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Beste inwoners van Apeldoorn,

We leggen elk jaar aan de gemeenteraad verantwoor
ding af over de manier waarop we in het vorige jaar 
zijn omgegaan met het gemeenschapsgeld dat we 
mochten besteden. En over de resultaten die we 
hebben bereikt. We doen dat met een jaarrekening en 
een jaarverslag. Dat is een dik document met cijfers, 
tabellen en toelichtingen. We hebben daarvan een 
korte versie gemaakt, deze ‘Jaarstukken in vogel
vlucht’. We zijn daarin niet volledig, maar besteden 
bewust alleen aandacht aan de hoofdzaken.

We hebben goed nieuws
De financiële positie van onze gemeente is in 2015 
beter geworden. We worden financieel sneller gezond 
dan we hadden verwacht. Het positieve resultaat van 
de gemeente Apeldoorn over 2015 is ¤ 11,7 miljoen. 
Dat voordeel komt bijna helemaal doordat onze 
uitgaven in het Sociaal Domein meevielen.

Maar er blijven onzekerheden
Er zijn voor de komende jaren nog wel grote onzeker
heden binnen het Sociaal Domein. Er is nog veel 
onduidelijk en de risico ś zijn groot. Daarom stellen 
we voor om het voordeel binnen het Sociaal Domein 
in een aparte reserve Sociaal Domein te stoppen. 
We krijgen in de toekomst misschien nog tegenvallers 
in het Sociaal Domein. Met de reserve hebben we een 
buffer om die tegenvallers op te vangen.

Ina Sjerps  John Berends
secretaris  burgemeester

U leest meer over de verbetering van onze 
financiële positie in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 
krijgt u een beeld van het financieel resultaat 
en de reserves. Hoofdstuk 3 schetst de 
ontwikkelingen op een aantal belangrijke 
onderwerpen. In hoofdstuk 4 laten we de 
resultaten zien voor de verschillende 
begrotings programma’s met hun beleids
onderdelen. 
De volledige jaarrekening vindt u via 
apeldooorn.nl/juistepagina.
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1 We zijn op de goede weg

U las het al: 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 gaven in 2015 
¤ 14,2 miljoen minder uit dan begroot 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 
contract afspraken 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 minder uitgaven 
dan begroot, 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 opge
nomen. 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 bestemmings
reserves. 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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2 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

Exploitatieoverzicht 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 brutorekeningresultaat hebben, 
komt omdat er kosten en opbrengsten zijn, die we 
altijd met deze reserves verrekenen. Denk bijvoor
beeld aan de reserve riolering en de reserve 
afval stoffenheffing. 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 ¤ 4 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 hier voor 
ook 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 20162018 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 
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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 inwoners 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.

WIJ BLIJVEN 
TROUW 
AAN ONS 
UITGANGSPUNT
Hieronder vindt u een sterk ingedikt overzicht van de 
balans op 31 december 2015 met de cijfers van vorig 
jaar erachter.

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 grondver
kopen.

• 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 
kapitaal lastenreserves.

• 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 ¤ 38,5 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.

Balans gemeente Apeldoorn bedragen in miljoenen euro’s

   Eigen vermogen
Bezittingen 31-12-2015 31-12-2014 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
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Algemene reserve

Op basis van deze cijfers kunnen we zien dat de 
Algemene Reserve al in 2020 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.

Prognose jaarrekening 2015 Prognose Zomernota 2012 Streefwaarde zomernota 2012 Realisatie
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3 Belangrijke onderwerpen

De gemeenteraad heeft een aantal onderwerpen op een rij gezet 

die hij met extra aandacht wil volgen. Bijvoorbeeld omdat het een 

onderwerp is dat de raad politiek heel belangrijk vindt. Of omdat er 

bij het onderwerp financiële risico’s horen. Door extra aandacht voor 

deze onderwerpen te hebben kan de gemeenteraad snel zien of er 

afwijkingen zijn en of het nodig is om in te grijpen. Deze onderwerpen 

komen in dit hoofdstuk aan de orde.

1 Decentralisatie Wmo

We zijn op 1 januari 2015 begonnen met de uitvoering 
van de nieuwe taken. Dat betekende een forse 
uitbreiding van werk. We hebben gesprekken gevoerd 
met alle cliënten van wie de indicatie eindigde in 2015. 
Het is niet gelukt om op tijd een keukentafelgesprek te 
voeren met alle cliënten van wie het overgangsrecht 
eindigde op 31 december 2015. De gesprekken en het 
schrijven van plannen voor passende ondersteuning 
vragen meer tijd dan we hadden gedacht. Ook 
gebeurde het regelmatig dat cliënten hun afspraak op 
het laatste moment afzegden. Dat zorgde voor flinke 
vertraging. Alle cliënten die we voor 1 november 2015 
nog niet hadden gesproken, hebben bericht gekregen 
dat hun indicatie is verlengd en dat zij nog een 
keukentafelgesprek krijgen.

Keukentafelgesprekken
Op basis van wat we tijdens de keukentafelgesprekken 
zien en horen, kijken we eerst wat de cliënt – eventueel 
met hulp van zijn netwerk – zelf kan doen. Daarna 
kijken we of preventie, informele zorg of algemene 
voorzieningen passend zijn. Pas als dat geen oplossing 
biedt, kiezen we voor individuele maatwerkvoorzie
ningen. We bieden natuurlijk meer hulp als dat nodig 
is, ook vanaf 2015. We leggen de afspraken over hulp 
vast in een ondersteuningsplan. Veel van de 2.200 
nieuwe cliënten die vanuit de AWBZ in de Wmo 
kwamen, zagen er eerst een beetje tegenop om met 
de gemeente te moeten praten. Zij hadden het idee 
dat ze hun ondersteuning zouden verliezen. In de 
praktijk bleek dat mee te vallen.

Leren en aanpassen
We hebben in 2015 veel geleerd over de aard van de 
hulpvragen en de hulpbehoeften die daarbij horen. 
Dat gebruiken we om ons beleid en de uitvoeringspro
cessen te verbeteren. We houden de gevolgen van ons 
beleid in de gaten en passen de inkoop van maatwerk
voorzieningen aan als dat nodig is. Zo zijn voor 
beschermd wonen in overleg met de aanbieders de 
tarieven aangepast. Ook nieuwe hulpvragers weten 
de weg naar het Wmoloket goed te vinden. Het 
Wmoloket kreeg meer telefoontjes en nieuwe 
aanvragen om hulp.

Meldpunt Sociaal
We hebben het Meldpunt Sociaal ingericht om fouten 
die er toch nog zijn snel op te lossen. Met het meld punt 
kunnen we ook beleid, toegang en inkoop verbeteren. 
Op basis van het specifieke geval schakelen we snel 
tussen het Meldpunt en het Wmoloket en lossen we 
het probleem op.

