers met een proefplaatsing 
 
De bezettingscijfers zijn exclusief: 
- JWP medewerkers 

 
 

  

Eenhedenin f te 's 31-dec-14 31- jan-15 28-feb-15 31-mrt-15 31-mei-15 31-jul-15 1-aug-15 30-sep-15 31-o kt -15 30-no v-15 31-dec-15

formatie 1.116,42 1.153,06 1.153,06 1.153,06 1.153,06 1.153,06 1.153,06 1.150,20 1.150,20 1.150,20 1.150,20

bezetting 1.112,11 1.127,92 1.130,09 1.135,12 1.137,63 1.143,57 1.142,67 1.141,66 1.145,86 1.147,93 1.148,04

ruimte 4,31 25,14 22,97 17,94 15,43 9,49 10,39 8,54 4,34 2,27 2,16

T o taal 

co n-

cern
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Externe inhuur 

De inhuurcijfers hebben in het vierde kwartaal het hoogste niveau bereikt sinds de reorganisatie 
van 2013.  
 

Inhuur 2015, peildatum december 2015 

Eenheid FTE 

Strategie & Regie 1,89 

Publiek, Ondernemen en Wijken 8,37 

Shared Service Center 16,32 

Ruimtelijke Leefomgeving 13,96 

Jeugd, Zorg en Welzijn 32,00 

Werkplein Activerium 35,86 

Beheer & Onderhoud 11,74 

Vastgoed & Grond 5,73 

Veiligheid & Recht 0,00 

Projecten 8,90 

Personeel, Communicatie & Bestuursondersteuning 6,11 

Financiën & Control 4,11 

Informatievoorziening 13,67 

Inhuur totaal 158,66 

  
  
Gedurende het jaar was de inhuur gemiddeld tussen de 100 en 120 FTE. Het inhuurproces is in 
het vierde kwartaal van 2015 ingrijpend gewijzigd. Herdefiniëring van het begrip inhuur en 
nieuwe werkafspraken hebben geleid tot een strakkere registratie van inhuur. Doel was ook beter 
te kunnen reageren op vragen uit de politiek over de flexibele schil, payrolling en de wet 
normering topinkomens en op vragen uit de ondernemingsraad over de samenstelling van onze 
flexibele schil. De hogere cijfers lijken dus een trendbreuk (ter vergelijking: december 2014 
128,63 FTE) maar zijn dus deels een gevolg van een vernieuwd werkproces. 
  
Inhoudelijke oorzaken voor meer inhuur liggen in: 
- de decentralisaties en grotere opgaven in het sociale domein, waarbij gekozen wordt voor 

flexibele arbeidsrelaties om ook op termijn te kunnen terugschakelen in capaciteit, eind 2015 
is een deel van deze groep alweer uitgestroomd (8 FTE); 

- de onzekerheid rondom de toekomstige Omgevingswet maakt dat in het ruimtelijk domein 
enkele vacatures op dit moment niet permanent worden ingevuld; 

- anticiperend op de overgang van Belastingen naar Tribuut is vacatureruimte binnen 
team Belastingen in 2015 met flexibele krachten ingevuld (10 FTE); 

- vanuit de ambitie om jong talent aan te trekken zijn vanaf mei 2015 trainees ingestroomd die 
vooralsnog hun contract hebben met het externe bureau dat ook het traineeprogramma invult 
(10 FTE); 

- een kleine groep ingeleend personeel komt van andere overheden (4 FTE). Dit is een indicator 
voor flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van ambtenaren onderling. 

  
Ter informatie: begin februari 2016 is de inhuur weer net boven het peil van 2014-2015, te 
weten op ca.128 FTE. 
 

Mobiliteit & ontwikkeling 
De opdracht bij de reorganisatie was een formatiereductie van 245 fte. Tussen 2011 en 2013 is 
de formatie door bevriezing van vacatures, natuurlijk verloop en het opzeggen van tijdelijke 
dienstverbanden al fors afgenomen en op 1 januari 2013 is M&O (tijdelijke eenheid voor 
herplaatsingskandidaten tot 1 januari 2017) gestart met 124 medewerkers (102 fte).  
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Op 1 januari 2016 heeft M&O nog 6 medewerkers die een nieuwe loopbaan of aanstelling 
zoeken, waarvan 1 op een proefplaatsing zit. 1 medewerker is gedetacheerd tot en met 31 
december 2016. Daarnaast gaan 10 medewerkers binnen de looptijd van het sociaal plan met 
pensioen.  
  
 
Ziekteverzuim 

Het verzuimpercentage van 2015  is ten opzichte van 2014 gestegen naar 5,5% en zit daarmee 
boven de Gemeentelijke verzuimnorm* van 4,1%. Vergeleken met vorig jaar is het met 0,3% 
gestegen. Overigens is 73% van het verzuim veroorzaakt door langdurig verzuim (=langer dan 
42 dagen ziek). Het aantal nulverzuimers is ten opzichte van vorig jaar (37,98%) gedaald met 
1,93% en komt nu uit op 36,05%. 
 
Ziekteverzuim (in % en frequentie)* 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Verzuimpercentage 5,1% 5,1% 4,9% 5,2% 5,5% 

Meldingsfrequentie 1,15 1,15 1,11 1,10 1,12 

Aandeel nulverzuimers **   35,83% 37,98% 36,05% 

 
* Voor het vergelijken van gemeentelijke verzuimcijfers hanteert het A+O fonds Gemeenten de  
Gemeentelijke Verzuimnorm. De Gemeentelijke Verzuimnorm is een statistische maatstaf, gebaseerd op 
daadwerkelijk gerealiseerde ziekteverzuimcijfers. De norm geeft per gemeentegrootteklasse het 
ziekteverzuimpercentage aan waarbij geldt dat een kwart van de gemeenten in een grootteklasse een lager 
ziekteverzuimpercentage kent dan deze norm. Op deze manier kunnen gemeenten realistische verzuimdoelen 
stellen. 
** Nulverzuimers zijn medewerkers die zich (in 2015) geen enkele keer hebben ziekgemeld. 
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2.2.8 Paragraaf vastgoed 
We hebben in 2015 een eerste versie gemaakt van een Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV). 
Daarbij lag de focus op de zogeheten top 15-panden. Daarnaast hebben we de hele portefeuille 
van het vastgoedbedrijf bekeken.  
Met ingang van deze jaarrekening stellen we geen specifieke paragraaf Vastgoed meer op voor 
de verantwoording en een doorkijk naar de toekomst. We hebben dat besloten omdat alles wat in 
de paragraaf vastgoed van de MPB staat, ook bijna helemaal in het MPV staat. We nemen 
daarom voortaan alle informatie voor de paragraaf Vastgoed op in het volgende MPV. 
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Bijlagen bij de jaarrekening 
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Bijlage A 

Staat van reserves en voorzieningen 
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Staat van reserves 
Omschrijving  Boekwaarde 

01-01-2015 
Vermeer-

dering 

wegens rente 

Overige vermeer-

deringen 
Vermindering Boekwaarde 

31-12-2015 
Minimum Maximum Doel en bijzonderheden 

Algemene reserves         
Algemene reserve -22.761.281 -1.405.057 11.860.973 10.245.123 -22.550.488 3.000.000 n.t.v. De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen 

zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een 
buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel 
gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven 

Totaal Algemene Reserve -22.761.281 -1.405.057 11.860.973 10.245.123 -22.550.488    
         

Bestemmingsreserves         
Reserve bedrijfsvoering GRF 50.000    50.000 0 50.000 Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering 

Egalisatie Bouwleges 1.596.886  4.565.667 4.108.384 2.054.169 n.v.t. n.v.t. Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges. 

Stelpost lok. woonw.bew./kerm. 119.186    119.186 0 geen Dekking van optredende tekorten 

Bereikbaarheid binnenstad 1.632.409  6.104.934 6.466.481 1.270.862 -3.000.000 3.000.000 Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter 
ontsluiting binnenstad 

Huisvuilrechten 5.223.384  20.035.373 21.346.409 3.912.348 -600.000 3.600.000 Egalisatie tariefsaanpassingen  

Schildersonderh. openb. verlichting 806.476   320.000 486.476 0 1.000.000 Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 
jaar) terugkomende werkzaamheden. 

Exploitatie begraafplaatsten 97.285  1.672.123 1.499.147 270.261 n.v.t. geen Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. 
onderhoudsverplichtingen en investeringen 

Vernieuwen bomenbestand 591.186  13.328 333.920 270.594 0 750.000 Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte 
bomen 

Reserve kapitaallasten Transformatieplan 3.105.097 128.862  160.500 3.073.459 0 n.v.t. Dekking kapitaallasten Transformatieplan. 

Reserve kapitaallasten Brinkparkgarage 977.871   977.871 0 0 n.v.t. Dekking kapitaallasten Brinkparkgarage 

Egalisatiereserve wegenonderhoud 362.497  2.500.000 2.500.000 362.497 0 n.v.t. Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het 
wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten 
worden verrekkend met deze reserve. 

Reserve Onderwijshuisvesting 5.121.083  1.801.182 300.000 6.622.265 op termijn 
positief 10 

jaar 

n.v.t. Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de 
uitgaven/inkomsten 

Sportactiviteiten 47.921    47.921 125.000 600.000 Ondersteuning van sportevenementen 

Topsportevenementen 168.503   160.000 8.503 0 n.v.t. Regelmatig financieel kunnen participeren in 
topsportevenementen 
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Omschrijving  Boekwaarde 

01-01-2015 

Vermeer-

dering 

wegens 

rente 

Overige 

vermeer-

deringen 

Vermindering Boekwaarde 

31-12-2015 

Minimum Maximum Doel en bijzonderheden 

Overlopende projecten 7.696.921   7.176.119 7.696.921 7.176.119 0 n.v.t. Geoormerkte gelden 

Huisvesting  1.735.633   36.480 97.781 1.674.332 0 n.v.t. Dekking huisvestingskosten personeel 

Reserve aandelenkap. Teuge 986.248     45.042 941.206 0 n.v.t. Deelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking 
kapitaallasten herstructurering Teuge) 

Reserve onderhoud stadhuis     2.335.993   2.335.993   n.v.t. Middelen ten behoeve van het onderhoud van het 
stadhuis 

Reserve frictiekosten     2.337.000   2.337.000   n.v.t. Middelen om de mobiliteit te bevorderen 

BCF-reserve  584.134     375.000 209.134 0 n.v.t. Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds 

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)  9.080.849   5.929.743 9.415.056 5.595.536 0 n.v.t. Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden 

Concern reserve bedrijfsvoering 1.967.862   1.823.237 1.791.145 1.999.954 0 2.000.000 Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering 

Reserve de Haere 1.800.000     1.800.000   0 1.800.000 Deze reserve wordt gebruikt om voor een duur van 
ca. 20 jaar de kapitaallasten te dekken. 

Algemene reserve Grondbedrijf  14.103.630 286.183 12.199.364 16.628.408 9.960.769 20.000.000 20.000.000 T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het 
Grondbedrijf. 

Totaal bestemmingsreserves 57.855.061 415.045 68.530.543 76.022.065 50.778.584       

Totaal reserves 35.093.780 -990.012 80.391.516 86.267.188 28.228.096       
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Staat van voorzieningen 
 

 

Omschrijving B eginbalans

01-01-2015

Vermeer-

dering wegens

rente

Overige 

vermeer-

dering

Vermin-

dering

B o ekwaarde

31-12-2015

B ijdrage van D o el en bijzo nderheden                                                  

Vo o rzieningen 

Voorz. Wijkzaken 93.617 72.654 40.526 125.745 eigen middelen Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingspro jecten 

die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorz. Gebiedsgericht grondwaterbeheer 299.304 300.000 125.782 473.522 derden Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Voorz. Rio lering 4.988.983 17.617.180 18.044.447 4.561.716 derden Ter dekking van vervangingsinversteringen en groo t onderhoud van 

het rioo l

Voorz. Topsport 250.000 250.000 eigen middelen Ter dekking van reeds aangegane verplichtingen in het kader van 

topsportevenementen

Voorz. Onderhoud Stadhuis 2.146.981 225.565 2.372.546 eigen middelen Ter dekking (toekomstig) groot onderhoud

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht 393.492 10.413.709 393.492 10.413.709 eigen middelen Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Frictiekosten 3.434.450 3.110.000 4.544.120 2.000.330 eigen middelen Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie

Voorz. Bovenwijks 2.420.399 485.914 964.690 1.941.623 derden Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorz. Sociaal Deficiet 135.421 23.178 158.599 derden Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking 19.111 19.111 derden Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij 264.342 264.342 derden Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorz. Onderhoud v.g.a. 1.878.995 1.987.059 278.032 3.588.022 eigen middelen Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van 

gemeentelijk vastgoed.

T o taal 16.041.642 34.518.712 27.013.635 23.546.719



 

255 
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Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn 

(BROA) 
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Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) 
(in dit overzicht zijn de vooruit ontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen) 

    Bedragen * € 1.000 

   Begroting Begroting Rekening 
     2015 2015 2015 

     primair na wijziging  

      

   Reserve per 1-1  13.815 12.022 9.081 

   Vooruitontv. Bedragen per 1-1   2.941 

   Totaal per 1-1   12.022 

 Algemene voeding      

        

1) Investeringsbudget GSO4, 1e tranche   300 300 300 

2) Investeringsbudget GSO4, 2e tranche   643 643 643 

3] Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)   3.000 3.000 3.000 

4) Bijdrage van de algemene dienst   300 300 300 

 tbv investeringen      

 Totaal algemene voeding (excl. 'pm')  4.243 4.243 4.243 

        

 Programma 1: Groene Mal   -828 -1.379 -969 

 Programma 4: Binnenstad   -1.975 -1.859 -2.015 

 Programma 8: Kanaalzone   -150 -335 -310 

 Programma 9: Complete wijken   -1.690 -2.418 -1.501 

 Programma 10: Alle jeugd telt   -527 -554 -542 

 Programma 14: Verkeer   -3.697 -4.085 -2.781 

 Programma 15: Milieu   -375 -678 -349 

 Programma 16: Overige   -300 -530 -389 

        

 Totaal netto onttrekkingen    -9.542 -11.838 -8.854 

        

 Verwacht uitgavenpatroon     

 Begroting 2015 (primair)     

 - verwachte uitgaven 2014 15%  -937   

 - verwachte uitgaven 2015: 70%  -6.679   

 Begroting 2015 (na wijziging)     

 - verwachte uitgaven 2015: 70%   -8.287  

      

        

   Reserve per 31-12   5.596 

   Vooruitontv. bedragen per 31-12   1.814 

   Totaal per 31-12   7.410 

      

 Saldo per 31-12 (excl. 'pm')  10.442 7.978 7.410 
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Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) 
(bedragen x € 1.000) 

    

 MPB 

progr. 

