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Beste inwoners van Apeldoorn,

We laten elk jaar aan de gemeenteraad weten hoe we in het vorige jaar zijn 
omgegaan met het gemeenschapsgeld dat we mochten besteden. En welke 
resultaten we met dat geld hebben bereikt. We doen dat in de jaarrekening  
en het jaarverslag. In deze ‘Jaarstukken in vogelvlucht’ leest u de hoofdzaken 
uit de jaarrekening en het jaarverslag.

Economie helpt

De financiële positie van onze gemeente is in 2017 weer beter geworden.  
We hadden een positief resultaat van bijna € 20 miljoen. Dat komt voor  
een deel doordat het met de economie weer goed gaat in Nederland.  
Daardoor heeft ons Grondbedrijf meer grond voor bedrijven en woningen 
kunnen verkopen. In hoofdstuk 1 leest u wat we met de € 20 miljoen gaan doen.

Weer financieel gezond

Door dit positieve resultaat is onze Algemene Reserve in 2018 meer dan  
€ 20 miljoen. Dat betekent dat onze gemeente sneller financieel gezond 
wordt dan we hadden verwacht. U weet het nog wel. We moesten vanaf  
2012 een tekort van € 200 miljoen bij het Grondbedrijf wegwerken.  
Daarvoor hebben we een plan gemaakt, waarbij we ervan uitgingen dat  
we in 2022 een Algemene Reserve van € 20 miljoen moesten hebben.  
De basis voor een buffervermogen is gelegd en hierop kunnen we de 
komende jaren verder bouwen. We zijn in 2018 al waar we in 2022 wilden zijn. 
En in de tussentijd hebben we ook de veranderingen in het Sociaal Domein 
opgevangen en evenementen voor de stad kunnen organiseren. Ons beleid 
van verstandig bezuinigen heeft resultaat gehad. Daar zijn we blij mee, en 
daar mag u als inwoner van Apeldoorn trots op zijn. U heeft tenslotte ook 
bijgedragen aan dat resultaat.

Ruimte voor investeringen

We kunnen weer vooruitkijken. Er is weer wat ruimte voor investeringen. 
Daar gaat u de komende jaren plezier aan beleven. Ondertussen werken  
we eraan om onze financiële situatie nog verder te verbeteren.

Yolande van der Meulen   John Berends
secretaris        burgemeester



  Jaarstukken in vogelvlucht 2017 54 Jaarstukken in vogelvlucht 2016

1 Op koers naar financiële gezondheid

In dit hoofdstuk vertellen we u meer over de financiële cijfers 

van de gemeente over 2017. Dat doen we door de bedragen in  

de begroting te vergelijken met de bedragen in de jaarrekening. 

Met andere woorden: hoeveel geld waren we van plan in heel 

2017 uit te geven en hoeveel geld hebben we op 31 december 

2017 echt over het hele jaar uitgegeven. In de jaarrekening 

praten we over baten en lasten. Baten zijn onze inkomsten  

in 2017 en lasten zijn onze uitgaven in 2017. Het verschil tussen 

de baten en de lasten is het bruto rekeningresultaat 2017.

1.1 Resultaat veel beter dan verwacht

In de begroting van 2017 kwamen we € 1 miljoen tekort. 
Dat hebben we gedekt door € 1 miljoen uit de reserves 
te halen. Eind 2017 bleek dat we niet € 1 miljoen 
moesten onttrekken, maar € 8,2 miljoen in de reserves 
konden storten. We hebben geld in reserves gestopt, 
omdat er kosten en opbrengsten zijn die we altijd met 
reserves verrekenen, zoals de overlopende projecten  
en investeringen die we uit de Bestemmingsreserve 
Ontwikkeling Apeldoorn halen.We hadden in 2017 een 
nettoresultaat van € 19,9 miljoen. Dat betekent dat  
we € 19,9 miljoen meer baten dan lasten hadden. In dit 
resultaat zit een positief resultaat van het Grondbedrijf 
van € 20,2 miljoen. Bij het Sociaal Domein hadden we 
€ 2,4 miljoen meer lasten dan baten. Bij onze andere 
taken hadden we een positief resultaat van € 2,1 miljoen.
In figuur 1 ziet u het exploitatieoverzicht.

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

Wat doen we met het resultaat
We doen elk jaar de gemeenteraad een voorstel  
wat we willen doen met het nettoresultaat.

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

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

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

• Storting in Algemene Reserve 
Er blijft dan € 17,7 miljoen over. Dat bedrag  
willen we toevoegen aan de Algemene Reserve.