Geld
We konden de kosten opvangen binnen het budget dat 
we daarvoor hadden.
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2 Decentralisatie Jeugdzorg

Wij hebben de indruk dat de decentralisatie van 
Jeugdzorgtaken naar onze gemeente per 
1 januari 2015 redelijk goed is verlopen. Inwoners 
weten het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) goed 
te vinden voor vragen over opvoeden en opgroeien. 
Per 1 januari 2015 is het CJG de toegangspoort naar 
jeugdzorg. We hebben onze dienstverlening op orde. 
Dat maken we op uit de gesprekken die we hebben 
met cliënten, de cijfers over de dienstverlening 
van het CJG en het (beperkte) aantal klachten en 
bezwaren. Het is wel belangrijk dat we de resultaten 
blijven monitoren om ook over langere termijn 
te bewaken dat iedereen de juiste zorg krijgt.
De werkdruk in de vier CJG’s is hoog door de 
nieuwe manier van werken en het nieuwe werkveld. 
We hebben met meer dan 200 zorgaanbieders 
raamcontracten gesloten over de zorg die we inzetten. 
We gaan verder met het optimaliseren van onze 
werkprocessen.

Geld en acties
Op het budget van ¤ 42 miljoen voor de jeugdzorg 
geven wij ongeveer ¤ 0,4 miljoen minder uit dan 
begroot. Dat is overigens geen luxe, gelet op het feit 
dat het budget in 2016 weer ¤ 4 miljoen lager is. 
We sturen op drie manieren bij. We doen ons best om 
te zorgen voor kwalitatief goede en brede preventie
mogelijkheden. Daarnaast investeren we in een goede 
toegang via het CJG en een goede samenwerking met 
(huis)artsen. Als derde proberen we de zorg scherp in 
te kopen en de kwaliteit van de zorg verder te 
verbeteren.

3 Decentralisatie Participatiewet

We hebben de Participatiewet op tijd kunnen 
implementeren. Daardoor konden we in 2015 de 
bestaande en nieuwe doelgroep de diensten verlenen 
die zij nodig hebben. Het aantal mensen met een 
arbeidsbeperking dat in 2015 een beroep deed op de 
Participatiewet, was een stuk minder dan het Rijk had 
verwacht. We zien dat ook in andere gemeenten.

Risico en acties
We kunnen niet voorspellen hoeveel mensen 
daadwerkelijk een beroep doen op de Participatiewet. 
En wat de gevolgen daarvan zijn op het financiële 
resultaat. We zorgen er in ieder geval voor dat we 
bij de dienstverlening binnen het budget blijven. 
Verder houden we heel goed in de gaten hoeveel 
mensen een beroep doen op de Participatiewet, 
welke dienst verlening we daarvoor moeten aanbieden 
en wat de uitgaven daarvoor zijn.

Geld
We hebben alle werkzaamheden uitgevoerd binnen 
het budget dat we daarvoor hadden gekregen.

4 Sociaal Vangnet

Voor een aantal regelingen binnen het Sociaal 
Vangnet geldt dat meer of minder mensen er een 
beroep op deden dan we hadden gedacht. Zo was 
bijvoorbeeld het aantal deelnemers aan de Collectieve 
Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) minder dan 
waarmee we rekening hadden gehouden. Er deden 
ook minder mensen een beroep op de Individuele 
Inkomenstoeslag. Voor de Bijzondere Bijstand hebben 
we juist meer uitgegeven, vooral voor extern 
beschermingsbewind en het inrichten van woningen 
van statushouders.

Geld en risico
Het was lastig om vooraf een inschatting te maken 
van het aantal mensen dat een beroep op de 
regelingen zou doen. Dat kwam omdat verschillende 
regelingen en de inkomensgrenzen nog werden 
aangepast. Uiteindelijk hebben we ongeveer 
¤ 0,7 miljoen minder uitgegeven dan we hadden 
begroot.

ONZE DIENST
VERLENING 
VOOR 
JEUGDZORG 
IS OP ORDE
Veel regelingen binnen het Sociaal Vangnet hebben 
een open einde. We hebben daarom geen invloed op 
de uitgaven. Het gebruik van het Sociaal Vangnet kan 
dus toenemen. Die kans bestaat vooral voor de kosten 
die we vergoeden voor extern Beschermingsbewind 
en de kosten voor huisvesting van meer statushou
ders. We zien een toename van het aantal deelnemers 
aan de CAZ in 2016. Dat komt onder meer doordat 
we de CAZ vaak onder de aandacht hebben gebracht. 
Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een tekort 
op het Sociaal Vangnet in 2016.
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5 Vastgoed en grond

We hebben in 2015 56 panden en de ondergrond van 
3 eigendommen verkocht. De verkopen brachten 
ongeveer ¤ 10 miljoen op. Na aftrek van de boekwaarde 
blijft een resultaat over van ongeveer ¤ 4 miljoen. 
Daarnaast hebben we 9 panden verkocht onder 
voorbehoud. In deze cijfers zit ook de verkoop van 
bijna ons hele oneigenlijk woningbezit van 39 
woningen.

Geld en risico
Met deze verkopen hebben we onze financiële 
taakstellingen voor het vastgoed voor 2015 gereali
seerd. We hadden daarbij een structureel voordeel 
van ¤ 0,1 miljoen. Er speelden nog wel twee vragen.
• Kunnen we (sneller dan gepland) onze kernporte-

feuille verkleinen met ongeveer 80 panden? 
Wij denken van niet. We hebben in 2015 wel 
ongeveer 50 panden verkocht, maar het is onzeker 
hoeveel panden we in 2016 kunnen verkopen. 
Daarmee blijft er een risico dat we het niet redden 
ons bezit aan vastgoed sneller te verkleinen zoals 
we willen. Verder zien we dat het (erg) ingewikkeld 
is om vooral maatschappelijk vastgoed te verkopen, 
omdat daarbij veel verschillende belangen spelen.

• Is de taakstelling voor de verkoop van vastgoed 
haalbaar? 
Wij denken van wel. Volgens ons is er de komende 
jaren (bijna) geen risico dat we de taakstelling niet 
halen. Daarbij kijken we naar het aantal en de 
opbrengsten van de verkopen in 2015 en de 
vermindering van de financiële taakstelling in 2014.

We blijven steeds proberen op een effectieve manier 
vastgoed te verkopen. Daarbij bieden we eerst 
vastgoed te koop aan waarvan we denken dat we het 
makkelijk kunnen verkopen. Onder meer omdat het 
vastgoed goed in de markt ligt, een lage boekwaarde 
heeft of leegstaat.