Begroting  

2015 

primair 

Begroting 

2015 

na wijziging 

Rekening 

2015 

Verschil  

  Programma 1: Groene Mal      

 3.13 Projecten beken en sprengen; herstel      

   Eendrachtspreng prog. 3/722  72- -147 -147 0 
   Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)      

 3.14 Herinrichting stadsranden prog. 3/ 560  363- -596 -495 -101 
 3.15 Beekbergsebroek prog. 3/560  302- -501 -287 -214 
 3.16 Betere aansluiting Apeldoorn West en  progr.3/560      

   Binnenstad op Berg en Bos  91- -145 -79 -66 
 3.17 Landschapsbeheer progr.3/560   -90 -61 -29 
   - subsidie provincie Gelderland   100 100 0 
  Totaal A-projecten programma 1   -828 -1.379 -969 -410 
          

   Programma 4: Binnenstad      

 4.2 Binnenstad  prog.9/810  75- -281 -96 -185 
 4.3 Binnenstad GSO-4  prog.9/810  400- -200 -661 461 
   (€ 1 mln uitgaven bij Brinkpark)       

   Investeringsimpuls Provincie (17 mln)  prog.9/810      

   Binnenstad, herinrichting binnenstad   1.100- -533 -995 462 
   Binnenstad, bereikbaarheid, doorstroming,       

   bewegwijzering, fietsenstallingen   285- -150 -44 -106 
   Binnenstad, transformatie, braakliggende       

   terreinen en leegstaande plinten   115- -239 -219 -20 
   Voetgangersdomein Brinklaan    -456 -99 -357 
   - bijdrage EFRO voetgangersdomein Brinklaan     99 -99 
   Herinrichting Molenstraat Centrum    -170 -170 0 
   - bijdrage Molenstraat Centrum, BDU subsidie    170 170 0 
   Kruispunt Druckerstraat/Vosselmanstraat    -227 -227 0 
   - BDU subsidie    227 227 0 
 4.4 Renovatie Spoorstraat 23 t.b.v. onderwijs  progr. 9/822      

   Wittenborg University    -320 -256 -64 
   - subsidie provincie Gelderland    320 256 64 
  Totaal A-projecten programma 4   -1.975 -1.859 -2.015 156 
          

   Programma 8: Kanaalzone      

   ISV-3 subsidie: € 1,7 mln      

 14.1 Kanaalzone * prog. 9/810  100- 0 0 0 
   Kanaalzone projectbureau prog. 9/810  50- -50 -25 -25 
   Kanaalzone, ISV-3-subsidie      

   - storting in grondexploitatie* prog. 9/810      

   Investeringsimpuls Provincie (17 mln)       

   Kanaalzone Vlijtsepark* prog. 9/830   -285 -285 0 
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 MPB 

progr. 

Begroting  

2015 

primair 

Begroting 

2015 

na wijziging 

Rekening 

2015 

Verschil  

 

  
 Kanaalzone Schatkamer van Zuid*      

  Totaal A-projecten programma 8   -150 -335 -310 -25 
          

   Programma 9: Complete Wijken      

 9.4 Wijken - De Maten (GSO-4) prog. 1/001  100- -265 -252 -13 
   Investeringsimpuls Provincie (17 mln)       

   De Maten vitaal  180- -250 -240 -10 
 9.5 Wijken - Orden/Kerschoten (GSO-4) prog. 1/001  150- -328 -320 -8 
   Investeringsimpuls Provincie (17 mln)       

   Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten prog. 1/001  60- -60 -10 -50 
   Investeringsimpuls Provincie (17 mln)       

 9.6 Verduurzamen van voorzieningen in wijken       

   en dorpen      

   - plannen en uitvoering prog. 1/001  80- -300 -328 28 
   - feitelijke uitvoering prog. 1/922  80- 0   

   Investeringsimpuls Provincie (17 mln)       

 9.7 Verbeteren kwaliteit parken prog. 1/001  150- -347 -314 -33 
   - bijdrage groene kluis   52 52 0 
   - bijdrage eenheid B&O/RL/reserve bomenbestand    17 -17 
 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen prog. 9/810  40- -50 -25 -25 
 15.2 Wijkontwikkelingsplan Zuid prog. 9/810  200- -120 -80 -40 
 15.3 ISV-3 budget parkeergarage Anklaar  prog. 3/214  650- -750  -750 
          

  Totaal A-projecten programma 9   -1.690 -2.418 -1.501 -917 
          

   Programma 10: Alle Jeugd Telt      

 10.3 Wijken - Uitvoeren jeugdbeleid (GSO-4)  prog. 5/630  527- -554 -542 -12 
          

  Totaal A-projecten programma 10   -527 -554 -542 -12 
          

   Programma 14: Verkeer      

 11.0 Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisport/ prog. 3/211  3.697- -4.085 -2.781 -1.304 
   verdubbeling Zutphensestraat      

   - bijdrage derden(BDU)      

 25.10 Gelders Fiets Netwerk: Fietspad Waterbergweg progr. 3/560      

   en Noordweg   -58 -58 -0 
   - bijdrage Provincie Gelderland   58 58 0 

          

  Totaal A-projecten programma 14   -3.697 -4.085 -2.781 -1.304 
          

   Programma 15: Milieu      

   ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln      
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 MPB 

progr. 
Begroting  

2015 

primair 

Begroting 

2015 

na wijziging 

Rekening 

2015 
Verschil  

 27.1 Bodemmodule prog. 4/723  375- -678 -349 -329 
          

  Totaal A-projecten programma 15   -375 -678 -349 -329 
          

   Programma 16: Overige      

   Lopende projecten      

 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 prog. 1/922  300- -548 -381 -167 
 30.6 Regio archeologie  progr. 8/541   -82 -69 -13 
   - bijdrage provincie Gelderland    43 45 -2 
   - bijdrage deelnemende gemeenten Regio    57 17 40 
   Stedendriehoek       

          

  Totaal A-projecten programma 16   -300 -530 -389 -141 

               

  TOTAAL   -9.542 -11.838 -8.854 -2.984 
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De begrotingswijziging van het project Kanaalzone is reeds verwerkt bij de begrotingswijziging van de  

nota MPG  
 
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) 

 
 
Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA 
(jaarschijf 2015) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De geraamde uitgaven 2015 (na wijziging) zijn 
ca. € 3,0 mln hoger dan de werkelijke uitgaven 2015.  
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     

2015 

 

Rekening     

2015 

Verschil 

- = nadeel 

+ = 

voordeel 

 
BROA-programma 

  1.   Groene mal 
  4.   Binnenstad 
  8.   Kanaalzone 
  9.   Complete wijken 
10.   Alle jeugd telt 
14.   Verkeer 
15.   Milieu 
16.   Overig 
 

 
 

-1.379 
-1.859 

-335 
-2.418 

-554 
-4.085 

-678 
-530 

 
 

-969 
-2.015 

-310 
-1.501 

-542 
-2.723 

-349 
-389 

 
 

410 
-156 

25 
917 
12 

1.362 
329 
141 

 
 
De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht: 
 
Toelichting BROA-programma’s 

 

Programma 1: Groene mal (verschil € 0,4 mln voordeel) 

• 3.14 Herinrichting stadsranden(verschil € 0,1 mln voordeel)  
Betreft de realisatie van een 7-tal groene verbindingen tussen stad en stadsrand. Het project 
is deels in 2015 uitgevoerd en is naar verwachting in 2017 gereed. 

 

• 3.15 Beekbergse Broek (verschil € 0,2 mln voordeel)  
Realisatie van 3 projecten om de groene verbinding tussen de Maten en Beekbergerwoud te 
versterken. Alle projecten lopen. Gerealiseerd zijn inmiddels de verbetering van de 
padenstructuur Matenpark en aanpassing sportpark De Maten. Het onderdeel groene route 
door Beekbergse Broek wordt binnen de subsidietermijn gerealiseerd. 
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Programma 4: Binnenstad (verschil €  0,2 mln nadeel) 

• 4.2 Binnenstad (verschil € 0,2 voordeel) 
 Dit budget betreft inzet van eigen middelen voor de ontwikkeling van de Binnenstad. Het 

gaat om kosten voor programmamanagement en uitgaven voor de herinrichting van 
Binnenstad. In 2015 betreft dit m.n. de kosten van de verkeersaanpassingen aan de 
Molenstraat in het Veldhuisgebied i.v.m. de veiligheidssituatie. Daarnaast blijven we in 
gesprek met de ontwikkelaar van de Van Berlo locatie om te komen tot nieuwe 
ontwikkelingen. Voor de Marktstraat-Beekstraat is definitief besloten deze locatie niet als 
een totale gebiedsontwikkelingslocatie te herontwikkelen. 

 

• 4.3 Binnenstad GSO4 (verschil € 0,4 mln nadeel) 
Dit budget betreft de van de Provincie ontvangen middelen, met name GSO-4 gelden (uit het 
Stadscontract) en de Robuuste Investeringsimpuls. 
Voor de 2e tranche GSO-4 was € 200.000 in 2015 en € 461.000 in 2016 geraamd. Het 
gehele budget is in 2015 uitgegeven. De grootste deel van het totale bedrag ad  € 661.000, 
heeft betrekking op investeringen in het Gevelfonds, het fietsparkeren, het Stadslab, de 
website Apeldoorn-Binnenstad.nl en de sfeerverlichting. 
De belangrijkste projecten waarvoor vanuit de Robuuste Investeringsimpuls, BDU en EFRO 
uitgaven zijn gedaan, zijn de herinrichting van het voetgangersdomein in de binnenstad 
(Hoofdstraat en Brinklaan), de reconstructie van het kruispunt Vosselmanstraat/ Wilhelmina 
Druckerstraat en de inrichting van braakliggende terreinen (voornamelijk tijdelijk park Haven 
Centrum). Aan deze projecten is in 2015 totaal € 2,4 miljoen uitgegeven. Vanuit de BDU en 
EFRO is € 0,5 miljoen aan subsidie ontvangen. 
 
 

Programma 9: Complete wijken (verschil € 0,9 voordeel mln) 

• 15.3  ISV -3 budget parkeergarage Anklaar (verschil € 0,8 mln voordeel) 
Dit project betreft de aanleg van een parkeergarage in het winkelcentrum Anklaar. De 
parkeergarage wordt door de projectontwikkelaar gebouwd en komt medio 2018 gereed. Op 
dat moment wordt de parkeergarage overgedragen aan de gemeente en volgen de uitgaven. 

 

 
Programma 14: Verkeer (verschil € 1,4 mln voordeel) 

• 11.0 Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisportcentrum (verschil € 1,3 mln voordeel) 
Dit project betreft de verdubbeling van de Zutphensestraat, inclusief aanpassing kruising 
Zutphensestraat, Laan van Osseveld en Laan van Erica. In 2015 is het grootste gedeelte van 
het civieltechnische project afgerond. Een aantal facturen wordt nog in 2016 betaald, 
inclusief afrekening van interne uren. Het project wordt in 2016 financieel afgerond. 
 
 

Programma 15: Milieu (verschil € 0,3 mln voordeel) 

• 27.1 Bodemmodule(verschil € 0,3 mln voordeel) 
Binnen de (on)mogelijkheden van stagnerende bouwontwikkelingen is uitvoering gegeven aan 
het ISV-bodemprogramma 2010-2015. De beschikbare middelen (subsidies) blijven 
gereserveerd t.b.v. de gemeentelijke bodemopgave. Het bodembeleid, en hiermee ook de 
gemeentelijke bodemopgave (waaronder het restant van de periode 2010-2015), bevindt zich 
in een transitiefase. Vanaf 2016 gelden de afspraken uit het 2e nationaal bodemconvenant 
2016-2020. De Wet bodembescherming zal worden opgenomen in de Omgevingswet en de 
gemeente wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit van bodem en ondergrond. Door 
uitvoering van onder andere het Gebiedsgericht Grondwaterbeleid, de aanpak van het 
arseendossier en voormalige stortplaatsen heeft Apeldoorn hierin reeds de eerste stappen 
gezet. Het komende jaar dient de bodemopgave verder concreet te worden gemaakt. 
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Programma 16: Overig (verschil € 0,1 mln voordeel) 

• 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 (€ 0,1 mln voordeel) 
Jaarlijks wordt voor de periode 2014 t/m 2017 vanuit de BROA € 0,3 mln beschikbaar 
gesteld voor het realiseren van de strategische doelen. Voor 2015 was € 0,5 mln (€ 0,3 en 
restant 2014 ad € 0,2 mln) beschikbaar. Hiervan is in 2015 ca € 0,4 mln uitgegeven  

aan de Giro d’Italia, de Stichting ondernemersfonds, Cleantech Tomorrow Congres, 
Apeldoorn Stagestad en Kwartiermaker citymarketing. 
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Bijlage C 

Specificatie Algemene reserve 
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Specificatie van de Algemene Reserve   

   
Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2014 -18.912.239   

      
Wijzigingen Algemene Reserve -4.806.757   
Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond 5.017.550   
Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2015 -18.701.446   

      
Stand Algemene reserve    13.757.163 

Stand Algemene Reserve, deel grond   -36.307.651 

    -22.550.488 
 

Op de volgende twee bladzijden zijn de wijzigingen in de Algemene Reserve en Algemene 
Reserve, deel grond verder uitgewerkt. 
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Algemene Reserve 
Doorrekening 

AR 

MPB2016-

2019 

  

Realisatie 

2015 
  

Doorrekening 

AR 

Jaarrekening 

2015 

Stand per 31-12-2014 22.412.963   22.412.963     
Resultaat rekening 2014     -3.849.043     
Stand per 1-1-2015 22.412.963   18.563.920   22.412.963 

            
Ontwikkelingen 2015:           

- Onttrekking voorfinanciering NUP gelden (algemene uitkering) -885.000   -885.000     
- Bijdrage van reserve onderwijshuisvesting conform besluitvorming rekening 
2012 

300.000   300.000     

- bestemmingsvoorstel rekening 2013, budget ict 3 decentralisaties -586.424   -516.120     
- Archeologisch onderzoek -77.401   -29.229     

- Opbrengst verkoop Drieschoten (storting vanuit eenheidsplan 2014) 179.550   0     

- eerste wijziging eenheidsplannen 2015 -32.000   -33.746     

- Verkoop oneigenlijk woningbezit 1.300.000   1.289.323     

- Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2014     3.849.043     

- Kleinsma gelden     -750.000     

- Begrotingswijzigingen 2015     -1.050.028     

Bijdrage aan de Algemene Dienst 2015 -6.981.000   -6.981.000     

Stand per 31-12-2015 15.630.688   13.757.163   13.757.163 

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2016 223.632       223.632 

Stand per 01-01-2017 15.854.320       13.980.795 

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2017 416.352       416.352 

Stand per 01-01-2018 16.270.671       14.397.147 

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018 1.523.733       1.523.733 