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

1.2 Balans

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

Financieel resultaat 2017

Exploitatieoverzicht gemeente Apeldoorn 2017
bedragen in miljoenen euro’s

Begroot Werkelijk Verschil

Baten 536,4 594,6 58,2

Lasten 537,4 567,5 -30,1

Brutoresultaat -1,0  27,1 28,1

Onttrekking uit  
reserves 1,0 -7,2 -8,2

Nettoresultaat 0,0 19,9 19,9

Figuur 1
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Ons eigen vermogen is in 2017 gestegen met  
€ 23 miljoen. Ons eigen vermogen is het totaal van de 
algemene reserve, de bestemmingsreserves en  
het rekeningresultaat. Het bedrag van onze leningen 
is € 22,5 miljoen minder geworden. We hebben dus 
meer eigen vermogen en minder schuld. Dat betekent 
dat we onze financiën beter op orde hebben.

Financieel gezond
We willen graag financieel gezond zijn.  
Daarom willen we ons eigen vermogen vergroten  
en zo weinig mogelijk schulden hebben.

Solvabiliteit
Onze solvabiliteit is een van de gegevens waaraan  
we kunnen zien of we financieel gezond zijn.  
De solvabiliteit laat zien hoe goed we aan onze 
financiële verplichtingen kunnen voldoen. Hoe hoger 
het percentage van de solvabiliteit is, hoe beter we  
er financieel voorstaan. De solvabiliteit berekenen  
we door het bedrag van ons eigen vermogen te delen 
door het bedrag van ons totaal vermogen.  
Onze solvabiliteit is nu ongeveer 11,5 %, dat is niet  
erg goed. We willen naar een solvabiliteit van 20%. 

Netto schuldquote
De netto schuldquote is een ander gegeven waaraan 
we kunnen zien of we financieel gezond zijn. Het laat 
zien welk deel van onze uitgaven we nodig hebben 
voor rente en aflossing van geldleningen. Een laag 
percentage is gunstig. Onze netto schuldquote was  

in 2017 93 %. In 2016 was dat 113 %. We willen de 
komende jaren onze netto schuldquote nog verder 
omlaag brengen. Daarvoor gaan we leningen aflossen, 
zodat we minder geld kwijt zijn aan rente.

Als we doorgaan met ons financiële beleid kunnen we 
in 2025 weer financieel gezond zijn. In onze Meerjaren 
Programma Begroting 2018-2021 gingen we er nog 
vanuit dat dat in 2030 het geval zou zijn.

1.3 Algemene Reserve

De Algemene Reserve is onze buffer om financiële 
tegenvallers op te vangen. Na de financiële problemen 
bij het Grondbedrijf hebben we in 2012 een plan 
gemaakt om in 2022 de Algemene Reserve weer op 
orde te hebben. Op basis van dat plan moest de 
Algemene Reserve in 2022 zijn gegroeid naar 
minimaal € 15 miljoen. Na de decentralisaties in het 
Sociaal Domein hebben we dat bedrag verhoogd naar 
€ 20 miljoen. De jaarrekening 2017 laat nu zien dat de 
Algemene Reserve al in 2018 boven de € 20 miljoen 
uitkomt. Onze gemeente wordt dus sneller financieel 
gezond dan we hadden verwacht.

We willen onze financiële positie verder verbeteren. 
Dat willen we doen door de komende jaren meer geld 
in de Algemene Reserve te stoppen.

De gemeentelijke begroting is opgebouwd uit tien 
programma’s. Op de volgende pagina’s leest u een 
korte samenvatting van de belangrijkste resultaten 
binnen die programma’s.

Balans gemeente Apeldoorn 2017 Bedragen in miljoenen euro’s

Bezittingen 31-12-2017 31-12-2016 Eigen vermogen en schulden 31-12-2017 31-12-2016

Gronden en terreinen 43,4 42 Algemene Reserve 2,0 -21,4

Strategische gronden 26,5 34,1

Woonruimten 0,5 0,5 Bestemmingsreserves 62,8 78,1

Bedrijfsgebouwen 384,9 392,7 Rekeningresultaat 19,9 5,0

Grond-, weg- en waterbouwkundige 
werken 62,1 58,0 Subtotaal eigen vermogen 84,7 61,7