6 Economie

We hebben in 2015 acties en planning bepaald voor 
uitvoering van het programma ‘Ondernemende Stad’. 
De acties gelden voor de drie programmalijnen 
arbeidsmarktbeleid, economie en hoger onderwijs. 
De acties lopen door tot 2020. Een van de acties is 
samenwerking met de Clean Tech regio. Daar ligt in 
2016 vooral onze aandacht. We hebben geen budget 
voor dit programma als totaal. We hebben wel budget 
voor enkele acties die onder het programma vallen. 
Met dit programma willen we onze veelzijdige, 
innovatieve economie ondersteunen.

7 Binnenstad

We hebben het Uitvoeringsprogramma binnenstad 
Apeldoorn 20142015 bijna helemaal uitgevoerd. 
We hebben daarvoor geld gebruikt dat we van de 
provincie kregen. Met dat geld hebben we de gevels 
van acht panden in historische staat teruggebracht. 
Verder hebben we de bestrating en verlichting en 
het straatmeubilair vernieuwd. We hebben projecten 
uitgevoerd om de binnenstad groener te maken. 
Een van die projecten is het tijdelijke park Haven
Centrum. Een ander project is het planten van bomen 
in de binnenstad, met grondspots eromheen die voor 
sfeerverlichting zorgen. De binnenstad is er zichtbaar 
door opgeknapt. Terecht, want het is belangrijk dit 
gebied aantrekkelijk te houden voor bewoners, 
bedrijven en bezoekers.
We hebben ook nog nieuwe stallingssystemen 
geïnstalleerd voor het parkeren van fietsen. En 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. Tijdens het Street Art Festival hebben 
(inter)nationale kunstenaars grote muurschilderingen 
gemaakt in en om het Havenpark. We hebben 
definitief besloten de locatie MarktstraatBeekstraat 
niet als een totaal gebied opnieuw te ontwikkelen.

De binnenstad heeft ook een eigen website gekregen: 
www.apeldoorn-binnenstad.nl.

8 Toeristische ontwikkeling

We hebben het strategische doel ‘versterken van 
het toeristisch toplandschap’ uitgewerkt in een 
programma ‘Welkom in Apeldoorn’. Daarvoor hebben 
we in 2015 gesproken met het toeristische bedrijfs
leven. We komen in 2016 met een uitvoerings
programma. Vanaf 1 januari 2015 is VisitVeluwe 
begonnen met de toeristische marketing en promotie 
van de Veluwe. Apeldoorn en veel andere Veluwse 
gemeenten hadden eind 2014 VisitVeluwe gekozen 
als organisatie voor de toeristische marketing van 
de regio. Binnen onze gemeenten geven de 
VVVinformatie punten in de binnenstad, Hoenderloo 
en Beekbergen toeristische informatie. Veel 
informatie is ook te vinden via uitinapeldoorn.nl en 
vvvapeldoorn.nl. Verder zijn er lokale initiatieven 
gestart, zoals Apeldoorn ambassadeurs en Cityhosts. 
Hiermee wordt de informatievoorziening aan 
bezoekers van onze gemeente nog beter.

We werken ook aan citymarketing, evenementenbeleid 
en topsportbeleid om zo invulling te geven aan de 
strategische ambitie voor het toeristisch topland
schap.

http://www.apeldoorn-binnenstad.nl
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De 8 onderwerpen in schema

In het schema hieronder ziet u deze onderwerpen nog 
eens in een overzicht met een score voor afwijkingen 
en risico.

Bestuurlijk relevant project of activiteit Daadwerkelijke afwijking 
of bijstelling kader

Toekomst

Prestatie Tijd Geld Risico 

3 D’s

1. Decentralisatie Wmo

2. Decentralisatie Jeugdzorg

3. Decentralisatie Participatiewet

4. Sociaal Vangnet

Uit voorstel MPB 2014:

5. Vastgoed en grond*

Afgeleid van de drie strategische doelen van de gemeente

6.  Economie (veelzijdig onder nemen, inclusief innovatie en 
duurzaamheid)

7. Binnenstad

8. Toeristische ontwikkeling

 Ligt op koers   Vraagt aandacht   Het is een probleem

* Over Vastgoed en Grond leggen we apart verantwoording af in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.
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Programma 1
Met elan samen DOOR
Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

In 2015 hebben we samen met onze inwoners en het bedrijfsleven 

gewerkt aan een (financieel) gezond Apeldoorn. We willen een 

comfortabele gemeente zijn, waarin iedereen meedoet, graag 

thuis komt, zich veilig voelt en goede dienstverlening krijgt. 

Een gemeente waarin zorg voor elkaar normaal is. Een gemeente 

met een rechtvaardig sociaal vangnet, in het bijzonder voor onze 

kinderen. We willen ook een ondernemende stad zijn met innovatie 

in economie, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. En met 

(top)sportevenementen, sportbeoefening en een sprankelend 

cultureel en toeristisch aanbod.

4 Programma’s



  Jaarstukken in vogelvlucht 2015 15

Contact
We vinden het belangrijk om veel en makkelijk contact 
te hebben met onze inwoners en bedrijven. Er gaat geen 
dag voorbij of we hadden ontmoetingen in de stad of 
de dorpen. Ieder lid van het college heeft zijn ‘eigen’ 
stadsdeel waarvoor hij de gebiedsverantwoordelijke is. 
Op de dinsdagmiddagen gaan we als college op werk
bezoek. We communiceren niet alleen over besluiten, 
maar we leggen ook moeilijke vraagstukken aan de 
gemeenteraad en onze inwoners voor. Die manier 
van werken bevalt prima en daar gaan we mee door.

Wijkgericht Werken
In 2015 hebben we de Stadsdeelaanpak verder 
ontwikkeld en geëvalueerd. We hebben met de 
dorps en wijkraden gesproken en stadsgesprekken 
georganiseerd. We hebben ook een aantal proefpro
jecten uitgevoerd om te zoeken naar nieuwe vormen 
van samenwerken. In de loop van 2016 hopen we met 
de gemeenteraad de nieuwe koers te kunnen bepalen.

Strategische doelen
We hebben in 2015 hard gewerkt aan de uitwerking 
van onze drie strategische doelen. In het programma 
Ondernemende stad zijn we druk bezig met onder
werpen die gaan over de arbeidsmarkt, over innovatie 
en het ondersteunen van de sectoren maakindustrie en 
ICT.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan Clean Tech. 
We werken binnen de regio Stedendriehoek samen 
met 300 bedrijven en 4 onderwijsinstellingen aan 
duurzaam  heidsopgaven in energie en afval. We hebben 
hiervoor een Clean Techagenda 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.
Verder werken we aan de realisering van Toeristisch 
Toplandschap op basis van de nota ‘Welkom in 
Apeldoorn’. We hopen de gemeenteraad in 2016 
het programma Vrijetijdseconomie ter vaststelling 
aan te bieden. In het nieuwe beleid verbinden we 
de evenementen met onze strategische doelen en 
onze citymarketing. We komen in 2016 ook met een 
voorstel over de comfortabele gezinsstad.