Stand per 01-01-2019 17.794.404       15.920.880 

Bijdrage van de Algemene Dienst 2019 2.632.318       2.632.318 

Stand per 01-01-2020 20.426.721       18.553.198 

Correctie eenmalig nadeel 2019: storting BROA 475.000       475.000 

Bijdrage van de Algemene Dienst 2020 2.632.318       2.632.318 

Stand per 01-01-2021 23.534.039       21.660.516 

Correctie eenmalig nadeel 2019: storting BROA 475.000       475.000 

Bijdrage van de Algemene Dienst 2021 2.632.318       2.632.318 

Stand per 01-01-2022 26.641.356       24.767.834 

Correctie eenmalig nadeel 2019: storting BROA 475.000       475.000 

Bijdrage van de Algemene Dienst 2022 2.632.318       2.632.318 

Stand per 31-12-2022 29.748.674       27.875.152 

 

In de kolom "Doorrekening AR MPB 2015-2018" treft u de doorrekening van de Algemene 
Reserve zoals deze is opgenomen in de MPB 2016-2019. De kolom "Realisatie 2015" geeft de 
realisatie in 2015 weer. De verschillen in begroting en realisatie zijn toegelicht bij de programma 
teksten. Tenslotte treft u in de kolom "Doorrekening AR Jaarrekening 2015" een nieuwe 
doorrekening van de Algemene Reserve waarbij rekening is gehouden met de realisaties in 2015. 
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Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie 
 

    
Doorrekening AR 

MPB2016-2019   
realisatie 2015 

  
Doorrekening AR 

Jaarrekening 

2015 

Stand per 01-12-2015   -41.325.201   -41.325.201   -41.325.201 

Rente 2015 3,4% -1.405.057   -1.405.057   -1.405.057 

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf   6.422.607   6.422.607   6.422.607 

Stand per 31-12-2015   -36.307.650   -36.307.651   -36.307.651 

Rente 2016 3,4% -1.234.460       -1.234.460 

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf   6.422.607       6.422.607 

Stand per 01-01-2017   -31.119.504       -31.119.504 

Rente 2017 3,4% -1.058.063       -1.058.063 

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf   6.422.607       6.422.607 

Stand per 01-01-2018   -25.754.960       -25.754.960 

Rente 2018 3,4% -875.669       -875.669 

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf   6.422.607       6.422.607 

Stand per 01-01-2019   -20.208.021       -20.208.022 

Rente 2019 3,4% -687.073       -687.073 

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf   6.422.607       6.422.607 

Stand per 01-01-2020   -14.472.487       -14.472.487 

Rente 2020 3,4% -492.065       -492.065 

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf   6.422.607       6.422.607 

Stand per 01-01-2021   -8.541.945       -8.541.945 

Rente 2021 3,4% -290.426       -290.426 

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf   6.422.607       6.422.607 

Stand per 01-01-2022   -2.409.764       -2.409.764 

Rente 2022 3,4% -81.932       -81.932 

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf   6.422.607       6.422.607 

Stand per 31-12-2022   3.930.911       3.930.911 

 

Toelichting 

In de Zomernota was voorzien dat de Algemene Reserve inlopen tekort grondexploitatie met een 
jaarlijkse annuïteit van € 6,4 mln eind 2022 op 0 zou lopen. Bij de rekening 2012 bleek dat het 
bedrag dat in 2012 aan deze reserve werd toegevoegd vanuit de investeringsscan en het 
opheffen van bestemmingsreserves, in werkelijkheid hoger was dan geprognosticeerd. Dit heeft 
een gunstig effect op de reserve. Omdat de annuïteit gelijk blijft, vertoont deze reserve eerder 
een positief saldo.  
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Specificatie reserve overlopende projecten 
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Specificatie reserve overlopende projecten 
Progr Omschrijving  31-12-2014 uitgaven 

overl. budget 
vanuit 2014 

in 2015 

vrijval 
overl. budget 
vanuit 2014 

in 2015 

Overheveling 
overl. budget 
vanuit 2014 

naar 2016 

Overheveling 
nieuw budget 

2015 naar 
2016 

Totaal over 
te hevelen 

budget naar 
2016 

Toelichting op vrijval in 2015 en overheveling budget naar 2016 

1 Stadsdeelaanpak 50.400 50.400   50.000 50.000 Sinds eind 2013 loopt het project met betrekking tot de doorontwikkeling van de 
Stadsdeelaanpak. Dit project heeft behoorlijke vertraging opgelopen door een 
langere bestuurlijke behandeling en doordat veel andere eenheden hun advies 
hebben willen geven. De gemeenteraad heeft, zoals eerder verwacht, in 
september geen besluit genomen, maar heeft aangegeven over dit onderwerp nog 
verder door te willen praten. Deze vertraging leidt tot extra kosten voor het 
inhuren van de projectleider uit de managementpool. Daarnaast is het maken van 
toekomstagenda’s en stadsdeelplannen de afgelopen twee jaar uitgesteld tot na 
de besluitvorming over de nieuwe aanpak. Dit betekent dat er na de 
besluitvorming door de gemeenteraad in 2016 een fiks bedrag nodig is om de 
nieuwe Stadsdeelaanpak uit te voeren. Het reguliere budget zal hiervoor ingezet 
worden, maar dit is niet voldoende. Daarom het verzoek om een bedrag van € 
50.000,- over te boeken naar 2016. 

1 Inhuurbudget Dossiervoorziening 250.000 60.000  190.000  190.000 Betreft het overbrengen (en opschonen) van het archief van Stadhuis naar CODA. 
Werkzaamheden zijn gegund aan VADA. Start 1 juni 2015; gereed 31 december 
2016. Prestaties liggen voor 24% in 2015 en voor 76% in 2016.  

1 Vorming & Opleiding 27.760 27.760   28.000 28.000 De uitbouw van POW tot Apeldoorns KCC is gestart in 2015 en loopt door tot 
2017. Een aantal medewerkers heeft in 2015 een ontwikkeltraject gevolgd om in 
2017 te voldoen aan de vereisten van het KCC. Echter, de meerderheid van de 
medewerkers zal in 2016 of 2017 dit ontwikkeltraject nog moeten volgen. 
Hieraan zijn aanzienlijke opleidingskosten verbonden. Het restant van het in 2015 
gereserveerde budget voor deze opleidingskosten wordt overgeboekt naar 
dienstjaar 2016.  

1 Projectleiding onderzoek aanbesteding beheer en 
exploitatie maatschappelijk vastgoed 

60.000 60.000    0 Middelen zijn ingezet. 

1 Vorming & Opleiding 24.000 4.000  20.000  20.000 Dit betreft uitgestelde vorming- en opleidingafspraken en nog niet gehonoreerde 
wensen vanuit het individueel loopbaanbudget. 

1 Vorming & Opleiding 45.300 45.300    0 Middelen zijn ingezet. 

1 Implementatie DMS 25.000 25.000    0 Middelen zijn ingezet. 

1 Inhuur datawarehouse Cognos 30.000 8.200 21.800   0 Restant niet meer nodig 

1 Lobby 46.000   46.000 85.000 131.000 De voorbereiding voor het opstarten van de Europese lobby in Brussel heeft meer 
tijd gevraagd dan van te voren was ingeschat. Als gevolg hiervan zijn er nog 
relatief weinig uitgaven gedaan in 2015. In 2015 zou bijvoorbeeld ingezet worden 
op een subsudiespecialist, dit zal nu plaatsvinden in 2016. Ook zal in 2016 
ingezet worden op het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere 
gemeenten.  

1 Monitoring 22.500  2.500 20.000  20.000 Dit betreft een vervolgonderzoek naar opleiding, woon- en werkloopbaan van 
HBO'ers in Apeldoorn. Dit onderzoek loopt inmiddels en wordt in de eerste half 
jaar van 2016 afgerond. 
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Progr Omschrijving  31-12-2014 uitgaven 
overl. budget 
vanuit 2014 

in 2015 

vrijval 
overl. budget 
vanuit 2014 

in 2015 

Overheveling 
overl. budget 
vanuit 2014 

naar 2016 

Overheveling 
nieuw budget 

2015 naar 
2016 

Totaal over 
te hevelen 

budget naar 
2016 

Toelichting op vrijval in 2015 en overheveling budget naar 2016 

 Reservering vakantiegeld     2.400.000 2.400.000 De invoering van het individueel keuzebudget is van rijkswege met een jaar 
uitgesteld. 

 Koppelingen DMS     90.000 90.000 In 2015 is eenmalig € 90.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf en 
implementatie van koppelingen tussen het DMS (document managementsysteem) 
en GWS en BWT. Hier is enige vertraging ontstaan, waardoor het geld wordt 
uitgegeven in 2016. De vertraging is ontstaan omdat de stuurgroep Digitaal 
iDeaal vorig jaar voorrang heeft gegeven aan de uitrol van DMS.Ook bleken de 
leveranciers van backofficesystemen nog niet alles gereed te hebben voor de 
koppelingen. 

 Incidentele kosten Tribuut c.a.     150.000 150.000 Tribuut heeft in 2015 budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van ICT-
voorzieningen door de gemeente Apeldoorn. Deze werkzaamheden worden, 
conform de planning afgerond in 2016. 

 Overige vergoedingen Epe     110.000 110.000 Definitieve afwikkeling overdracht tribuut. Op basis van de nulmeting moeten er 
nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden om de volledige 
verantwoordelijkheid over te dragen aan Tribuut. Conform voorstel aan 
directieraad (IM dd 17 december 2015 D de Vries) wordt voorgesteld om € 
110.000 over te hevelen.  

1 Verkoop maatschappelijk vastgoed     400.000 400.000 In het kader van het bestuursprogramma Door! is door de raad in de MPB 2015 
en verder een structureel budget van € 400.000 opgenomen in het kader van 
verkoop maatschappelijk vastgoed. In 2015 is het proces voor verkoop van 
maatschappelijk vastgoed afgerond waarbij zittende huurders of andere mogelijke 
kopers een beroep kunnen doen op een bijdrage in kader van aankoop van 
gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Hoewel de beleidseenheden aanvragen 
kunnen afwijzen vanuit hun beleidskaders, heeft de raad met dit budget toch de 
mogelijkheid om gemeentelijke bijdragen te verstrekken aan partijen die 
maatschappelijk vastgoed van de gemeente willen kopen.  
Op dit moment zijn 2 concrete aanvragen ingediend, daarnaast zal voor een 
voorgenomen aankoop op korte termijn een aanvraag worden ingediend. 

 Totaal programma 1 580.960 280.660 24.300 276.000 3.313.000 3.589.000  
2 Explosieven 1.068.482 1.068.482    0 Alle middelen van 2015 zijn uitgegeven.  

2 Veilige recreatieparken 20.000  20.000   0 Voor dit ondewerp is een andere financiering gevonden. 

2 Winkelcentrum Anklaar 30.000 30.000    0 Middelen zijn ingezet. 

 Totaal programma 2 1.118.482 1.098.482 20.000 0 0 0  
3 Beekbergse poort 27.000 27.000    0 Middelen zijn ingezet. 

3 Parkontwikkeling Berg en Bos 35.236 35.236    0 Middelen zijn ingezet. 
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Progr Omschrijving  31-12-2014 uitgaven 
overl. budget 
vanuit 2014 

in 2015 

vrijval 
overl. budget 
vanuit 2014 

in 2015 

Overheveling 
overl. budget 
vanuit 2014 

naar 2016 

Overheveling 
nieuw budget 

2015 naar 
2016 

Totaal over 
te hevelen 

budget naar 
2016 

Toelichting op vrijval in 2015 en overheveling budget naar 2016 

3 Versterken kanaalbruggen 1.092.615 1.092.615    0 Middelen zijn ingezet. 

3 Maatregelen verkeersdoorstroming (reconstructie 
Wilhelmina Druckerstraat-Vosselmanstraat) 

26.000 26.000    0 Middelen zijn ingezet. 

3 Maatregelen verkeersdoorstroming (reconstructie 
kruising Kanaal Zuid - Lange Amerikaweg) 

43.000 43.000    0 Middelen zijn ingezet. 

3 Bruggen, tunnels , viaducten 24.240 24.240    0 Middelen zijn ingezet. 

3 Bladruimen 60.000 60.000    0 Middelen zijn ingezet. 

3 Fietsdoorstroomas Ugchelseweg 549.000 549.000    0 Middelen zijn ingezet. 

3 Sierheesters ZO 25.000 25.000    0 Middelen zijn ingezet. 

3 Onderhoud kunstwerken 25.000 25.000    0 Middelen zijn ingezet. 

 Wegenproject GR-2 Jachtlaan rotonde en Henri 
Dunantlaan      242.000 242.000 De rotonde Jachtlaan- Laan van Orden is vanwege bereikbaarheid achteraan in de 

planning geplaatst. Deze planning liep uit waardoor uitvoering in 2015 niet meer 
mogelijk was. Bij de Henry Dunantlaan bleek bij de uitwerking van de 
voorbereiding dat het project aanzienljk duurder werd dan voorzien. Daarom is de 
voorbereiding stopgezet. Gaandeweg het najaar bleek dat de meerkosten in 2015 
konden worden gedekt. Het was echter te ver in het najaar om de uitvoering te 
starten. 

 Wegenproject GR-4 Vosselmanstraat-Badhuisweg     125.000 125.000 Hiervoor geldt exact hetzelfde als bij de Henry Dunantlaan. 

 Wegenproject GR-5 fietspaden, uitvoering 
Trommelaarshoeve     75.000 75.000 Het betreft hier een ontbrekende schakel in de padenstructuur. Inpassing in het 

park moest zorgvuldig worden voorbereid. Bovendien moeten burgers en wijkraad 
in de gelegenheid worden gesteld om mee te denken in dit proces. Dit heeft veel 
tijd gekost waardoor de uitvoering moest worden doorgeschoven naar 2016. 

 Bewegwijzering     22.000 22.000 Door een reorganisatie bij de NBD (voorheen ANWB) is de voorbereiding van het 
onderhoud in 2015 te laat ingezet. Hierdoor zullen de werkzaamheden in 2016 
plaatsvinden. 

 Vervangen bomen Kanaal Zuid     71.000 71.000 Er loopt een studie naar het wegtracé Kanaal Zuid. Om deze reden zijn de bomen 
langs het kanaal in 2015 niet vervangen. Eén en ander is reeds in de turap 
gemeld. 

 Totaal programma 3 1.907.091 1.907.091 0 0 535.000 535.000  
4 Herijken doelstelling AEN (Apeldoorn Energie 

Neutraal) 
28.500 28.500    0 Middelen zijn ingezet. 

4 Provinciale uitvoering EU richtlijn omgevingslawaai 263.897 263.897    0 Middelen zijn ingezet. 
4 Project ACE Loenen energienuetraal 44.000 44.000    0 Middelen zijn ingezet. 

 Totaal programma 4 336.397 336.397 0 0 0 0  
5 Invoering decentralisatie Jeugdzorg, regionaal 37.322 37.322    0 Afgerond. 

 Totaal programma 5 37.322 37.322 0 0 0 0  
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6 Participatiebudget - Re-integratie (project Ik Start 
Smart) 

20.000 20.000    0 Middelen zijn ingezet. 