Vervoermiddelen 2,4 2,0

Machines en installaties 16,1 16,9 Voorzieningen 50,0 27,4

Uitgeleend geld 53,2 59,8

Voorraad gronden Grondbedrijf 69,7 55,8 Leningen 561,7 584,2

Overig 84,7 80,3 Overig 47,1 66,9

Totaal 743,5 742,0 Totaal 743,5 742,0

Figuur 2

Prognose jaarrekening 2017 Prognose Zomernota 2012 Streefwaarde Prognose MPB 2017-2020 Realisatie t/m 2017
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Programma 1  

Bestuur, (wijk) organistatie, 
burgerszaken en financiën

We werken samen met inwoners, ondernemers, organisaties  

en instellingen in onze stad aan een gemeenschap waarin iedereen 

gezond en veilig kan leven. Waarin iedereen zijn eigen keuzes kan leren 

maken. Ook in 2017 hebben we dit laten zien in hoe we de stad besturen,  

in hoe we als bestuur inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving, 

in hoe we maatschappelijke vraagstukken aanpakken en in hoe we  

onze dienstverlening uitvoeren.

Citymarketing
We hebben een nieuwe organisatie opgezet voor 
citymarketing. Die is op 1 januari 2017 begonnen.  
De nieuwe organisatie gaat Apeldoorn promoten  
als comfortabele gezinsstad, innovatief in economie  
& duurzaamheid en toeristisch toplandschap.

Apeldoorn als comfortabele gezinsstad
Apeldoorn is en blijft een aantrekkelijke stad voor 
gezinnen. Ook het afgelopen jaar kwamen veel 
gezinnen in Apeldoorn wonen. Aan het einde van  
het jaar woonden er in Apeldoorn 1.100 mensen  
meer dan aan het begin van het jaar. Daarbij waren  
400 kinderen van 12 jaar en jonger.
In 2017 zijn we hard aan de slag gegaan met het 
Programma Comfortabele Gezinsstad. Daarbij werken 
we samen met scholen, jeugdgroepen, woningbouw-
corporaties, burgerinitiatieven, verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties. Bij de uitwerking van het 
programma richten we ons op de thema’s Buiten-
ruimte voor iedereen, Gezond en veilig opgroeien  
en Generaties verbinden.
U gaf gemiddeld een 7,6 aan het leven in Apeldoorn. 
Dat rapportcijfer is 0,3 hoger dan vorig jaar.  
We zien dat aan de uitkomsten van het  
Bewonerspanel. Het Bewonerspanel is een groep 
mensen die we als vertegenwoordigers van alle 
Apeldoorners via enquêtes regelmatig vragen  
wat ze van ons beleid vinden.

Apeldoorn als ondernemende stad
We hebben samen met Bedrijvenkring Apeldoorn en 
VNO-NCW Midden de economische uitvoeringsagenda 
2017-2022 opgesteld. In de agenda staan acties die 
bijdragen aan de economie van onze stad. Op basis 
van de uitvoeringsagenda werken allerlei partijen 
samen aan concrete projecten, zoals het Onderne-
mershuis, de aanleg van glasvezel op bedrijventer-
reinen en het versterken van de exportkracht.

Apeldoorn als toeristisch toplandschap
Met het programma ‘Welkom in Apeldoorn  
op de 'Veluwe’ willen we drie doelen bereiken: 

•  een bijdrage leveren aan het doel 100.000 
arbeidsplaatsen in de vrijetijdssector  
in Apeldoorn;

•  meer bezoekers in de binnenstad en de dorpen;
•  net zo veel bestedingen als het landelijke  

gemiddelde. 

We hebben in 2017 samen met andere partijen hard 
gewerkt om die doelen te realiseren. Met resultaat! 
Meer mensen hebben de binnenstad bezocht.  
De Apeldoornse werkgelegenheid is gestegen, onder 
meer door de groei in de toeristische sector. Helaas 
namen de bestedingen niet zo veel toe als we wilden.

Samen staan we sterker
We werken op veel manieren met andere overheden 
samen om onze doelen te realiseren.
•  We werken samen binnen de Cleantech regio.
• innen het samenwerkingsverband Apeldoorn-

Deventer-Zwolle pakken we opgaven aan op  
het gebied van onder andere mobiliteit en de 
arbeidsmarkt.

•  We werken samen met de provincie en de andere 
grote steden binnen Gelderland om kennis te delen 
en Oost-Nederland krachtig neer te zetten.

•  We werken samen met het Rijk en andere  
Nederlandse steden in verschillende ‘Citydeals’.  
Het doel daarvan is oplossingen te bieden voor 
maatschappelijke vraagstukken op het gebied  
van bijvoorbeeld mobiliteit en duurzaamheid.