Samenwerking in de regio
De Stedendriehoek is de belangrijkste regio waarin 
we samenwerken. De samenwerking binnen deze 
regio is nog sterker geworden. Onder de naam 
Clean Tech Regio spant de regio zich steeds meer 
in om de Clean Techdoelstellingen te halen. 
We doen mee aan twee van de zes gebiedsopgaven, 
die de provincie heeft bepaald. Zowel in de Steden
driehoek als met de Veluwse gemeenten zijn we goed 
begonnen met uitvoeringsplannen voor die gebieden, 
die de basis vormen voor toekomstige provinciale 
subsidies.

LASTEN (¤ 67 miljoen)

27 %

28 %

13 %

32 %

Algemene uitkering

Uitkering deelfonds sociaal domein

Baten OZB eigenaren

Overig

38 %

35 %

9 %

18 %

BATEN (¤ 403 miljoen)

Bestuursondersteuning B&W

Algemene baten en lasten

Saldi kostenplaatsen

Overig
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Maar daar blijft het niet bij. We werken tegenwoordig 
bijvoorbeeld ook samen met de regio NoordVeluwe 
in de arbeidsmarktregio Stedenvierkant. Een nieuwe 
samenwerking in 2015 is Gelrestad, waarin de vier 
grote Gelderse gemeenten (Apeldoorn, Arnhem, Ede 
en Nijmegen) en de provincie Gelderland samen
werken. Verder is onze relatie met de gemeente 
Zwolle sterker geworden omdat we samen werken 
aan verbetering van de noordzuid verbinding. 
We zijn in 2015 nog twee nieuwe regionale samen
werkingen 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 doelgroepen
vervoer voor negen gemeenten gaat uitvoeren.

Gemeentelijke belastingen
In grote lijnen is de belastingheffing correct verlopen. 
Geen nieuws onder de zon. Met twee belastingsoorten 
is wel wat aan de hand. Op de ene, de forensenbelas
ting, hebben we lang gestudeerd. Uiteindelijk heeft de 
gemeenteraad besloten die belasting nog niet in te 
voeren. In 2016 komen we opnieuw met een voorstel. 
De andere belasting, precario op kabels en leidingen, 
leggen we wel op, maar houden we buiten de begroting. 
Dat heeft alles te maken met een lopende procedure 
tegen deze belasting bij de Hoge Raad. Hoewel het om 
een andere gemeente gaat, kan de uitslag van invloed 
zijn op ons recht om deze belasting te kunnen 
opleggen. Zolang er geen zekerheid is, zetten we dit 
geld in een apart potje ‘voorziening precario’ en 
gebruiken we het niet. Over het jaar 2015 hebben 
we ¤ 6,1 miljoen aan dat potje toegevoegd.

Documentmanagement
Soms lijkt het wel alsof automatisering en digitalise
ring alleen maar geld kost. Maar in 2015 hebben we 
een meevaller van bijna ¤ 1 miljoen op document
management. Door de toename van digitaal werken 
hebben we minder kosten van drukwerk en post
verzending. We gebruiken de reproafdeling namelijk 
minder en we versturen minder post. Daarnaast kost 
het werk minder tijd en loopt er een reorganisatie bij 
het betreffende team. We hebben al eerder besloten 
om voor het structurele deel van deze voordelen de 
budgetten in 2016 te verlagen.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft intensief overleg gevoerd 
met de stad en de dorpen over de nieuwe taken in 
het kader van de maatschappelijke zorg, jeugdzorg 
en participatie en de uitwerking van het Sociaal 
Vangnet. De raad heeft een werkgroep Sociaal 
Domein ingesteld om te kijken hoe het gaat met 
de uitvoering van de nieuwe taken.

Vluchtelingen
In 2015 kwam een groot aantal vluchtelingen naar 
Nederland, vooral uit Syrië en Eritrea. Als gemeente 
zien we het als onze taak en morele plicht om die 
mensen op te vangen. We hebben dat in 2015 op 
verschillende manieren gedaan. Om te beginnen met 
een tijdelijke noodopvang, eerst in de Americahal, 
later op de Voorwaarts. Daarnaast zijn we op zoek 
gegaan naar een locatie voor een asielzoekerscen
trum voor de reguliere opvang van vluchtelingen. 
En ten slotte werken we aan de huisvesting en 
integratie van statushouders. Dat zijn vluchtelingen 
die een vergunning hebben om in ons land te blijven. 
We hebben telkens uitgebreid over deze onderwerpen 
gecommuniceerd met onze inwoners.
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Programma 2
Veiligheid

Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt was in 2015 een 7,4 voor 

heel Apeldoorn. Een klein beetje hoger dan in de jaren daarvoor. 

Dat was de uitslag van het Veiligheidspanel dat we daarnaar hadden 

gevraagd. Via ons Integraal Veiligheidsplan werken we er hard aan 

dat Apeldoorn een veilige woon, werk en recreatiegemeente is. 

We besteden veel aandacht aan overlastsituaties in woonwijken, 

huiselijk geweld, woninginbraken, (woning)overvallen, straatroof en 

jeugdcriminaliteit. Hierbij werken we nauw samen met brandweer, 

politie, openbaar ministerie en de gemeenten in de Veiligheidsregio.
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Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio Noord en OostGelderland 
(VNOG) is in 2015 begonnen met 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. 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 was het 
gelukkig niet nodig om onze crisisorganisatie in te 
zetten.

Evenementen
De verlening van vergunningen voor activiteiten in 
de openbare ruimte is goed verlopen. We hebben 
bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid bij 
grote evenementen als Prinsennacht, Koningsdag, 
Harley & European Bike Festival, VNG Jaarcongres en 
WK Beachvolleybal. Bij ons beleid voor evenementen
vergunningen hadden we ook veel aandacht voor 
geluid en het in goede banen leiden van bezoekers
stromen. Door meer kennis op dat gebied kunnen we 
in de toekomst klachten voorkomen.

Opruiming explosieven
Ook in 2015 hebben we munitie en explosieven 
opgeruimd die sinds de Tweede Wereldoorlog in de 
bodem van gemeentelijke natuurgebieden liggen. 
We zijn in overleg met het ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties om te kijken hoe 
we verdergaan na 2016. Het Rijk vergoedt nog maar 
70% van de kosten. Kortom, er is te weinig geld en 
het werk is nog niet klaar.