6 Actieplan jeugdwerkloosheid 319.680 319.680    0 Middelen zijn ingezet. 

 Actieplan jeugdwerkloosheid 3     100.000 100.000 De centrumgemeente Apeldoorn ontvangt als uitkering in het Gemeentefonds 
voor 2015 en 2016 een bedrag van € 100.000 per jaar. In het totaal dus € 
200.000 Dit bedrag is voor de uitvoering van het gezamenlijk ingediende plan 
van aanpak kwetsbare jongeren door: Werkplein Activerium, Deventer 
Werktalent, SDV Harderwijk en het Plein. Bij het plan zijn verder het RMC en het 
UWV betrokken. De verdeling van de middelen over de verschillende partijen 
vindt plaats in 2016. 

6 Project Doen wat kan 92.461 92.461    0 Middelen zijn ingezet. 

6 Regiocontract stedendriehoek 450.000 450.000    0 Middelen zijn ingezet. 

6 Uitvoering van inburgering 55.433 35.000  20.433  20.433 Het rijk heeft voor 2014 € 110.866 extra beschikbaar gesteld voor de uitvoering 
van inburgering. De gemeenteraad heeft op 6 maart 2014 besloten om dit bedrag 
toe te voegen aan de Wet Inburgering. De raad heeft tevens besloten om van dit 
bedrag € 27.717 te reserveren voor 2015 en € 27.716 voor 2016. 

6 Beschermingsbewind 113.000 113.000    0 Project liep tot 1-8-2015. Beschikbare middelen zijn niet in z'n totaliteit 
noodzakelijk gebleken vanwege kritisch kostenbeheer. 

 Regionaal Werkbedrijf     393.384 393.384 De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bestemd voor de oprichting 
en inrichting van het Regionaal werkbedrijf (RWB). Deze middelen komen niet toe 
aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende gemeente, maar aan de in het 
Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant samenwerkende arbeidsmarktpartijen. De 
extra beschikbaar gestelde middelen worden ingezet om de samenwerking tussen 
de arbeidsmarktpartijen in de regio te versterken en te borgen. De hiermee 
gemoeide budget is in 2015 nog niet volledig benut en dient derhalve beschikbaar 
te blijven voor de opstartkosten in 2016. 

 Volwassenen en beroepsgerichte educatie     72.715 72.715 In 2015 zijn door Apeldoorn, als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio, 
overeenkomsten met diverse aanbieders, afgesloten. De in deze overeenkomsten 
vastgelegde prestaties zijn echter niet geheel in 2015 gerealiseerd maar lopen 
door tot in 2016. Om aan doorlopende verplichtingen in 2016 te kunnen voldoen 
wordt voorgesteld dit bedrag via een ROP mee te nemen naar 2016. 
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6 Oude Meeneemregeling 1.372.696  872.696 500.000  500.000 Met ingang van 2015 is de Participatiewet van kracht en daarmee is de 
"meeneemregeling" vervallen. In plaats hiervan is in de jaarrekening 2014 een 
ROP opgenomen van ca. €. 1,3 miljoen. Deze ROP is, na vaststelling van de 
jaarrekening 2014, via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2015. 
Om aan doorlopende verplichtingen te kunnen voldoen en reïntegratie-
/partcipatieplannen voor de nieuwe doelgroep te realiseren wordt voorgesteld in 
de jaarrekening 2015 een ROP ad. €. 0,5 miljoen op te nemen. Overigens wordt 
verwacht dat het voordeel, bovenop de ROP, op het beleidsproduct "Participatie" 
ongeveer € 0,5 miljoen hoger uitvalt. In de MPB 2016-2019 wordt op blz. 128 
aangegeven, dat voor 2016 rekening wordt gehouden met 
ombuigingsmogelijkheden van de stuurgroep Werk en Inkomen, waaronder 
eenmalig € 500.000 uit de meeneemregeling participatiebudget. Dit voordeel kan 
d.m.v. een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2015 als algemeen 
dekkingsmiddel voor de gemeentelijke begroting 2016 worden ingezet. 

 Totaal programma 6 2.423.270 1.030.141 872.696 520.433 566.099 1.086.532  
7 Projectbudget decentralisatie (AWBZ en Beschermd 

Wonen) 
950.000 950.000    0 Afgerond. 

7 Vrouwenopvang / Huiselijk geweld 75.000 75.000    0 Afgerond. 

7 Afbouw huidhoudelijk hulp     500.000 500.000 In 2015 is de Regeling voor de Huishoudelijke hulp afgebouwd. Nieuwe cliënten 
konden in 2015 geen beroep meer doen op de regeling, bestaande cliënten 
hadden nog recht op een overgangsperiode. Bedoeling was om alle cliënten tijdig 
te spreken zodat de regeling met ingang van 2016 zou stoppen. Dat is niet 
volledig gelukt.  
Na het moment van herindicatie hebben de cliënten nog recht op 3 maanden 
overgangstermijn, waarin de HH doorloopt. Ook de kosten van de voorziening 
lopen dan door. Voor een aantal cliënten lopen de kosten door in 2016. Om de 
regeling uit te kunnen voeren en de prestaties alsnog na te kunnen komen wordt 
dit bedrag uit het overschot op dit budget in 2015 overgeheveld naar 2016. De 
geplande activiteiten hebben niet in het initiële begrotingsjaar 2015 plaats 
gevonden, maar vinden in het daarop volgende jaar 2016 plaats. Het budget 
wordt voor dezelfde activiteiten ingezet waaraan ze is toegekend. Omdat ervan 
uit is gegaan dat de regeling na 2015 stopt, is in de begroting 2016 ook geen 
budget meer voor deze voorziening opgenomen. In 2015 was daarmee sprake 
van incidentele middelen, waarvan de lasten zowel in 2015 als 2016 op de 
exploitatie drukken. 
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 Vrouwenopvang / Huiselijk geweld     130.000 130.000 Moviera wordt door de centrumgemeenten Apeldoorn, Arnhem en Ede 
gesubsidieerd voor de aanpak van huiselijk geweld en vrouwenopvang (HG/VO). 
De centrumgemeenten hebben afspraken gemaakt over een aangepaste wijze van 
subsidiëring van Moviera, de inzet van de herverdeelde middelen uit de 
decentralisatie uitkering VO en de bekostiging van de analysefase. Ook worden er 
in '15 en '16 eenmalige kosten gemaakt voor het project Veilig Thuis. Deze 
afspraken leiden ertoe dat het financiële meerjarenperspectief in '16 en '17 een 
tekort laat zien. In de ‘regiovisie/transformatieagenda–HG en kindermishandeling’ 
hebben de betrokken regiogemeenten vastgelegd dat de door het rijk verstrekte 
financiële regionale middelen binnen de regio voor dit doel beschikbaar dienen te 
blijven en dat de tekorten in '17 en '18 worden gedekt uit de overschotten van 
voorgaande jaren – '15. De overheveling is noodzakelijk om de afgesproken 
prestaties na te kunnen komen, waarbij het om regionale middelen gaat waaraan 
de regiogemeenten hun goedkeuring moeten verlenen. Dit gebeurt in de door de 
regiogemeenten vastgestelde transformatieagenda. 
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7 Tegemoetkoming hulp bij huishouden (HHT)     290.000 290.000 Het college heeft besloten om – door middel van een ROP-post – het overschot 
uit 2015 van het budget Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) over te hevelen naar 
2016 en te besteden aan urenuitbreiding van schoonmaakpakketten (van 6 naar 8 
uur per 4 weken) voor minima en niet-minima. Hiermee wordt uitvoering gegeven 
aan de opdracht van staatssecretaris Van Rijn om ervoor te zorgen dat de HHT 
gelden bijdragen aan werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen. We verwachten 
dat het resterende budget in 2015 op de HHT ruim € 250.000 bedraagt. Dit 
bestaat voor de helft uit ‘Van Rijn’ geld dat teruggestort moet worden naar de 
staatskas, indien dit niet wordt benut voor huishoudelijke hulp. Met dit besluit 
hoeven resterende middelen uit 2015 niet aan het rijk te worden terugbetaald. Dit 
besluit wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 
Om de regeling uit te kunnen voeren en de prestaties voor de urenuitbreiding na 
te kunnen komen wordt dit bedrag uit het overschot op dit budget in 2015 
overgeheveld 2016. In 2016 is daar onvoldoende budget voor. Het budget wordt 
ingezet voor dezelfde activiteiten ingezet waaraan ze is toegekend. 

 Totaal programma 7 1.025.000 1.025.000 0 0 920.000 920.000  
8 Omnisport herstel wielerbaan     965.000 965.000 In 2015 is een extra budget door de Raad vastgesteld voor het herstel van de 

wielerbaan in Omnisport. De daadwerkelijke besteding (uitgaven) van dit budget 
vindt plaats in 2016 gelet op de oplevering van het werk per 1 september 2016. 
Noodzakelijk is dan ook om het gehele budget over te hevelen naar 2016. 

 Totaal programma 8 0 0 0 0 965.000 965.000  
9 Voorzienbare tekorten verwervingen Ecofactorij 

II 
43.101 43.101    0 Middelen zijn ingezet. 

9 Bestemmingsplannen 79.091 79.091    0 Middelen zijn ingezet. 

9 Digitalisering Wabo 98.706 18.119  80.587  80.587 In het verlengde van de landelijke invoering van de WABO is besloten om de 
afhandeling van aanvragen omgevingsvergunning in Apeldoorn digitaal te gaan 
doen. De invoeringsdoelen zijn het verminderen van de financiële lasten en 
versnelde afhandeling van aanvragen. Het project digitalisering Wabo is in 2015 
verder opgepakt, nadat de technische infrastructuur (nieuwe Citrix, DMS) op orde 
was; nagenoeg alle processen van vergunningverlening Wabo zijn gedigitaliseerd. 
Echter, de mate van digitalisering kan nog verder doorgevoerd worden door 
gebruik te maken van automatische koppelingen tussen verschillende applicaties. 
Hier was in 2015 geen ruimte voor, maar zal in 2016 uitvoering aan moeten 
worden gegeven en dit vraagt de nodige, financiële, investeringen. Het 
projectbudget is derhalve dan ook in 2016 nodig. 

9 Uitbestedingsbudget woningbehoefteonderzoek 
en ontwikkeling woonbeleid 

0     0  
 20.000 20.000    0 Middelen zijn ingezet. 
 0     0  
 27.500 27.500    0 Middelen zijn ingezet. 
 0     0  

 Totaal programma 9 268.398 187.811 0 80.587 0 80.587  

 Totaal 7.696.920 5.902.904 916.996 877.020 6.299.099 7.176.119  
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Specificatie over te boeken kredieten
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Specificatie over te boeken kredieten 
Datum 
start 

investering 

Omschrijving investering Toegekend 
krediet 

Uitgaven op 
het krediet 
t/m 2015 

Restantkrediet 
per 
31-12-2015 

Over te 
boeken 
restantkrediet 
naar 2015 

Toelichting 

       

 Veiligheid en recht      

       
1-1-2015 Mobiel handh THOR 100.000 0 100.000 100.000 Wegens hoge prioriteit voor Tribuut zal deze investering in de loop van 2016 

gedaan.  

       

       

 TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT 100.000 0 100.000 100.000  

       

 Informatievoorziening      

       
1-1-2014 Verv telefooncentr 451.000 376.483 74.517 74.500 De werkzaamheden bevinden zich in een afrondend stadium. 
1-1-2015 Autom. App Co 275.000 0 275.000 275.000 Voor 2016 staat vervanging van apparatuur in de compterruimte gepland. 

Wegens hoge prioriteit voor Tribuut in 2016. 

1-1-2013 TIS 2013 743.000 737.460 5.540 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2013 TIS innovatie 2013 200.000 192.000 8.000 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2014 TIS 2014 735.000 567.287 167.713 167.500 Is bestemd voor vervanging/ verlenging firewall, in combinatie met afloop huidig 
contract in 2016 (de verplichting is reeds aangegaan). 

1-1-2014 TIS Innovatie 2014 100.000 99.793 207 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2015 TIS 2015 915.000 142.500 772.500 772.500 Is bestemd voor vervanging van diverse servers en netwerkcomponenten. 
Wegens hoge prioriteit voor Tribuut vertraagd. 

1-1-2015 TIS Innovatie 2015 100.000 97.501 2.499 0 Krediet kan worden afgesloten. 
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Datum 
start 

investering 

Omschrijving investering Toegekend 
krediet 

Uitgaven op 
het krediet 
t/m 2015 

Restantkrediet 
per 
31-12-2015 

Over te 
boeken 
restantkrediet 
naar 2015 

Toelichting 

1-1-2014 RIV 65.000 65.000 65.000 65.000 Is bestemd voor alternatief voor externe viewer die om veiligheidsredenen is 
uitgezet en kwaliteitsverbetering te tonen (geo)data 

1-1-2014 I-Nup 2014 325.000 72.237 252.763 252.500 Het landelijk I-Nup programma komt op stoom. 

1-1-2015 I-Nup 2015 325.000 1.872 323.128 323.000 Het landelijk I-Nup programma komt op stoom. 

1-1-2013 I-nup 2013 125.000 126.660 -1.660 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2013 Verv pin-automaten 25.000 21.255 3.745 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2013 Cognos 2013 50.000 48.787 1.213 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2014 Cognos 2014 50.000 30.000 20.000 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2013 Verv. Gen. appl 2013 240.000 236.514 3.486 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2014 Verv Gen. appl 2014 50.000 55.257 -5.257 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2015 Verkiezingen 40.000 0 40.000 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2014 LIAS 50.000 43.135 6.865 6.865 Bestemd voor nader te bepalen uitbreidingen op het gebied van prestatie- en 
risicomanagement 

        

       

 TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING 4.864.000 2.913.742 2.015.258 1.936.865  

       

 Jeugd, zorg en Welzijn      

       
1-1-2009 Kopperslagersd. 5 450.969 450.969 0  Krediet kan worden afgesloten 

1-1-2009 Kopersld 5 Gong BSO 530.365 481.298 49.067 49.067 We verwachten dat krediet in 1e kwartaal 2016 volledig wordt afgerond en 
afgerekend. 

1-1-2009 Vleugel Zbr bouwk pr 2.332.633 1.059.882 1.272.751 1.272.751 De bouw is nog niet afgerond 

1-1-2009 Vleugel Zbr grond pr 905.225 669.600 235.625  Grond is in 2015 aangekocht voor lager bedrag dan raming. 
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Datum 
start 
investering 

Omschrijving investering Toegekend 
krediet 

Uitgaven op 
het krediet 
t/m 2015 

Restantkrediet 
per 
31-12-2015 

Over te 
boeken 
restantkrediet 
naar 2015 

Toelichting 

1-1-2011 Kooiweg 29 uitbr 311.687 292.338 19.349 19.349 We verwachten dat krediet in 2016 volledig afgerekend en afgesloten kan 
worden 

1-1-2012 Agricolastraat 36 1.849.697 1.190.838 658.859 658.859 Streven is om krediet in 2016 volledig af te rekenen en af te sluiten. 