• We werken met de regio samen in Brussel,  
om Europese partners te vinden voor onze 
ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Onze 
ambities op het gebied van de energietransitie, 
circulaire economie en klimaatneutraliteit sluiten 
goed aan bij de prioriteiten van de EU.  
Daardoor bieden Europese fondsen aantrekkelijke 
financieringskansen voor onze lokale projecten.

•  We zoeken actief contact met partners in de Duitse 
grensregio’s. Veel Apeldoornse bedrijven zijn actief 
in ons buurland. Wij willen bedrijven en organisaties 
een platform bieden voor de mogelijkheden die 
Duitsland hen biedt.

2 Programma’s

De gemeentelijke begroting is opgebouwd uit tien programma’s. Op de volgende pagina’s  
leest u een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten binnen die programma’s.
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Programma 2  

Veiligheid 
 
Een gemeente waar je comfortabel en veilig kunt wonen,  

werken en recreëren. Zo zien wij Apeldoorn graag.  

En daar werken we aan, samen met onze partners.

Minder overlast en criminaliteit
Het aantal misdrijven was in 2017 10% minder dan  
in 2016. 29% van de misdrijven werd opgelost,  
dat is 2% meer dan in 2016. Het aantal woninginbraken  
of pogingen daartoe is met 13 % gedaald. Het aantal 
verkeersongevallen is gedaald met 6%, het aantal 
verkeersongevallen met letsel met 12%. In 84%  
van de meldingen was de politie binnen 15 minuten  
ter plaatse. In het algemeen dalen de overlastcijfers  
ook (overlast door jeugd daalt 17%, overlast door 
zwervers stijgt 16% en overlast door alcohol  
en drugsgebruik stijgt 14%). Het aantal meldingen  
van overlast is met 7% gedaald van 2441 naar 2265. 
Het cijfer voor het veiligheidsgevoel in de eigen buurt 
is uitgekomen op 7,5. Dit staat allemaal in de cijfers 
van de politie over 2017

Regels voor evenementen
We hebben locatieprofielen en de nota Geluid bij 
Evenementen vastgesteld. Die documenten horen  
bij ons evenementenbeleid. Organisatoren van 
evenementen kunnen de locatieprofielen en de nota 
gebruiken bij de voorbereiding van hun evenement.  
Ze vinden erin waar mensen hun auto kunnen 
parkeren, hoeveel ruimte is er, welke regels een rol 
spelen. Omwonenden kunnen zien welke afspraken 
gelden voor feestjes in de buurt. Hoe lang mag  
het duren? Hoe hard mag de muziek staan? Bij de 
vaststelling van de locatieprofielen en de nota 
hebben we de balans gezocht tussen levendigheid 
en leefbaarheid.

Voorbereid op een crisis
We willen de risico’s door brand, ramp of crisis zo klein 
mogelijk houden. Daarom organiseren we elk jaar ten 
minste twee oefeningen. Dat hebben we ook in 2017 
gedaan. Daarbij kwamen ook grote evenementen aan 
de orde, waaronder natuurlijk ook Serious Request.  
Bij de aanpak van onveiligheid door brand, ramp of 
crisis werken we samen binnen de Veiligheidsregio  
Noord- en Oost Gelderland.
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Programma 3  

Openbare ruimte

De openbare ruimte moet goed bereikbaar zijn voor bedrijven, 

bewoners en recreanten. En comfort en veiligheid bieden voor de 

gebruikers. Zij moeten er prettig kunnen verblijven. Bij de openbare 

ruimte moeten we rekening houden met het veranderend klimaat. 

Overvloedige neerslag moet niet tot overlast van overstromend 

rioolwater leiden. Via een goed functionerend wegenstelsel moeten 

mensen zich efficiënt en comfortabel met fiets, auto en openbaar 

vervoer kunnen verplaatsen. Onderhoud aan de openbare ruimte 

moet goed en betaalbaar zijn. Wat hebben in 2017 gedaan voor een 

aantrekkelijke en gezonde woon-, werk en leefomgeving in Apeldoorn.