LASTEN (¤ 19 miljoen)

62 %

26 %

12 %

Brandweer en rampenbestrijding 

Openbare orde en veiligheid

39 %

61 %

BATEN (¤ 2 miljoen)

Brandweer en rampenbestrijding 

Openbare orde en veiligheid

Explosieven opruiming
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Programma 3
Openbare ruimte

We hebben in 2015 een deel van de achterstand in het onderhoud 

van de wegen weggewerkt. De meeste tarieven voor de parkeer

garages zijn omlaag gegaan om te zorgen dat de parkeergarages 

meer gebruikt worden. We hebben projecten uitgevoerd om overlast 

van geparkeerde auto’s in woonwijken te voorkomen. Ten slotte 

hebben we gezorgd voor meer groen en water in de (binnen)stad 

en de dorpen.
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De openbare ruimte moet inwoners en bezoekers een 
prettig verblijf bieden. Met voorzieningen die van 
duurzame kwaliteit zijn en met een uitstraling die past 
bij de Buitenstad. Ze moeten comfort en veiligheid 
bieden. Daar kunnen we hulp bij gebruiken. Daarom 
vragen we bewoners en bedrijven medeverantwoorde
lijkheid te nemen voor en identiteit te geven aan de 
eigen leefomgeving.

Wegen
Op drie projecten na hebben we het Uitvoeringspro
gramma 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. De kwaliteit van 80% van de 
asfalt  wegen in Apeldoorn is nu goed. De drie 
projecten die we in 2015 niet hebben uitgevoerd zijn 
het groot onderhoud aan de Badhuisweg, de Henri 
Dunantlaan en de rotonde Jachtlaan/PWAlaan. 
We voeren dit begin 2016 uit.
Belangrijke projecten in 2015 waren de verbreding 
van de Zutphensestraat en een deel van de Laan 
van Malkenschoten en de nieuwe inrichting van de 
Arnhemse weg en de kruising Wilhelmina Drucker
straat/Vosselmanstraat. We zijn ook begonnen 
met de aanleg van een veiliger fietspad in Molenstraat 
Centrum, waardoor fietsers niet meer op de rijbaan 
hoeven te rijden. En we hebben ongeveer 50 palen in 
fietspaden op de fietsdoorstroomassen weggehaald of 
veiliger geplaatst. 

Parkeren
We hebben een voorstel gemaakt om ervoor te zorgen 
dat er weer genoeg geld zit in de Reserve Bereikbaar
heid Binnenstad. Die dreigde op termijn onder nul te 
komen. Verder hebben we de tariefzones en de gebieden 
voor betaald parkeren eenvoudiger gemaakt en 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. Onder andere aan de Vondellaan en 
Zuiderlaan en in de Veldhuisstraat. 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.

Groen en water
We willen een gemeente zijn van groen en beken met 
goede verbindingen tussen stad en landschap. Met 
voldoende groen en speelruimte in de woonomgeving 
en groen en water in de binnenstad. Wat vinden onze 
inwoners daarvan? We hebben in 2015 een burger
panel 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.

LASTEN (¤ 76 miljoen)

46 %

28 %

14 %

12 %

Wegen, straten en pleinen

Openbaar groen (beheer en onderhoud)

Baten rioolrecht

Overig

22 %

17 %

36 %

25 %

BATEN (¤ 32 miljoen)

Wegen, straten en pleinen

Openbaar groen (beheer en onderhoud)

Riolering en waterzuivering

Overig
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Ongeveer 66% was tevreden tot erg tevreden over 
hoe het groen eruit ziet. 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 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 en er veel waardering voor hebben. 
Dat zien we ook aan het grote aantal activiteiten dat 
ze er organiseren. Dat aantal is gegroeid van 180 in 
2014 naar 220 in 2015.

Stadsranden en Groene Mal 
In het Weteringse Broek hebben we 5 kilometer 
nieuwe fiets en wandelpaden, 23 hectare nieuwe 
natuur en een energiebos van 9 hectare 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 het laatste 
deel van Park Zuidbroek 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. In De Maten hebben we alle 
recreatieve verbindingen aangelegd tot aan het 
Beekbergse Broek.

Beken en sprengen
De beek in Orderveen Noord en de Rode Beek Noord 
in het Waterbronpark in Orden en de Eendrachtspreng 
Zuid in Ugchelen zijn weer zichtbaar. 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.
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Programma 4
Milieu

In 2015 werd 65% van het afval gescheiden aangeboden. Daardoor 

wordt de hoeveelheid restafval steeds kleiner. In 2015 was dat 134 

kilogram 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. 

Daarmee hebben we ons doel bereikt om de hoeveelheid restafval 

verder te verlagen. Ons doel is nu herbruikbare stromen nog beter 

te gebruiken als grondstof in een, liefst, regionale of lokale circulaire 

economie.
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Anders inzamelen
We willen het onze inwoners steeds makkelijker 
maken hun afval nog beter te scheiden. Daarvoor zijn 
we in WoudhuisOsseveld 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 buitenge
bieden 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). En dat levert geld op. De 
scheiding van het restafval leverde ¤ 1,3 miljoen meer 
op dan we hadden begroot. Daar stond wel tegenover 
dat de afvalstoffenheffing ¤ 427.000 minder opbracht 
dan we hadden begroot. Dat komt omdat het aantal 
keren dat Apeldoorners hun afval aanboden, meer 
terugliep dan we hadden aangenomen.

Energietransitie
Voor een circulaire en gezonde toekomst is ook een 
energietransitie nodig. Een transitie naar meer 
duurzame energieopwekking maar ook naar minder 
energieverspilling. We hebben die energietransitie 
gestimuleerd. We hebben samen met landelijke 
partijen initiatieven met partners in de wijk onder
steund. Dat heeft resultaat opgeleverd in de wijk 
Kerschoten en in Loenen. Lokale energiebedrijven 
(waaronder deA) hebben 9 scholen en 111 huurwo
ningen voorzien van zonnepanelen. Dat was onderdeel 
van het regiocontract. We hebben 2.348 individuele 
en 25 collectieve aanvragen behandeld voor subsidie 
voor het isoleren van bestaande particuliere 
woningen. Verder kijken we naar mogelijkheden voor 
de ontwikkeling van een installatie van zonnepanelen 
in Zuidbroek en voor gebruik van biomassa.