1-1-2011 Kampheuvellaan 60 2.729.841 188.419 2.541.422 2.541.422 De bouw van de sportzaal in Hoenderloo is na veel vertraging in 2015 gestart. 
Streven is om het krediet in 2016 af te ronden. 

1-1-2012 Heemradenlaan 102 Zo 1.050.000 1.100.000 -50.000 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2012 Div. binnenklimaat 515.000 0 515.000 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2015 Stelpost spoedaanvra 500.000 0 500.000 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2011 Heemr 130 nieuwe gym 418.000 376.518 41.482 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2007 MFA Kristal nieuwbou 24.652.401 21.290.232 3.362.169 100.000 De laatste onderwerpen (zonwering / klimaatbeheersing / bestickering / 
aanpasing zon- en wind meters) worden na verwachting in 2016 definitief 
afgerond (verwachte kosten circa 100.000). 

1-1-2014 Gentiaanstraat 804 A 981.090 800.000 181.090 181.090 Krediet is in uitvoering en zal naar verwachting in 2016 worden afgerekend en 
afgerond. 

       

       

 TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN 37.226.908 27.900.094 9.326.814 4.822.538  

       

 Vastgoed en grond      

       
1-9-2012 Deventerstraat 24 2.015.000 1.640.990 374.010 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2010 Voss 299 CODA herste 146.300 43.831 102.469 102.469 Uitvoering vindt plaats in 2016 in combinatie met een verbouwing door CODA 
zelf. 

1-5-2010 Transformatieplan in 1.037.100 827.709 209.391 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2013 Overkapping gladheid 100.000 75.798 24.202 0 Krediet kan worden afgesloten. 

1-1-2015 Hoge Weije transform 85.000 62.846 22.154 22.154 De financiele afronding is in 2016 (verbouwing gerealiseerd in 2015). 
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Datum 
start 
investering 

Omschrijving investering Toegekend 
krediet 

Uitgaven op 
het krediet 
t/m 2015 

Restantkrediet 
per 
31-12-2015 

Over te 
boeken 
restantkrediet 
naar 2015 

Toelichting 

1-1-2015 Verduurzaming voorbe 150.000 88.805 61.195 61.195 Voorbereidingskrediet in 2016 te betrekken bij totaalplan verduurzaming. 

1-7-2015 verduurz. lg fruit 450.000 40.849 409.151 409.151 Voorbereiding was in 2015, de uitvoering vindt grotendeels plaats in 2016. 

       

       

 TOTAAL VASTGOED EN GROND 3.983.400 2.780.828 1.202.572 594.969  

       

 Ruimtelijke leefomgeving      

       
1-1-2011 Park.app PG marktpl 750.000 0 750.000 750.000 Bij inspectie bleek de bestaande apparatuur nog goed genoeg. Verwacht wordt 

dat in 2016 een begin wordt gemaakt met de vervanging. 

1-1-2011 Park.app PG Kon.have 250.000 0 250.000 250.000 Bij inspectie bleek de bestaande apparatuur nog goed genoeg. Verwacht wordt 
dat in 2016 een begin wordt gemaakt met de vervanging. 

1-6-2011 Brinkpark bw garage 9.450.000 2.978.568 6.471.432 0 Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in 
nieuwe GRP 

1-7-2007 Losse aansluitingen 39.300 464.335 -425.035 0 Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in 
nieuwe GRP 

1-1-2008 Basisinsp. Beekb 800.000 0 800.000 0 Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in 
nieuwe GRP 

1-1-2008 Waterkwaliteitsspoor 1.000.000 0 1.000.000 0 Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in 
nieuwe GRP 

1-1-2009 Basisinspanning Klar 750.000 0 750.000 100.000 Er is een bestaande afspraak met het waterschap en gemeente Voorst. Deze 
wordt in 2016/2017 ingelost. 

1-1-2009 Waterkwaliteitsspoor 1.000.000 0 1.000.000 300.000 Over te boeken bedrag is nodig voor overbrugging naar nieuwe GRP. Bij een 
positief raadsbesluit vervalt dit krediet. 

1-1-2014 Afkoppelen bij herfst 13.104.203 0 13.104.203 1.650.000 Overboeking is nodig vanwege bestaande afspraken en overeenkomsten die 
doorlopen tot en met 2018. 
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Datum 
start 
investering 

Omschrijving investering Toegekend 
krediet 

Uitgaven op 
het krediet 
t/m 2015 

Restantkrediet 
per 
31-12-2015 

Over te 
boeken 
restantkrediet 
naar 2015 

Toelichting 

1-1-2014 Actief en autonoom a 725.448 1.011.935 -286.487 0 Over te boeken bedrag is nodig voor overbrugging naar nieuwe GRP. Bij een 
positief raadsbesluit vervalt dit krediet. De negatieve kredietruimte wordt 
opgelost in het nieuwe GRP. 

1-1-2014 Grp: Beken en spreng 14.366.059 3.281.997 11.084.062 11.084.062 Deze activiteit loopt door tot minimaal 2022. 

       

       

       

 TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING 42.235.010 7.736.835 34.498.175 14.134.062  

       

 Beheer en onderhoud      

       
1-1-2014 Inv 2014 ivm WUW 58.900 58.900 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 Inv 2015 ivm WUW 48.200 0 48.200 48.200 WUW (Wet Uitkering Wegen)-krediet, zijn werkzaamheden met betrekking tot 
het project rotonde Jachtlaan- Laan van Orden. Voorbereidingen hiervoor zijn 
reeds in 2015 gedaan. Uitvoeringswerkzaamheden gaan in 2016 plaatsvinden. 

1-1-2011 Parkeerapp maaiveld 1.340.000 758.180 581.820 40.000 Project is nog niet conform de richtlijnen van het plan van aanpak uitgevoerd. 
Afrekening zal in 2016 plaatsvinden 

1-1-2015 Routine-inv 2015 0 0 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-6-2012 Heftruck 31.000 31.000 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-6-2012 Trekker 59.000 59.000 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-5-2014 79-BF-X9 Scania vr. 219.828 219.828 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 Vandaele houtversnip 24.000 24.000 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VL-270-H VW Crafter 58.282 58.282 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 Toro GM 4010 64.490 64.490 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 
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Datum 
start 
investering 

Omschrijving investering Toegekend 
krediet 

Uitgaven op 
het krediet 
t/m 2015 

Restantkrediet 
per 
31-12-2015 

Over te 
boeken 
restantkrediet 
naar 2015 

Toelichting 

1-1-2015 Husqvarna zitmaaier 20.000 20.000 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VL-794-L Fiat Doblo 25.188 25.188 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VP-941-G Fiat Doblo 24.852 24.852 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VP-572-G Fiat Doblo 31.660 31.660 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 1-ZRG-69 VW e-UP 22.454 22.454 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 Holder C250 kantstee 74.000 74.000 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 Boki grafdelfmachine 112.565 112.565 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VR-142-V Peugeot 23.329 23.329 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VR-797-X Peugeot 23.329 23.329 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VR-144-V Peugeot 23.329 29.679 -6.350 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VR-143-V Peugeot 23.329 23.329 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VR-140-V Peugeot 23.329 23.329 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-1-2015 VR-141-V Peugeot 23.940 23.940 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 Strat. 50-36 PESN-66 34.950 34.950 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 aanh.syntos B11-21 30.009 30.009 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 aanh.syntos B11-21+s 39.641 39.641 0 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 VS-644-J VW Transpo. 44.700 44.099 601 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 Fiat Doblo multijet 46.000 0 46.000 46.000 Levering vindt eind januari 2016 plaats 

1-2-2016 colorado 350 hogedr. 40.000 0 40.000 40.000 Levering vindt eind januari 2016 plaats 

1-2-2016 ..-...-. Peug.Partne 25.000 0 25.000 25.000 Levering vindt eind januari 2016 plaats 

1-11-2015 Planningssysteem 66.450 66.434 16 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 HR-388-G/HR-389-G 26.250 26.221 29 0 Krediet kan worden afgelsoten. 
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Datum 
start 
investering 

Omschrijving investering Toegekend 
krediet 

Uitgaven op 
het krediet 
t/m 2015 

Restantkrediet 
per 
31-12-2015 

Over te 
boeken 
restantkrediet 
naar 2015 

Toelichting 

1-12-2015 HR-390-G/HR-391-G 26.250 26.221 29 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 HR-646-H seat leon 21.050 21.037 13 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 HR-647-H seat leon 21.050 21.037 13 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 HR-648-H seat leon 21.050 21.037 13 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 HR-649-H seat leon 21.050 21.037 13 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 HR-651-H seat leon 21.050 21.037 13 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 HR-653-H seat leon 21.050 21.037 13 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 HR-654-H seat leon 21.050 1.360 19.690 19.690 Levering en facturering heeft inmiddels in januari 2016 plaatsgevonden. 

1-12-2015 HR-655-H seat leon 21.050 21.037 13 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 VW Up Electric 1 23.250 1.360 21.890 21.890 Ivm leveringsproblemen wordt auto geleverd in februari 2016 

1-12-2015 VW Up Electric 2 23.250 1.360 21.890 21.890 Ivm leveringsproblemen wordt auto geleverd in februari 2016 

1-12-2015 HR-252-D ford kuga 28.200 28.174 26 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-12-2015 HR-253-D ford kuga 28.200 28.174 26 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

1-5-2016 verz.budget vvmiddel 41.500 0 41.500 41.500 Betreft restant verzamelkrediet concernvervoermiddelen. Is besloten om dit 
bedrag 'achter de hand te houden'. Evaluatie concernvervoermiddelen vindt 
halverwege 2016 plaats. Dan zal ook duidelijk worden wat er met dit krediet 
gaat gebeuren. 

1-12-2015 HR-392-G/HR-393-G 26.250 26.221 29 0 Krediet kan worden afgelsoten. 

       

       

 TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD 3.073.305 2.232.819 840.487 304.170  

       

 Publiek, ondernemen en wijken      
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Datum 
start 
investering 

Omschrijving investering Toegekend 
krediet 

Uitgaven op 
het krediet 
t/m 2015 

Restantkrediet 
per 
31-12-2015 

Over te 
boeken 
restantkrediet 
naar 2015 

Toelichting 

1-1-2015 Inrichting SC 50.000 1.089 48.912 48.912 Het Servicecentrum maakt onderdeel uit van het toekomstige KCC. Het KCC 
wordt in de basis gevormd door de teams ISP, Servicecentrum, Publieksbalie en 
PIBV. Activiteiten die vanuit deze teams plaatsvinden worden in de komende 
jaren uitgebreid met frontoffice activiteiten die nu elders in de organisatie belegd 
zijn. Dit krediet wordt aangewend om dit proces te faciliteren door o.a. de 
(her)inrichting van het KCC. 

1-1-2015 Herinrichting trouwz 87.500 0 87.500 87.500 In 2016 zullen een aantal werkzaamheden m.b.t. de trouwzaal uitgevoerd 
worden. Het gaat hierbij o.a. om het nieuw bekleden van de trouwstoelen, de 
aanschaf van een nieuwe rode loper voor binnen en buiten en het aanpassen van 
de hal aan deze tijd (kleuren, akoestiek en inrichting). 

1-1-2015 Verb electra markten 37.000 0 37.000 37.000 In januari 2016 worden de electrakasten op het Marktplein nagekeken, 
gerepareerd en gekeurd. Deze werkzaamheden zullen voor de overige 
wijkmarkten in het 1e en 2e kwartaal uitgevoerd worden. Daarnaast moeten er 
electrakasten aangelegd en gerepareerd worden ten behoeve van de 
terugplaatsing van de markt naar het Violierenplein. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd zodra een definitieve tekening voor dit plein beschikbaar is. 

 TOTAAL COLLEGE VAN B&W 174.500 1.089 173.412 173.412  

       

 Shared Service Center      
1-7-2012 Vervanging GBS 2012 277.000 0 277.000 277.000 Deze investering is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied 

van de gemeentelijke huisvesting (Huis van de Stad). 

1-1-2015 Verv binnenzon 85.000 0 85.000 85.000 Deze investering is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied 
van de gemeentelijke huisvesting (Huis van de Stad). 

1-1-2013 Vloerbekleding 718.000 0 718.000 718.000 Deze investering is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied 
van de gemeentelijke huisvesting (Huis van de Stad). 

 TOTAAL SHARED SERVICE CENTER 1.080.000 0 1.080.000 1.080.000  

       

 TOTAAL GENERAAL 92.737.123 43.565.406 49.236.717 23.146.016  
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Bijlage F 

Staat van investeringen en kapitaallasten 
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Staat van investeringen en kapitaallasten 2015 
(bedragen x € 1.000) 

Balans Omschrijving  Boekwaarde Vermeerdering Bijdragen Verkoop Afschrijving Extra Totaal Boekwaarde Rente Totaal 

nr.  01-01-2015  van van activa 2015 Afschrijving Afschrijving 31-12-2015 2015 kapitaallasten 

    derden        

B0101 Gronden en terreinen 41.340 670    2.521 2.521 39.489 1.707 4.228 

B0102 Woonruimten 4.366 63  3.692   - 737 169 169 

B0103 Bedrijfsgebouwen 406.071 3.296  618 9.812 1.206 11.018 397.731 19.004 30.022 

B0104 
Grond- weg- en 
waterbouwk.werken 58.535 2.263 623  2.327 297 2.624 57.551 2.824 5.448 

B0105 Vervoermiddelen 1.661 958   366  366 2.253 56 422 

B0106 Machines/apparaten/installaties 16.838 2.498   2.233  2.233 17.103 670 2.903 

B0107 Overige materiële vaste activa 9.523 68   941  941 8.650 430 1.371 

Totaal   538.334 9.816 623 4.310 15.679 4.024 19.703 523.514 24.860 44.563 
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Bijlage G 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
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Gemeente Apeldoorn heeft de pensioenvoorziening APPA extern ondergebracht bij Loyalis. Per balansdatum is het benodigde pensioenvermogen € 
5.275.682 en het opgebouwde pensioenvermogen bedraagt € 5.201.525. Het tekort aan benodigd pensioenvermogen à € 74.157 is bijgestort. De 
gehanteerde rekenrente voor het doelvermogen is 2,16%. Voor de pensioenen die ingaan voor 1 januari 2018 is de rekenrente vastgesteld op 1,5% 
(huidige rente voor pensioenpolissen). De gehanteerde sterftetabel voor het APPA plan kapitaal is: ABP 89-93. De accountant heeft een controle 
berekening gedaan, naar aanleiding hiervan is  € 740.000 opgenomen onder de nog te betalen bedragen. 
Ook beschikt de gemeente Apeldoorn over een kredietfaciliteit van € 25 miljoen bij de BNG. Van de kredietfaciliteit wordt geen gebruikt gemaakt en 
wordt alleen bij noodgevallen ingezet.  
Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn eind 2015 € 3,4 miljoen aan vakantiedagen opstaan. Ook moet nog € 2,4 miljoen vakantiegeld worden 
uitbetaald, dit gebeurd zoals gebruikelijk in mei. Hieronder treft u de gebruikelijke staat van gewaarborgde geldleningen. 