LASTEN (¤ 28 miljoen)

78 %

22 %

Afvalverwijdering en -verwerking

Milieubeheer

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

23 %

7 %

70 %

BATEN (¤ 23 miljoen)

Afvalverwijdering en -verwerking

Milieubeheer
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Programma 5
Jeugd en onderwijs

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 

kleine aantal klachten en bezwaren mogen we opmaken dat we 

onze dienstverlening op orde hebben. Ook in financiële zin zijn we 

tevreden. Op het budget van ¤ 42 miljoen voor de jeugdzorg hebben 

we ongeveer ¤ 0,4 miljoen niet uitgegeven. Dat is overigens geen 

luxe, gelet op het feit dat het budget in 2016 weer ¤ 4 miljoen lager is.
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Decentralisatie Jeugdzorg
Per 1 januari 2015 is het CJG de toegangspoort naar 
jeugdzorg. We hebben de samenwerking met het 
onderwijs en de huisartsen versterkt. We hebben 
ongeveer 4.000 jongeren geholpen in de jeugdzorg. 
En daarnaast ongeveer 1.500 vragen voor lichtere 
opvoedingsondersteuning behandeld. Onze cliënttevre
denheid kreeg in 2015 een 7,8. We hopen deze hoge 
cliënttevredenheid vast te houden. Bij dat alles willen 
we dat in de jeugdzorg het kind centraal staat. Wij 
investeren liever in preventie en lichte zorg dan in dure 
zorg: niet problematiseren, minder medicaliseren.

Gezondheidszorg jeugd
De pilot voor de Integrale Jeugdgezondheidszorg is in 
2015 afgerond. Daarmee willen we gezondheidspro
blemen van jongeren voorkomen en vroegtijdig 
opsporen en hen ondersteunen bij het ontwikkelen 
van een gezonde leefstijl. Hoewel hiermee de ‘knip’ 
tussen 04 en 519 is verkleind, is weer duidelijk 
geworden dat aansturing vanuit het CJG de goede 
weg is. Om problemen vroeg te signaleren en een 
integrale aanpak te realiseren. Hiervoor hebben we in 
2015 gesprekken gevoerd met de GGD en met Verian. 
We gaan daarmee door in 2016 met als doel de 
jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2017 onder te 
brengen bij het CJG. Of dit lukt, hangt ook af van de 
hoogte van de kosten die met die samenvoeging te 
maken hebben.

Onderwijs
We willen voldoende en kwalitatief goede onderwijs
huisvesting bieden voor een inspirerende leeromge
ving. Op een manier dat er een evenwichtige spreiding 
van de scholen over de wijken blijft. We hebben in 
Apeldoorn een goed en breed aanbod van scholen. 
Soms kiezen we liever voor concentratie dan voor 
kleine locaties. Een voorbeeld daarvan is de 
combinatie van De Gong en het WEB. In 2015 is De 
Kakelhof gesloten. Deze school in Hoenderloo bleek 
helaas niet meer open te houden. We blijven ons best 
doen om ook juist in dorpen de scholen open te 
houden. We hebben 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.

Onderwijskansen vergroten
Onze leerplichtambtenaren hebben ruim 2.000 keer 
actie ondernomen om te zorgen dat leerlingen tot 
18 jaar naar school gaan. Het Regionale Meld en 
Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) heeft 
bij ruim 1.400 leerlingen boven de 18 jaar ingegrepen 
om te zorgen dat ze een startkwalificatie halen. 
We werken hiervoor goed samen met het onderwijs
veld. Samen hebben we onder meer de Integrale 
Sluitende Aanpak (ISA) ontwikkeld. Het aantal 
voortijdig school verlaters (vsvers) nam in 2015 iets 
toe. In vorige jaren nam het aantal af. We onderzoeken 
de mogelijkheden om het voortijdig schoolverlaten 
krachtiger aan te pakken.

LASTEN (¤ 84 miljoen)

8 %

21 %

44 %

27 %

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Overige onderwijsaangelegenheden

Algemene voorzieningen jeugd

Overig

5 %

78 %

11 %

6 %

BATEN (¤ 8 miljoen)

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Overige onderwijsaangelegenheden

PGB Wmo en jeugd prog. 5

Overig
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Programma 6
Apeldoorn activeert

Met het programma ‘Apeldoorn activeert’ willen we bereiken dat 

onze inwoners financieel onafhankelijk zijn en zo goed als zij kunnen 

meedoen in de samenleving. Door werk te hebben of – als dat niet 

lukt – maatschappelijk actief te zijn. Mensen die nog geen werk 

hebben gevonden, krijgen een inkomen. 
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Participatiewet
We hebben in 2015 in totaal 672 mensen naar werk 
bemiddeld. Hiervan zijn 502 mensen met een 
uitkering uitgestroomd naar fulltime werk. We konden 
72 mensen al direct bemiddelen naar werk zonder 
dat zij een beroep hoefden te doen op een uitkering. 
Daarnaast hebben we 98 mensen via Direct Actief 
geholpen om parttime werk te vinden.
In 2015 hebben 621 inwoners een maatschappelijke 
bijdrage geleverd, bijvoorbeeld op een Talentplek. 
Het gaat hierbij om inwoners die een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben en voor wie reintegreren 
op de arbeidsmarkt nog niet aan de orde is.
We bevorderen uitstroom door werkgevers te 
inspireren om mee te denken en mee te doen. 
Ook binnen de gemeente zoeken we (leer)werk
plekken zoals bij het gemeentelijke leerwerkbedrijf.

Sociale werkvoorziening
Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer 
in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) instromen. 
Dat is het gevolg van de Participatiewet die sinds 
1 januari 2015 in werking is. Doel van die wet is dat 
zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeper
king, werk vinden. De Participatiewet vervangt (onder 
andere) de Wsw. Feluagroep begeleidt mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt naar een gewone 
baan. 

Inkomen
Het aantal bijstandsgerechtigden kwam eind 2015 
uit op 3.579. Dat is een toename met 2,3 procent. 
De bemiddeling naar werk steeg ten opzichte van 
2014, van 602 naar 672. Ook het aantal bijstands
gerechtigden dat een maatschappelijke bijdrage 
levert is toegenomen, van 554 in 2014 naar 621 in 
2015. De toename van het aantal mensen met een 
bijstands uitkering is een landelijke ontwikkeling. 
De toename van het bestand in Apeldoorn is lager 
dan gemiddeld in de referentiegemeenten.

Gemeentelijk minimabeleid
In 2015 zijn we begonnen 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 
hebben we een strippenkaart gegeven, van wie 9.580 
volwassenen en 2.950 kinderen zijn. Deze kinderen 
kregen in november ook een Kidskaart. Inwoners 
met een lager inkomen en hoge zorgkosten kunnen 
deel nemen aan de gemeentelijke Collectieve 
Aan vullende Zorgverzekering. In 2015 hebben 3.900 
mensen deze verzekering afgesloten.

LASTEN (¤ 109 miljoen)

52 %

27 %

11 %

10 %

Volwassenen en beroepsgerichte educatie

Bijstandsverlening

Werkgelegenheid

Overig

2 %

93 %

3 %

2 %

BATEN (¤ 49 miljoen)

Bijstandsverlening

Werkgelegenheid

Gemeentelijk minimabeleid 

Overig
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Programma 7
Maatschappelijke ondersteuning

Er zat in 2015 veel beweging in de ontwikkeling van het financiële 

beeld van de Wmo. Omdat de financiële risico’s groot waren, hebben 

we hard gewerkt aan goede beheersmaatregelen. Dat heeft succes 

gehad: we hebben in 2015 niet alle budgetten uitgegeven. Het geld 

dat we niet hebben uitgegeven, is nodig om financiële risico’s in 2016 

en daarna af te dekken. Zo kunnen we goede zorg aan kwetsbare 

inwoners van onze gemeente waarborgen.
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Decentralisatie Wmo
Dit onderwerp kreeg in 2015 natuurlijk veel aandacht. 
U las er al over in hoofdstuk 3.

Meer dan Wmo
Er gebeurde meer in 2015. We hebben gezorgd voor 
collectieve voorzieningen om mantelzorgers te 
helpen. We hebben mantelzorgers een blijk van onze 
waardering gegeven door hen de mogelijkheid te 
bieden een cadeaubon van ¤ 50, aan te vragen. 
We kregen ongeveer 4.400 aanvragen. We hebben 
een plan van aanpak gemaakt om de dienstverlening 
voor hulpmiddelen op het gewenste niveau te krijgen. 
De reden daarvoor was dat de leverancier van de 
hulpmiddelen zoals rolstoelen in het klanttevreden
heidsonderzoek een 6,7 scoorde. Dat is onder de norm 
van een 7. Verder hebben we aandacht besteed aan 
vrouwenopvang en huiselijk geweld. Met Veilig Thuis 
hebben we een goede uitvoeringsorganisatie opgezet 
die goed scoorde in een inspectieonderzoek. 

Huishoudelijke hulp
Het was de bedoeling om alle cliënten tijdig te spreken 
zodat de regeling na 2015 zou stoppen. Dat is niet 
helemaal gelukt. Er geldt na het moment van 
herindicatie nog recht op 3 maanden overgangster
mijn, waarin de huishoudelijke hulp doorloopt. De 
lasten lopen daarom tot april 2016 door. We hebben 
voor 2016 geen budget meer voor deze voorziening in 
de begroting. Om de lasten te kunnen dekken hebben 
we het voordeel uit 2015 overgebracht naar 2016.

LASTEN (¤ 107 miljoen)

19 %

45 %

12 %

24 %

Opvang en beschermd wonen GGZ Wmo

Eigen bijdrage

Algemene voorzieningen Wmo

Overig

35 %

39 %

22 %

4 %

BATEN (¤ 13 miljoen)

Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

Opvang en beschermd wonen GGZ Wmo

Eerste lijnloket Wmo

Overig
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Programma 8
Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

We hebben in 2015 veel gedaan aan sport, cultuur en erfgoed. 

Initiatieven en activiteiten die bij deze thema’s horen, dragen 

bij aan de gezondheid en het welzijn van inwoners. Meedoen als 

vrijwilliger biedt mensen ontwikkeling en waardering. 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 kan daarbij helpen.
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Cultuur
CODA is doorgegaan met investeren in bibliotheekver
nieuwing. Dat leidde tot een nominatie voor de beste 
bibliotheek van Nederland in 2015. Vernieuwing is nodig 
omdat bibliotheken in Nederland steeds minder leden 
hebben en steeds minder boeken uitlenen. Dat merkt 
CODA ook. Het aantal bibliotheekbezoeken daalde van 
571.000 in 2014 naar 561.275 in 2015. CODA museum 
deed het beter. Het had in 2015 102.760 bezoekers. 
Een record en een grote stijging ten opzichte van de 
66.000 bezoekers in 2014. Onder meer de tentoon
stelling Paper Art had grote landelijke belangstelling. 
Stichting ACEC heeft 12 tentoonstellingen en meerdere 
debatten en bijeenkomsten georganiseerd. Ook 
organiseerde ACEC voor de vierde keer een Gelderse 
kunstveiling. Orpheus heeft een succesvol theaterjaar 
gehad. De Hanoszaal werd ingrijpend verbouwd en de 
financiële positie verbeterde. Stichting Gigant had 
10.000 meer bezoekers dan in 2014. Financieel ging 
het minder goed. We hebben een extra subsidie van 
¤ 100.000 gegeven om te zorgen dat Gigant door kan. 
In 2015 zijn diverse muurschilderingen opgeleverd in 
het tijdelijk park Haven Centrum tijdens het Street Art 
Festival, georganiseerd door New Arts (Markant) en 
Klein Berlijn.

Erfgoed
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. 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. 

Topsportevenementen
In 2015 werd in Apeldoorn een aantal aansprekende 
topsportevenementen gehouden met internationale 
mediaaandacht. In Omnisport vonden de Fed 
Cupontmoeting NederlandSlowakije (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. De slechte 
houtkwaliteit van de Omnisport wielerbaan en 
daardoor het gevaar voor baanrenners maakte het 
noodzakelijk de baan per 1 april 2015 te sluiten. De 
wielerbaan wordt vervangen. Op 1 september 2016 
beschikt Omnisport over een nieuwe wielerbaan.

Sport
Het Sportfondsenbad is op 1 januari 2015 gesloten. 
‘Klanten’ van het Sportfondsen hebben zonder grote 
problemen hun weg gevonden naar de zwembaden 
Malkander en de Sprenkelaar. We hebben renteloze 
leningen gegeven voor de aanleg van vier kunstgras
velden (drie voetbalvelden en een hockeyveld). We 
hebben het plaatselijke sportleven over een breed 
front ondersteund. Zowel door subsidiëring van 
sportverenigingen (vooral voor instandhouding van de 
infrastructuur), als door het stimuleren van (school)
sport. Met behulp van het budget voor sportstimule
ring 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 OsseveldWoudhuis het project 
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) van start 
gegaan. In samenwerking met partijen uit het 
sportveld hebben we in 2015 een Apeldoornse 
Sportagenda opgesteld. Die gaan we in 2016 
uitvoeren.