 

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
geldlening 

Geldgever Doel van de 
geldlening 

Naam van de 
geldnemer 

Datum en num- 
mer van het  
besluit van de 
raad cq burg. 
en weth. 

Datum en num- 
mer van het  
besluit van de 
goedkeuring 

Rente 
% 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
begin van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

Bedrag van de 
in de loop van 
het dienstjaar 
te waarborgen/ 
gewaarborgde 
geldleningen 

Totaalbedrag 
van de gewone 
en buitengewo- 
aflossing 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
eind van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

1 2   3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
              

22 3.630.242   Nieuwbouw Zorggroep Apeldoorn 12 dec 1968 24 feb 1969 nr 6,6250 653.442 653.442  72.605 580.837 580.837 

     casabonita   8340/223-3201        

                

                

 6.750.000   Nieuwbouw Natuurhuis ST Natuurhuis    6.514.563 6.400.000 0 24.716 6.375.284 6.375.284 

                

 700.000 Fortis Sporthal/Clubhuis WSV WSV 18-12-2003/nr   5,20% 520.625   17.500 503.125 503.125 

       380427         

 907.560   Bankborgtocht tbv Accress   var 453.780 453.780  0 453.780 453.780 

     Rek-courant Accress           

                

134 710.620 BNG 40.0092580 bouw bibliotheek- St. Goba 21 mei 1992 1 juli 1992 nr. 6,1500 473.747 473.747  23.688 450.059 450.059 

   filiaal Ugchelen  nr. 48570 WE92494-93/BV207        

                

602 186.050 BNG 40.0089924 Investeringen in zwembad De St. Zwembad N-O   5,0000 64.635 64.635  11.697 52.938 52.938 

                

201299 137.500 ABN Amro 2x Kunstgrasveld WSV Stichting de Voorwaarts   4,80% 275.000 137.500  15.900 259.100 129.550 
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Oorspronkelijk 
bedrag van de 
geldlening 

Geldgever Doel van de 
geldlening 

Naam van de 
geldnemer 

Datum en num- 
mer van het  
besluit van de 
raad cq burg. 
en weth. 

Datum en num- 
mer van het  
besluit van de 
goedkeuring 

Rente 
% 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
begin van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

Bedrag van de 
in de loop van 
het dienstjaar 
te waarborgen/ 
gewaarborgde 
geldleningen 

Totaalbedrag 
van de gewone 
en buitengewo- 
aflossing 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
eind van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

              

 400.000 BNG 40.109258 Kunstgrasveld Orderbos St Kunstgras Orderbos    400.000 200.000  40.000 360.000 180.000 

 81.600   Veld ACC Nagelpoel    44.172 29.996  9.516 34.656 25.916 

 40.000   Clubhuis ACC Nagelpoel     19.674  1.134  18.540 

 125.000   Veld ACC Nagelpoel     69.875  3.150  66.725 

 25.000   Clubhuis HSV Robur '58    21.650 14.265  2.700 18.950 13.245 

 115.000   Veld SKO en AMHC    115.000 115.000  7.667 107.333 107.333 

 140.000   Veld SKO en AMHC    140.000 140.000  9.334 130.666 130.666 

                

Sub 13.948.571       9.676.614 8.771.914 0 239.607 9.326.728 9.087.998 
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Oorspronkelijk 
bedrag van de 
geldlening 

Geldgever Doel van de 
geldlening 

Naam van de 
geldnemer 

Datum en num- 
mer van het  
besluit van de 
raad cq burg. 
en weth. 

Datum en 
num- 
mer van het  
besluit van de 
goedkeuring 

Rente 
% 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
begin van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

Bedrag van de 
in de loop van 
het dienstjaar 
te waarborgen/ 
gewaarborgde 
geldleningen 

Totaalbedrag 
van de gewone 
en buitengewo- 
aflossing 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
eind van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

1 2   3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  Stichting Sprengenland Wonen            

536 1.066.000 Aegon B02331569 bouw van 23 woningen    0,0375 917.000 458.500  917.000 0 0 

537 226.890 Aegon B02331604 bouw van 23 woningen    0,0375 195.000 97.500  195.000 0 0 

540 1.588.231 Aegon B02331821 bouw 18 woningen Uddel    0,0349 1.342.000 671.000  1.342.000 0 0 

547 1.180.000 BNG 40.0085364.01 financiering drie projecten    0,0409 1.029.000 514.500  15.702 1.013.298 506.649 

 159.000 Nat ned 160590004     0,0401 137.000 68.500  137.000 0 0 

 3.300.000 BNG 40.101822     0,0424 3.300.000 1.650.000   3.300.000 1.650.000 

 1.250.000 BNG 40.103231     4,57% 1.250.000 625.000  0 1.250.000 625.000 

 1.750.000 BNG 40.102986     0,0481 1.750.000 875.000 0 0 1.750.000 875.000 

 680.670 Aegon B02331759     0,0349 577.000 288.500  577.000 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 

 10.000.000 NWB 28746     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 

                

Sub 35.200.791        34.497.000 17.248.500 0 3.183.702 31.313.298 15.656.649 

                

   De Goede Woning            

528 1.134.451 ING retail levmij 152560006 bouw van 19 woningen    0,0401 965.000 482.500  965.000 0 0 

543 4.537.802 BNG 40.0089904 financiering project 5571    0,0503 3.928.000 1.964.000  58.369 3.869.631 1.934.816 

544 2.495.791 NatNed 152560009 financiering project 5571    0,0688 2.200.000 1.100.000  2.200.000 0 0 

545 2.268.901 NatNed 152560010 financiering project 5571    0,0688 1.936.000 968.000  1.936.000 0 0 

 13.700.000 BNG 40.0097680     0,0442 9.418.000 4.709.000  500.345 8.917.655 4.458.828 

 1.855.400 SVN 871,807,030     0,0210 1.221.000 610.500  70.000 1.151.000 575.500 

 3.403.000 BNG 89905     0,0475 1.608.000 804.000  169.645 1.438.355 719.178 

 3.403.000 BNG 89906     0,0480 1.734.000 867.000  158.496 1.575.504 787.752 

 7.000.000 BNG 95164     0,0521 4.704.000 2.352.000  261.576 4.442.424 2.221.212 

 5.000.000 BNG 95165     0,0527 3.546.000 1.773.000  177.739 3.368.261 1.684.130 

 6.500.000 BNG 95170     0,0519 3.399.000 1.699.500  353.156 3.045.844 1.522.922 

 5.500.000 BNG 95172     0,0526 3.703.000 1.851.500  205.169 3.497.831 1.748.915 

 4.100.000 BNG 98716     0,0438 1.667.000 833.500  305.166 1.361.834 680.917 

 3.400.000 BNG 98715     0,0485 2.492.000 1.246.000  117.207 2.374.793 1.187.396 
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Oorspronkelijk 
bedrag van de 
geldlening 

Geldgever Doel van de 
geldlening 

Naam van de 
geldnemer 

Datum en num- 
mer van het  
besluit van de 
raad cq burg. 
en weth. 

Datum en 
num- 
mer van het  
besluit van de 
goedkeuring 

Rente 
% 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
begin van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

Bedrag van de 
in de loop van 
het dienstjaar 
te waarborgen/ 
gewaarborgde 
geldleningen 

Totaalbedrag 
van de gewone 
en buitengewo- 
aflossing 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
eind van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

              

 12.500.000 NWB 10023084     0,0495 12.500.000 6.250.000   12.500.000 6.250.000 

 4.000.000 NWB 10023085     0,0482 4.000.000 2.000.000  0 4.000.000 2.000.000 

 4.000.000 NWB 10023086     0,0489 4.000.000 2.000.000  0 4.000.000 2.000.000 

 3.900.000 NWB 10023087     0,0495 3.900.000 1.950.000  0 3.900.000 1.950.000 

 4.800.000 Rabobank ned 19247     0,0379 4.800.000 2.400.000  4.800.000 0 0 

 2.000.000 NWB 10024116     0,0363 2.000.000 1.000.000  2.000.000 0 0 

 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  0 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 0 10.000.000 5.000.000 

 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 FLEX 128     0,0400 15.000.000 7.500.000 0 0 15.000.000 7.500.000 

 10.000.000 NWB 100225437     0,0429 10.000.000 5.000.000 0 10.000.000 0 0 

 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     0,0449 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 0 0 15.000.000 7.500.000 

                

Sub 289.998.345        268.221.000 134.110.500 0 24.277.868 243.943.132 121.971.566 

                

   De Woonmensen            

 7.397.000 BNG 91432     0,0487 5.282.000 2.641.000  225.476 5.056.524 2.528.262 

 160.000 SVN 870.710.020     0,0425 47.000 23.500  13.000 34.000 17.000 

 250.000 SVN 870.711.020     0,0425 73.000 36.500  20.000 53.000 26.500 

 14.000.000 ABN A 24.02.65.548     0,0416 14.000.000 7.000.000  0 14.000.000 7.000.000 

 8.500.000 
NWB19648/ 
19067/100228810     0,0377 8.500.000 4.250.000  0 8.500.000 4.250.000 



 

301 
 

 

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
geldlening 

Geldgever Doel van de 
geldlening 

Naam van de 
geldnemer 

Datum en num- 
mer van het  
besluit van de 
raad cq burg. 
en weth. 

Datum en 
num- 
mer van het  
besluit van de 
goedkeuring 

Rente 
% 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
begin van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

Bedrag van de 
in de loop van 
het dienstjaar 
te waarborgen/ 
gewaarborgde 
geldleningen 

Totaalbedrag 
van de gewone 
en buitengewo- 
aflossing 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
eind van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

              

 12.500.000 NWB 10024119     0,0358 12.500.000 6.250.000  12.500.000 0 0 

 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 Rabo Ned 19627     0,0426 12.000.000 6.000.000 0 0 12.000.000 6.000.000 

 8.000.000 BNG 40.103598     0,0461 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 0 10.000.000 5.000.000 

 20.000.000 NWB 20026218     0,0400 6.000.000 3.000.000 0 0 6.000.000 3.000.000 

 20.000.000 NWB 10026219     0,0425 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 ASN B 8072011     0,0350 15.000.000 7.500.000 0 0 15.000.000 7.500.000 

 15.000.000 NWB 10027480     0,0344 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 

                

Sub 314.807.000        298.402.000 149.201.000 0 12.758.476 285.643.524 142.821.762 

                

   Ons Huis            

533 9.983.164 Aegon B02331573 nieuwbouw project 2604    0,0348 780.000 390.000  780.000 0 0 

 5.000.000 NWB 10022298     0,0512 5.000.000 2.500.000  0 5.000.000 2.500.000 

 5.000.000 BNG 95919     0,0503 5.000.000 2.500.000  5.000.000 0 0 

 5.400.000 NWB 10023062     0,0461 5.400.000 2.700.000  5.400.000 0 0 

 8.000.000 BNG 21494     0,0400 8.000.000 4.000.000  0 8.000.000 4.000.000 

 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     0,0466 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 
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Oorspronkelijk 
bedrag van de 
geldlening 

Geldgever Doel van de 
geldlening 

Naam van de 
geldnemer 

Datum en num- 
mer van het  
besluit van de 
raad cq burg. 
en weth. 

Datum en 
num- 
mer van het  
besluit van de 
goedkeuring 

Rente 
% 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
begin van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

Bedrag van de 
in de loop van 
het dienstjaar 
te waarborgen/ 
gewaarborgde 
geldleningen 

Totaalbedrag 
van de gewone 
en buitengewo- 
aflossing 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
eind van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

              

 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 BNG flex.500     0,0400 5.000.000 2.500.000 -4.000.000 0 1.000.000 500.000 

                

Sub 170.883.164        163.680.000 81.840.000 -4.000.000 11.180.000 148.500.000 74.250.000 

                

   St Habion De Bilt            

538 1.905.877 BNG 40.0084364 Financiering liquiditeitstekorten    0,0144 745.000 372.500  120.071 624.929 312.464 

142 2.858.815 BNG 40.0087343 Projectnummer 22120    0,0587 168.000 84.000  168.000 0 0 

 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  0 2.000.000 1.000.000 

 10.000.000 BNG 40109639     0,0140   10.000.000  10.000.000 5.000.000 

                

Sub 21.164.692        7.313.000 3.656.500 10.000.000 288.071 17.024.929 8.512.464 

                

   De Woonplaats            

 16.500.000 NWB 10023711     0,0415 16.500.000 8.250.000  16.500.000 0 0 

 11.500.000 NWB 10028931     0,0415   11.500.000  11.500.000 5.750.000 

                

Sub 28.000.000        16.500.000 8.250.000 11.500.000 16.500.000 11.500.000 5.750.000 

                

   Woonzorg Nederland            

554 1.309.000 BNG 82536     0,0159 582.000 291.000  69.000 513.000 256.500 

 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 
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Oorspronkelijk 
bedrag van de 
geldlening 

Geldgever Doel van de 
geldlening 

Naam van de 
geldnemer 

Datum en num- 
mer van het  
besluit van de 
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dienstjaar 
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dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

Bedrag van de 
in de loop van 
het dienstjaar 
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gewaarborgde 
geldleningen 

Totaalbedrag 
van de gewone 
en buitengewo- 
aflossing 

Totaal van het 
restantbedrag 
van de geldle- 
ning aan het 
eind van het 
dienstjaar 

Deel van het 
restantbedrag 
dat door de ge- 
meente is ge- 
waarborgd 

              

 2.120.000 BNG 40104627     0,0475 2.120.000 1.060.000 0  2.120.000 1.060.000 

                

Sub 22.854.000        22.127.000 11.063.500 0 69.000 22.058.000 11.029.000 

                

   Vestia Groep            

 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 

                

Sub 4.156.000        4.342.347 2.171.174 0 0 4.342.347 2.171.174 

                

   St Mooiland Vitalis Amersfoort            

 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 

                

Sub 41.500.000        41.500.000 20.750.000 0 0 41.500.000 20.750.000 

                

WSW 928.563.993        856.582.347 428.291.174 17.500.000 68.257.118 805.825.229 402.912.615 

                

Tot 942.512.564        866.258.961 437.063.088 17.500.000 68.496.725 815.151.957 412.000.613 
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Verloopstaat overlopende activa en passiva 

"Medeoverheden" 
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31-12-2015 Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2014 Mutatie

06 Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen

06.05 Prov. Gld/Rijk 0 929 929 -929

Diverse 0 183 183 -183

0 0 1.112 1.112 -929

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Diversen < € 200.000 189 189 189

189 189 189

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.16 Vangnet BUIG 2.949 2.949 2.949