LASTEN (¤ 40 miljoen)

13 %

29 %

29 %

29 %

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs

Sport

Kunst

Overig

41 %

21 %

27 %

11 %

BATEN (¤ 11 miljoen)

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs

Sport

Kunst

Overig
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Programma 9
Door! met de buitenstad
Ruimtelijke ontwikkeling, economie en wonen

We richten onze aandacht en inspanning steeds meer op de 

bestaande stad, op de wijken en dorpen ‘die er al zijn’. Daarbij werken 

we aan de strategische opgaven van de buitenstad Apeldoorn: 

de comfortabele woonstad, de veelzijdige economie en het 

toeristisch toplandschap. Verder stellen we orde op zaken in onze 

vastgoedportefeuille.
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Wonen
We hebben met de VSW nieuwe afspraken gemaakt 
over wat zij in de periode 20152018 gaan doen om 
kwetsbare huishoudens aan woonruimte te helpen. 
Het gaat er vooral om dat er genoeg betaalbare 
woningen beschikbaar zijn. VSW is de stichting 
Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties. 
In die stichting werken Ons Huis, De Goede Woning, 
De Woonmensen en Sprengenland Wonen samen. 
In 2015 hebben we de nota Actualisering woningbouw
programmering vastgesteld. In die nota hebben we 
de kaders voor het woningbouwprogramma actueel 
gemaakt. We leggen meer nadruk op de aantallen. 
Dat heeft geleid tot een prioriteitenagenda die we 
in 2016 en volgende jaren verder gaan uitvoeren.

Nieuwe welstandsregels
We hebben een begin gemaakt met het maken van een 
nieuwe welstandsnota. Een van de uitgangspunten 
daarin is dat we de basiskwaliteiten van Apeldoorn 
willen behouden. Ons nieuwe welstandsbeleid heeft 
minder regels, is eigentijds en eenvoudig en geeft 
meer inspiratie. In 2015 hebben we verschillende 
partijen voor wie de nieuwe welstandsnota belangrijk 
is, informatie gegeven over het doel van de nieuwe 
welstandsnota en over het proces voor de vaststelling 
daarvan. 

Nieuwe initiatieven voor bedrijvigheid
Er is in 2015 een aantal nieuwe initiatieven ontstaan 
om de economie van Apeldoorn te versterken. 
Een voorbeeld daarvan is Apeldoorn Congresstad, 
waarin ondernemers samenwerken om het gastvrije, 
eigentijdse en bruisende Apeldoorn en haar prachtige 
omgeving met volop vertier nog beter te verkopen als 
congresstad. Een ander initiatief is de Stichting 
Apeldoorn Stagestad die de sectoren ICT, maakindus
trie en zorg samen hebben opgericht. Deze stichting 
wil op een professionele manier hoogopgeleide 
stagiaires naar Apeldoorn halen. Wij helpen de 
Stichting met een opstartsubsidie voor de periode 
20152017. Wij hebben ook meegeholpen aan de 
oprichting van het platform Apeldoorn Clean Tech. 
Tien Apeldoornse bedrijven uit de maakindustrie 
werken in die stichting samen aan de Clean Tech
opgave. Onze rol is het stimuleren van samenwerking 
en het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen. In onze 
gemeente is area055 op de Zwitsal ingericht als 
Clean Tech Centre. We zijn in 2015 ook druk geweest 
met realisering van mogelijkheden om leegstaande 
kantoren om te bouwen tot woningen. Bedrijven in 
Apeldoorn zijn relatief tevreden over het onderne
mersklimaat hier. Zij geven het een rapportcijfer 7,2.

Zwitsal groeit
Voor drie hallen op de Zwitsal hebben we nieuwe 
huurders gevonden: Area055 (Clean Tech Hotspot), 
Ekarten (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 parkeervoor
zieningen.

LASTEN (¤ 47 miljoen)

21 %

17 %

56 %

6 %

Ruimtelijke ontwikkeling 

Bouwvergunningen

Bouwgrondexploitatie

Overig

9 %

12 %

74 %

5 %

BATEN (¤ 39 miljoen)

Ruimtelijke ontwikkeling 

Overige volkshuisvesting

Bouwgrondexploitatie

Overig
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Grond voor woningen en bedrijven

Woningbouw
De verkoop van gronden voor woningbouw zit in de 
lift. We hebben 39 kavels meer verkocht dan we 
hadden verwacht. Dat betekent dat de verkopen voor 
het tweede jaar achter elkaar boven onze begroting 
liggen. Vooral Zuidbroek deed het goed. Daar is in 
2015 de bouw van ruim 140 woningen begonnen. 
We hebben ook 12 kavels aan particulieren verkocht, 
10 in Zuidbroek en 2 in Groot Zonnehoeve. Dat is 4 
minder dan we hadden verwacht, maar meer dan de 
vorige jaren. Ook in Groot Zonnehoeve werd een flink 
aantal woningen verkocht en gebouwd. Wij hebben er 
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 Zuidbroek hebben we gekeken naar mogelijkheden 
voor vestiging van een crematorium en een asielzoe
kerscentrum. Het karakter van die voorzieningen en 
de overlast die mensen ervan verwachten, zorgden 
voor heftige emoties bij veel mensen.

Bedrijventerreinen
We hebben 5 hectare 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. De meeste 
vierkante meters hebben we verkocht op Ecofactorij 
voor de vestiging van een distributiecentrum van 
installatiegroothandel Wasco. In Zuidbroek (Apeldoorn 
Noord II) bleven de verkopen achter bij de raming. 
Er was de afgelopen jaren heel weinig belangstelling 
voor dit type bedrijventerrein. We hebben de prijzen 
voor een deel van de kavels verlaagd. We verwachten 
dat dit de belangstelling zal vergroten.

Winkels
We hebben flinke stappen gezet voor de bouw van het 
nieuwe Stadsdeelhart Anklaar. Er is een tijdelijk 
winkelcentrum gekomen, waarna het oude winkelcen
trum kon worden gesloopt. De bouw van het nieuwe 
zorgcentrum Wilhelmina is in september begonnen. 
De bouw van de parkeergarage en het nieuwe 
winkelcentrum begint in 2016. We hebben ook al 
gewerkt aan aanpassing van de openbare ruimte, 
onder meer door de Tannhauserstraat af te sluiten 
voor het verkeer.

Vergunningen steeds meer digitaal
In 2015 hebben we ongeveer 60% van alle aanvragen 
voor een omgevingsvergunning voor bouwprojecten 
digitaal verwerkt. We verwachten dat dat in 2016 
ongeveer 80% zal zijn. Vanaf 2015 kunnen onze 
klanten alleen bij het omgevingsloket terecht als ze 
daarvoor een afspraak maken.

Omgevingswet
We mogen van het Rijk het bestemmingsplan 
Binnenstad maken als ‘Bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte’. Zo kunnen we ons voorbereiden 
op de Omgevingswet die in 2018 gaat gelden.
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Colofon

Uitgave  gemeente Apeldoorn
Tekst  gemeente Apeldoorn
Fotografie  Rob Voss, Imre Csany, Gerhard 
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Vormgeving Osage, Utrecht
Drukwerk Feluagroep
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