06.17 Saldo Hoogspanning PA904014 2014 930 930 930

Diversen < € 200.000 36 36 36

3.915 3.915 3.915

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

Diversen < € 200.000 1.265 1.090 1.265

1.265 1.090 1.265

Totaal overlopende activa medeoverheden 5.369 5.194 1.112 1.112 4.440
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31-12-2015 Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2014 Mutatie

11 Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

11.06 Omzetbelasting 0 948 948 -948

11.08 Afrekening BBZ 0 293 293 -293

11.16 Algemene uitkering 0 998 998 -998

0 0 2.239 2.239 -2.239

Vooruitontvangen bedragen

11.17 RPA-regiogelden 0 72 72 -72

11.18 Provincie Gelderland luchtkwaliteitsmaatregelen 0 215 215 -215

11.20 GSO/ISV 0 6.121 6.121 -6.121

11.21 Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) 0 385 385 -385

11.22 Socer (Kemo eur. Subs.) 0 757 757 -757

11.23 Bijdragen gemeenten Stedendriehoek innov. projecten 0 261 261 -261

11.24 Rijksvergoeding Onderwijs Achterstanden Beleid 0 1.014 1.014 -1.014

11.30 Vooruitontvangen subsidie wegen Prov. Gld. 0 1.000 1.000 -1.000

11.31 BDU-subsidie 0 411 411 -411

11.32 Regio subs. Eendrachtsprengen 0 570 570 -570

0 0 10.806 12.179 -10.806

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

11.36 Afrekening BBZ 2014 293 293 293

11.37 Meeneemregeling WEB 2015 368 368 368

Diversen < € 200.000 237 237 237

898 898 898

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

11.38 BROA GS0-ISV en Robuust 1.814 1.814 1.814

11.39 Transformatieprojecten regionale jeugdzorg 444 444 444

11.40 Regio subs. Eendrachtsprengen 341 341 341

11.41 LOG 1.147 1.147 1.147

11.42 Bijdrage provincie particuliere planontwikkeling 241 241 241

Diversen < € 200.000 2.079 2.079 2.079

6.066 6.066 6.066

Totaal overlopende passiva medeoverheden 6.964 6.964 13.045 14.418 -6.081
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector 

(WNT) 
 
Per 1 januari 2013 is 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 

in 2015 in 
dagen 

deeltijd 
factor 

beloning voorzieningen 
ten behoeve 

van beloningen 
betaalbaar op 

termijn 

Totale 
bezoldiging 

Gemeentesecretaris C.M. Sjerps 365 1,1* € 139.490,97 € 15.934,50 € 155.425,47 

Griffier A. Oudbier 365 1 € 107.300,39 € 14.953,44 € 122.253,83 

 
Er zijn geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen uitgekeerd. 
 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor gemeenten is € 178.000. 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 2015 
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 2015 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* In verband met het uitvoeren van taken voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het dienstverband van de 
gemeentesecretaris 40 uur.  
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SISA-bijlage 
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF 

OCW D1 Regionale meld- en 
coördinatiecentra voortijdig 
schoolverlaten 
 
Besluit regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten 
 
Gemeenten 

Besteding (jaar T) Opgebouwde reserve 
ultimo (jaar T-1)     

  Aard controle R Aard controle R     

  Indicatornummer: D1 / 01 Indicatornummer: D1 / 02     

  € 783.549  € 189.986      

OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 
2011-2015 (OAB) 
 
Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 
2011-2014 
 
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 
voor- en vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van scholen, 
houders van kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform artikel 167 
WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) 
 
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

 

 
   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R   

   Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04   
   € 2.249.274  € 726.066  € 420.306  € 1.014.329    

OCW D10 (Volwassenen)Onderwijs 
(participatiewet) 2015-2017  
 
Participatiewet 
 
Contactgemeenten 

Verstrekte uitkering (jaar 
T) 

Besteding (jaar T) van 
educatie bij roc's 

Besteding (jaar T) van educatie bij 
andere aanbieders dan roc's 

Besteding (jaar T) van educatie totaal 
(automatisch) 

Ten minste 75% besteed 
aan roc’s  
ja/nee (automatisch) 

 
   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt Aard controle nvt  

   Indicatornummer: D10 / 

01 
Indicatornummer: D10 / 

02 
Indicatornummer: D10 / 03 Indicatornummer: D10 / 04 Indicatornummer: D10 / 

05  
   € 1.472.430  € 1.126.896  € 0  € 1.126.896  ja  

   Reservering besteding 
van educatie in jaar T 
voor volgend kalenderjaar 
(jaar T+1 ) 

Onttrekking besteding van 
educatie in jaar T voor 
volgend kalenderjaar (jaar 
T+1 ) 

    
   Aard controle R Aard controle R     

   Indicatornummer: D10 / 

06 
Indicatornummer: D10 / 

07     
   € 345.534  € 0      

OCW D11 Wet participatiebudget 2014 - 
overgangsrecht 2015 
reservringsregeling deel educatie 
 
Wet participatiebudget 
 
Gemeenten 

Besteding in 2015 van 
OCW-gelden educatie 
binnen de grenzen van de 
reserveringsregeling. 

Baten in 2015 van OCW-
gelden educatie binnen de 
grenzen van de 
reserveringsregeling. 
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   Aard controle R Aard controle R     

   Indicatornummer: D11 / 

01 
Indicatornummer: D11 / 

02     
   € 0  € 0      

I&M E3 Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai (inclusief 
bestrijding spoorweglawaai) 
 
Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai 
 
Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) 

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

Besteding (jaar T) ten 
laste van rijksmiddelen  

Overige bestedingen (jaar T)  Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 
126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt 

Correctie over besteding 
(jaar T-1) 

 
   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  

   Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05

 
  1 IENM/BSK-2015/9659 € 285.150  € 0  € 0  € 0   

   Kopie 
beschikkingsnummer 

Kosten ProRail (jaar T) als 
bedoeld in artikel 25 lid 4 
van deze regeling ten 
laste van rijksmiddelen  

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 
verantwoordingsinformatie 

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar 
T) 
 
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

Cumulatieve Kosten 
ProRail tot en met (jaar T) 
als bedoeld in artikel 25 
lid 4 van deze regeling ten 
laste van rijksmiddelen 
 
Deze indicator is bedoeld 
voor de tussentijdse 
afstemming van de 
juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie 

Eindverantwoording Ja/Nee  

   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

   Indicatornummer: E3 / 06 Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 / 11

  1 IENM/BSK-2015/9659 € 0  € 285.150  € 0  € 0  Nee 
I&M E11B Nationaal 

Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen 
medeoverheden 
 
Provinciale beschikking en/of 
verordening 
 
Gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) (SiSa tussen 
medeoverheden) 

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

Besteding (jaar T) ten 
laste van provinciale 
middelen 

Besteding (jaar T) ten laste van eigen 
middelen 

Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door 
derden = contractpartners (niet rijk, provincie of 
gemeente) 

Besteding (jaar T) ten 
laste van rentebaten 
gemeente op door 
provincie verstrekte 
bijdrage NSL 

Teruggestort/verrekend in 
(jaar T) in verband met niet 
uitgevoerde maatregelen 

   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

   Indicatornummer: E11B / 

01 
Indicatornummer: E11B / 

02 
Indicatornummer: E11B / 03 Indicatornummer: E11B / 04 Indicatornummer: E11B / 

05 
Indicatornummer: E11B / 06

  1 2008-001906 € 136.577  € 47.439  € 0  € 0  € 0  
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   Kopie 
beschikkingsnummer 

Cumulatieve besteding 
ten laste van provinciale 
middelen tot en met (jaar 
T)  
 
 
 
Deze indicator is bedoeld 
voor de tussentijdse 
afstemming van de 
juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie 

Cumulatieve besteding ten laste van 
eigen middelen tot en met (jaar T)  
 
 
 
Deze indicator is bedoeld voor de 
tussentijdse afstemming van de juistheid 
en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door 
derden = contractpartners (niet rijk, provincie of 
gemeente) tot en met (jaar T) 
 
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

  
   Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.   

   Indicatornummer: E11B / 

07 
Indicatornummer: E11B / 

08 
Indicatornummer: E11B / 09 Indicatornummer: E11B / 10

  
  1 2008-001906 € 510.000  € 197.152  € 0    

   Kopie 
beschikkingsnummer 

Cumulatieve besteding 
ten laste van rentebaten 
gemeente op door 
provincie verstrekte 
bijdrage NSL tot en met 
(jaar T) 
 
Deze indicator is bedoeld 
voor de tussentijdse 
afstemming van de 
juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie 

Cumulatief teruggestort/verrekend in 
(jaar T) in verband met niet uitgevoerde 
maatregelen tot en met (jaar T) 
 
Deze indicator is bedoeld voor de 
tussentijdse afstemming van de juistheid 
en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

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

  
   Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.   

   Indicatornummer: E11B / 

11 
Indicatornummer: E11B / 

12 
Indicatornummer: E11B / 13 Indicatornummer: E11B / 14

  
  1 2008-001906 € 0  € 0  Nee   
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I&M E27B Brede doeluitkering verkeer en 
vervoer SiSa tussen 
medeoverheden 
 
Provinciale beschikking en/of 
verordening 
 
Gemeenten en 
Gemeenschappelijke Regelingen 

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

Besteding (jaar T) ten 
laste van provinciale 
middelen 

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot jaar T 
verantwoorde bestedingen ten laste van 
provinciale middelen 
 
Indien de correctie een vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag het alleen gaan over 
nog niet eerder verantwoorde bestedingen 

Correctie ten opzichte 
van tot jaar T 
verantwoorde overige 
bestedingen  
 
 
Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, 
mag het alleen gaan 
over nog niet eerder 
verantwoorde 
bestedingen 

 
   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  

   Indicatornummer: E27B / 

01 
Indicatornummer: E27B / 

02 
Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 

05  
  1  2013.016800 € 298.298  € 2.413.503  € 0  € 0   

  2 2014009639 € 64.409  € 66.238  € 0  € 0   

  3 2015004238 € 262.425  € 262.425  € 6.129  € 6.129   

  4 2015008913 € 182.945  € 182.945  € 0  € 0   

  5 2006021142 € 137.861  € 346.372  € 359.329  € 903.189   

   Kopie 
beschikkingsnummer 

Cumulatieve besteding 
ten laste van provinciale 
middelen 
tot en met (jaar T) 
 
Deze indicator is bedoeld 
voor de tussentijdse 
afstemming van de 
juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie 

Cumulatieve overige bestedingen tot en 
met (jaar T)  
 
Deze indicator is bedoeld voor de 
tussentijdse afstemming van de juistheid 
en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

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

 
   Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.  

   Indicatornummer: E27B / 

06 
Indicatornummer: E27B / 

07 
Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 

10  
  1  2013.016800 € 621.550  € 5.028.906  nvt Ja  

  2 2014009639 € 97.343  € 100.107  nvt Nee  

  3 2015004238 € 268.554  € 268.554  In 2014 niet tijdig vergoed Ja  

  4 2015008913 € 182.945  € 182.945  nvt Ja  

  5 2006021142 € 497.190  € 1.249.561  Jaar 2011 t/m 2014 dienen apart verantwoord te 
worden. 

Ja 
 

  6    2011 = € 45.762,94 eigen middelen en € 18.214,33 
provinciale middelen  

 

  7    2012 = € 644.999,99 eigen middelen en € 
256.719,56 provinciale middelen  
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  8    2013 = € 53.074,32 eigen middelen en € 21.124,37 
provinciale middelen   

 

  9    2014 = € 25.900,73 eigen middelen en € 10.308,87 
Provinciale middelen   

 

I&M E29 Tijdelijke regeling eenmalige 
uitkering stedelijke 
synergieprojecten Kaderrichtlijn 
Water 
 
Tijdelijke regeling eenmalige 
uitkering stedelijke 
synergieprojecten Kaderrichtlijn 
Water 
 
Gemeenten 

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

Besteding (jaar T)  Eindverantwoording Ja/Nee Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) 
 
 
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

  
   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.   

   Indicatornummer: E29 / 

01 
Indicatornummer: E29 / 

02 
Indicatornummer: E29 / 03 Indicatornummer: E29 / 04

  
  1 STESY € 765.379  Ja € 1.831.542    

SZW G1A Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw)_totaal 2014 
 
Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) 
 
Alle gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel 
Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-
1) regeling G1B + deel gemeente 
uit (jaar T-1) na controle door de 
gemeente. 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) uit (jaar 
T-1) selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie 
voor die gemeente 
invullen 

Het totaal aantal 
gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in 
(jaar T-1), uitgedrukt in 
arbeidsjaren; 
 
 
 
 
inclusief deel openbaar 
lichaam 

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid 
werkenplekken voor geïndiceerde 
inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in 
arbeidsjaren; 
 
 
 
 
inclusief deel openbaar lichaam 

 

  

  Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R    

  Indicatornummer: G1A / 

01 
Indicatornummer: G1A / 

02 
Indicatornummer: G1A / 03

   

  1 60200 Apeldoorn 1.009,26 77,93    

SZW G2 Gebundelde uitkering op grond 
van artikel 69 
Participatiewet_gemeentedeel 2015 
 
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.  

Besteding (jaar T) 
algemene bijstand 
 
Gemeente 
 
I.1 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.1 Participatiewet (PW) 

Besteding (jaar T) IOAW  
 
 
Gemeente 
 
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW) 

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) 

Besteding (jaar T) IOAZ 
 
 
Gemeente 
 
I.3 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) 

Baten (jaar T) IOAZ 
(exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) 

  Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
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  Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

  € 45.259.397  € 1.507.538  € 2.320.512  € 20.024  € 241.828  € 1.254  

  Besteding (jaar T) Bbz 
2004 levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen 
 
Gemeente 
 
I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen) 
(Bbz 2004)  

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen 
 
Gemeente 
 
I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen) 
(Bbz 2004)  

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) 
 
 
Gemeente 
 
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars 
(WWIK) 

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet 
 
Gemeente 
 
I.7 Participatiewet (PW)  

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. 
art. 10d Participatiewet 
(excl. Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.7 Participatiewet (PW) 

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee 

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

   Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

   € 259.742  € 15.185  € 0  € 12.708  € 0  Ja 
SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_gemeentedeel 2015 
 
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.  

Besteding (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob) 

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) 
(exclusief Rijk) 

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) 
(exclusief Rijk) 

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 
(exclusief Bob)  

Besteding (jaar T) Bob 

  Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

  Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

  € 73.046  € 92.700  € 28.231  € 241.779  € 100.592  € 0  

  Baten (jaar T) Bob 
(exclusief Rijk) 

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

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee    

   Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.    

   Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09    

   € 0  € 0  Ja    

VWS H1 Ministeriële regeling 
heroïnebehandeling 
 
Gemeenten 

Gerealiseerde 
behandelplaatsen (jaar T) 
 
Afspraak 

Gerealiseerde 
behandelplaatsen (jaar T) 
 
Realisatie 

Besteding (jaar T) 

   
   Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R    

   Indicatornummer: H1 / 01 Indicatornummer: H1 / 02 Indicatornummer: H1 / 03    
   24 21 € 595.648     
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Bijlage K 

Treasury 
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Schatkistbankieren 

Tabel schatkistbankieren 
 
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) 

Drempelbedrag 3.989    

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 

's Rijks schatkist aangehouden 

middelen 
1.850 1.421 1.289 2.079 

      
Ruimte onder het drempelbedrag 2.139 2.569 2.701 1.910 

Overschrijding van het 
drempelbedrag 

- - - - 

(1) Berekening drempelbedrag     

Begrotingstotaal verslagjaar 619.585    

     

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 

119.585    

Drempelbedrag 3.989    
 

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) 

166.478 129.271 118.550 191.283 

     

Dagen in het kwartaal 90 91 92 92 

     

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 
's Rijks schatkist aangehouden 
middelen 

1.850 1.421 1.289 2.079 
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Overzicht derivaten 2015 

Naam banken Rating bank vlgs Moody's   
BNG AAA  € 125.000.000 

Rabobank AA2  € 120.000.000 

Onderstaand de modaliteiten per structuur 
Soort Nummer Omschrijving Relatie Hoofdsom Ingangsdatum Einddatum Modaliteiten 
Structuur 3 200804      
Lening 200814 Lening 200814 BNG 10.000.000 27-11-2008 27-11-2019 Roll-over: Bet 3 M var 
PayersSwap 200804 Derivaat 200804 BNG 10.000.000 27-11-2008 27-11-2019 Bet. 11 Y <4,0750%>, Ont. 3 M 

var Structuur 4 200901      
Lening 200904 Lening 200904 NWB Spoed 20.000.000 1-7-2009 1-7-2039 Roll-over: Bet 3 M var 
PayersSwap 200901 Derivaat 200901 BNG 20.000.000 1-7-2009 1-7-2039 Bet. 30 Y <2,5350%>, Ont. 3 M 

var Structuur 5 200902      
Lening 200901 Lening 200901 Syntr Achmea 10.000.000 24-4-2009 24-4-2019 Roll-over: Bet 6 M var 
PayersSwap 200902 Derivaat 200902 Rabo A'doorn 10.000.000 24-4-2009 24-4-2019 Bet. 10 Y <3,4750%>, Ont. 6 M 

var Structuur 6 200903      
Lening 200902 Lening 200902 STads REG Rotte 10.000.000 27-4-2009 27-4-2016 Roll-over: Bet 6 M var 
PayersSwap 200903 Derivaat 200903 Rabo A'doorn 10.000.000 27-4-2009 27-4-2016 Bet. 7 Y <3,0700%>, Ont. 6 M 

var Structuur 7 200904      
Lening 200903 Lening 200903 Menzis 10.000.000 22-6-2009 22-6-2017 Roll-over: Bet 3 M var 
PayersSwap 200904 Derivaat 200904 BNG 10.000.000 22-6-2009 22-6-2017 Bet. 8 Y <3,4000%>, Ont. 3 M 

var Structuur 8 200905      
Lening 200905 Lening 200905 BNG 10.000.000 27-8-2009 27-8-2020 Roll-over: Bet 3 M var 
PayersSwap 200905 Derivaat 200905 BNG 10.000.000 27-8-2009 27-8-2020 Bet. 10 Y <3,6800%>, Ont. 3 M 

var Structuur 9 200906      
Lening 200906 Lening 200906 BNG 10.000.000 28-8-2009 28-8-2017 Roll-over: Bet 3 M var 
PayersSwap 200906 Derivaat 200906 BNG 10.000.000 28-8-2009 28-8-2017 Bet. 8 Y <3,3150%>, Ont. 3 M 

var Structuur 10 200907      
Lening 200908 Lening 200908 STads REG Rotte 10.000.000 23-11-2009 23-11-2018 Roll-over: Bet 12 M var 
PayersSwap 200907 Derivaat 200907 Rabo A'doorn 10.000.000 23-11-2009 23-11-2018 Bet. 9 Y <3,4650%>, Ont. 12 M 

var Structuur 11 200908      
Lening 200909 Lening 200909 STads REG Rotte 10.000.000 23-11-2009 23-11-2020 Roll-over: Bet 12 M var 
PayersSwap 200908 Derivaat 200908 BNG 10.000.000 23-11-2009 23-11-2020 Bet. 11 Y <3,6350%>, Ont. 12 

M var Structuur 12 201001      
Lening 201001 Lening 201001 NWB Spoed 17.000.000 20-1-2010 20-1-2020 Roll-over: Bet 6 M var 
Lening 201002 Lening 201002 Syntr Achmea 3.000.000 20-1-2010 20-1-2020 Roll-over: Bet 6 M var 
PayersSwap 201001 Derivaat 201001 Rabo A'doorn 20.000.000 20-1-2010 20-1-2020 Bet. 10 Y <3,4150%>, Ont. 6 M 

var Structuur 13 201002      
Lening 201008 Lening 201008 BNG 25.000.000 20-12-2010 20-12-2060 Roll-over: Bet 6 M var 
PayersSwap 201002 Derivaat 201002 BNG 25.000.000 20-12-2010 20-12-2060 Bet. 50 Y <2,5250%>, Ont. 6 M 

var Structuur 14 201003      
Lening 201201 Lening 201201 STads REG Rotte 20.000.000 23-2-2012 23-8-2062 Roll-over: Bet 6 M var 
PayersSwap 201003 Derivaat 201003 BNG 20.000.000 23-8-2012 23-8-2062 Bet. 50 Y <2,7580%>, Ont. 6 M 

var Structuur 15 201004      
Lening 201007 Lening 201007 BNG 10.000.000 22-11-2010 22-11-2019 Roll-over: Bet 6 M var 
PayersSwap 201004 Derivaat 201004 BNG 10.000.000 22-11-2010 22-11-2019 Bet. 9 Y <2,5870%>, Ont. 6 M 

var Structuur 16 201005      
Lening 201101 Lening 201101 Syntr Achmea 25.000.000 21-1-2011 21-1-2019 Roll-over: Bet 3 M var 
PayersSwap 201005 Derivaat 201005 Rabo A'doorn 25.000.000 21-1-2011 21-1-2019 Bet. 8 Y <2,8600%>, Ont. 3 M 

var Structuur 17 201101      
Lening 201102 Lening 201102 Menzis 25.000.000 26-1-2011 26-1-2018 Roll-over: Bet 3 M var 
PayersSwap 201101 Derivaat 201101 Rabo A'doorn 25.000.000 26-1-2011 26-1-2018 Bet. 7 Y <2,9100%>, Ont. 3 M 

var Structuur 18 201102      
Lening 201105 Lening 201105 STads REG Rotte 20.000.000 17-11-2011 17-11-2022 Roll-over: Bet 6 M var 
PayersSwap 201102 Derivaat 201102 Rabo A'doorn 20.000.000 17-11-2011 17-11-2022 Bet. 11 Y <2,8400%>, Ont. 6 M 

var   Totaal  245.000.000    
        

 

Er zijn geen wederzijdse bijstortverplichtingen en geen breakclausus ten aanzien van de derivaten. 
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Overzicht opgenomen leningen 2015 
Lening# Einde 

Loop- 
tijd 

Rente  
% 

Restant 
hoofdsom 
op begindatum 

Som 
stortingen 
in periode 

Som 
aflossingen 
in periode 

Som 
exploitatierente 
in periode 

Restant hoofdsom 
op einddatum 

199502 2015 6,85 226.890,07 0 226.890,07 13.340,19 0 

200403 2015 4,198 10.000.000,00 0 10.000.000,00 119.614,25 0 

200407 2015 4,442 5.000.000,00 0 5.000.000,00 109.528,77 0 

200501 2015 3,72 10.000.000,00 0 10.000.000,00 20.383,56 0 

200502 2015 3,67 10.000.000,00 0 10.000.000,00 32.175,34 0 

200803 2015 4,435 5.000.000,00 0 5.000.000,00 115.431,51 0 

200804 2015 4,585 5.000.000,00 0 5.000.000,00 167.697,95 0 

201005 2015 1,64 5.000.000,00 0 5.000.000,00 67.397,26 0 

201303 2015 0,53 20.000.000,00 0 20.000.000,00 51.693,15 0 

199503 2016 6,75 226.890,06 0 113.445,06 8.295,67 113.445,00 

199601 2016 6,25 453.780,18 0 226.890,11 16.544,07 226.890,07 

200308 2016 4,725 3.000.000,00 0 0 141.750,00 3.000.000,00 

200405 2016 4,29 1.119.346,36 0 547.920,22 37.072,06 571.426,14 

200603 2016 4,178 10.000.000,00 0 0 417.800,00 10.000.000,00 

200605 2016 4,21 5.000.000,00 0 0 210.500,00 5.000.000,00 

200607 2016 4,014 5.000.000,00 0 0 200.700,00 5.000.000,00 

200805 2016 4,625 10.000.000,00 0 0 462.500,00 10.000.000,00 

200806 2016 4,67 5.000.000,00 0 0 233.500,00 5.000.000,00 

200902 2016 3,07 10.000.000,00 0 0 307.000,00 10.000.000,00 

201403 2016 0,36 10.000.000,00 0 0 36.000,00 10.000.000,00 

201404 2016 0,265 10.000.000,00 0 0 26.500,00 10.000.000,00 

200309 2017 4,65 10.000.000,00 0 0 465.000,00 10.000.000,00 

200702 2017 1,5 240.436,76 0 110.060,56 3.606,56 130.376,20 

200703 2017 4,155 10.000.000,00 0 0 415.500,00 10.000.000,00 

200704 2017 0 816.804,60 0 272.268,20 0 544.536,40 

200712 2017 4,54 4.500.000,00 0 0 204.300,00 4.500.000,00 

200811 2017 4,924 10.000.000,00 0 0 492.400,00 10.000.000,00 

200903 2017 3,4 10.000.000,00 0 0 340.000,00 10.000.000,00 

200906 2017 3,315 10.000.000,00 0 0 331.500,00 10.000.000,00 

200807 2018 4,898 10.000.000,00 0 0 489.800,00 10.000.000,00 

200808 2018 4,895 10.000.000,00 0 0 489.500,00 10.000.000,00 

200809 2018 4,938 10.000.000,00 0 0 493.800,00 10.000.000,00 

200812 2018 4,68 5.000.000,00 0 0 234.000,00 5.000.000,00 

200908 2018 3,465 10.000.000,00 0 0 346.500,00 10.000.000,00 

201102 2018 2,91 25.000.000,00 0 0 727.500,00 25.000.000,00 

200408 2019 4,56 5.000.000,00 0 0 228.000,00 5.000.000,00 

200814 2019 4,075 10.000.000,00 0 0 407.500,00 10.000.000,00 

200901 2019 3,475 10.000.000,00 0 0 347.500,00 10.000.000,00 
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Lening# Einde 
Loop- 
tijd 

Rente  
% 

Restant 
hoofdsom 
op begindatum 

Som 
stortingen 
in periode 

Som 
aflossingen 
in periode 

Som 
exploitatierente 
in periode 

Restant hoofdsom 
op einddatum 

201007 2019 2,587 10.000.000,00 0 0 258.700,00 10.000.000,00 

201101 2019 2,86 25.000.000,00 0 0 715.000,00 25.000.000,00 

201304 2019 2 10.000.000,00 0 0 200.000,00 10.000.000,00 

200815 2020 4,92 6.300.000,00 0 0 309.960,00 6.300.000,00 

200905 2020 3,68 10.000.000,00 0 0 368.000,00 10.000.000,00 

200909 2020 3,635 10.000.000,00 0 0 363.500,00 10.000.000,00 

201001 2020 3,415 17.000.000,00 0 0 580.550,00 17.000.000,00 

201002 2020 3,415 3.000.000,00 0 0 102.450,00 3.000.000,00 

201006 2020 2,35 5.000.000,00 0 0 117.500,00 5.000.000,00 

201305 2020 2,225 10.000.000,00 0 0 222.500,00 10.000.000,00 

201104 2021 3,14 2.700.000,00 0 0 84.780,00 2.700.000,00 

201202 2021 2,348 20.000.000,00 0 0 469.600,00 20.000.000,00 

201402 2021 1,185 10.000.000,00 0 0 118.500,00 10.000.000,00 

201105 2022 2,84 20.000.000,00 0 0 568.000,00 20.000.000,00 

199801 2023 5,52 5.717.630,64 0 635.292,31 287.948,34 5.082.338,33 

200306 2023 4,99 5.000.000,00 0 0 249.500,00 5.000.000,00 

201301 2023 2,35 25.000.000,00 0 0 587.500,00 25.000.000,00 

201401 2023 1,49 10.000.000,00 0 0 149.000,00 10.000.000,00 

200404 2024 4,74 5.000.000,00 0 0 237.000,00 5.000.000,00 

201502 2024 1,238 0 10.000.000,00 0 61.730,41 10.000.000,00 

201501 2025 0,89 0 20.000.000,00 0 163.857,53 20.000.000,00 

201004 2030 4,08 7.900.000,00 0 0 322.320,00 7.900.000,00 

200911 2034 3,011 8.000.000,00 0 400.000,00 240.088,07 7.600.000,00 

200701 2037 2,726 5.000.000,00 0 0 136.300,00 5.000.000,00 

199905 2038 5,6 470.059,10 0 9.062,04 26.195,40 460.997,06 

200810 2038 4,9 10.000.000,00 0 0 490.000,00 10.000.000,00 

199906 2039 5,6 508.310,79 0 9.799,49 28.327,08 498.511,30 

200904 2039 2,535 20.000.000,00 0 0 507.000,00 20.000.000,00 

201008 2060 2,525 25.000.000,00 0 0 631.250,00 25.000.000,00 

201201 2062 2,758 20.000.000,00 0 0 551.600,00 20.000.000,00 

        

Totalen        

68   597.180.148,56 30.000.000,00 72.551.628,06 17.960.487,16 554.628.520,50 
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Bijlage L 

Incidentele baten en lasten 
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Incidentele baten en lasten 
 
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 en beïnvloeden  
eenmalig het begrotings- en rekeningsresultaat. 

Pro- Beleids Omschrijving 
Begroting 2015  Realisatie 2015  verschil 

gramma product  

         

   Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

         

1 002 Burgerpeiling -30  -20  10  

         

1 002 Ondersteuning informatiebeveiliging -75  -106  -31  

         

1 002 Budget VNG-congres 2015 -150  -218 103 -68 103 
         

1 002 Vebreding en intensivering lobby -200  -110  90  

         

1 003 Verkiezingen -205  -96  109  

         

1 922 Bijdrage van de BCF-reserve  375  375  0 
         

1 922 Bijdrage Alg Reserve ivm I-NUP  885  885   

  (algemene uitkering)       

1 960 Digitaliseren informatievoorziening -125  -123  2  

         

6 610 Hogere bijstandsuitkering -2.400  -2.092  308  

         

  Totaal -3.185 1.260 -2.765 1.363 420 103 
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Bijlage M 

Controleverklaring 
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