Een betere fietsstad
Wij werken aan een betere fietsstad. Met nieuwe 
fietspaden en fietsroutes. Zoals de nieuwe noord-
zuidroute route door de Kanaalzone, die bijna klaar is 
en de snelfietsroute naar Deventer. We hebben ook de 
mogelijkheden onderzocht voor een snelle verbinding 
naar Epe. We hebben ervoor gezorgd dat er meer 
fietsen kunnen worden gestald in de fietsenstallingen 
aan de Marktstraat, in de omgeving van het Markt-
plein en de Hoofdstraat-Hofstraat-Kanaalstraat.
Het is nog fijner fietsen op de fietspaden langs  
de Aluminiumweg, de Ravenweg, de Marchantstraat 
en de Oude Apeldoornseweg. We hebben de tegels  
op die fietspaden vervangen door asfalt.
De binnenstad is beter bereikbaar, doordat we de 
voorrangssituatie Hoofdstraat-Kalverstraat hebben 
veranderd. Daarmee willen we ook bereiken dat er 
minder autoverkeer door de binnenstad komt.  
Het verkeer moest er eerst even aan wennen,  
maar inmiddels lijkt het gewoon te zijn.

Veiligheid in het verkeer
We hebben gewerkt aan meer veiligheid in het 
verkeer. Onder meer door veiligere fietsoversteken 
aan te leggen bij de Kayersdijk en de rotonde 
Jachtlaan. De jaarlijkse verkeerseducatielessen 
dragen ook bij aan de veiligheid. In 2017 deden 
1.834 leerlingen mee aan het verkeersexamen  
basisonderwijs.

Natuur rond de Ugchelse beek
We hebben het gebied rond de Ugchelse beek 
aangepakt. Het is een mooi natuurgebied geworden 
met poelen die ruimte bieden voor verschillende 
soorten dieren en planten. We hebben een wandelpad 
aangelegd en de ijsbaan opgeknapt. Met deze aanpak 
spelen we in op de verandering van het klimaat.

Opknapbeurt voor Parken en oude wijken
We zijn begonnen met het groot onderhoud van de 
wegen in de Parken. Daarbij gebruiken we materialen 
en grondstoffen die vrijkomen opnieuw. Het asfalt op 
de wegen vervangen we door duurzame, fraaie 
kleigebakken klinkers.
We hebben uitgangspunten vastgesteld voor 
revitalisering van verouderde wijken. We voeren drie 
pilots uit in 2018/2019: De Dreven en Schoutenveld 
(beide in De Maten) en Staatsliedenbuurt (Zuid).

Riolering en wateroverlast
We hebben een plan gemaakt om de komende jaren 
riolering te relinen. Daarbij wordt de riolering van 
binnenuit van nieuwe bekleding voorzien. Daardoor  
is het minder vaak nodig de weg op te breken.  
We hebben ongeveer 1,5 kilometer aan riolen  
en huisaansluitingen vervangen.
Verder hebben we het probleem van wateroverlast  
aan de Patrijsweg opgelost, kolken aan de Zwolseweg 
gerepareerd, putten in Beekbergen/Oosterhuizen 
gerenoveerd en verzamelleidingen aangelegd aan  
de Kayersdijk.
Om wateroverlast te voorkomen is het belangrijk dat 
regenwater makkelijk kan weglopen. Daarom hebben 
we een subsidieregeling gemaakt voor het afkoppelen 
van regenwater. In 2017 hebben ongeveer  
50 woningeigenaren gebruikgemaakt van die regeling. 
Huiseigenaren kunnen ook subsidie krijgen als ze steen 
in hun tuin vervangen door groen. Dan kan regenwater 
beter weglopen. Ook van deze subsidieregeling 
maakten veel inwoners gebruik in 2017.

Meer kleur in de stad
We hebben meer groen en blauw in de binnenstad 
gebracht. We hebben bomen en heestervakken 
verspreid door heel Apeldoorn vervangen en 
vernieuwd. Daarbij hebben we kleurrijke en  
onderhoudsvriendelijke sierheesters toegepast.  
Ook hebben we heel veel kleurrijke heesters,  
vaste planten en bloembollen op ‘zichtlocaties’ 
aangebracht.Verder hebben we de Markthof 
aangelegd, een plek voor rust in een groene 
omgeving. De bomen die er stonden hebben  
we laten staan. We hebben het groen aangevuld  
met een border met vaste planten.

De openbare ruimte op orde
Ook in 2017 is er gewerkt aan het onderhoud van 
openbaar groen. Circa 4.200.000 m2 gazon  
en 2.800.000 m2 beplanting zijn onderhouden.  
Door het verbod op glysofaat bleek het niet altijd 
eenvoudig om het gewenste beeld te behouden.  
We onderhielden ook 9.500.000 m2 verharding en 
de achterstand in het onderhoud van (risico)wegen 
nam verder af. Ook het reguliere werk aan bruggen  
en riolering en bij landgoederen, parkeergarages  
en begraafplaatsen ging door. Voor de gladheids-
bestrijding was 2017 een druk jaar, met als gevolg een 
beperkte overschrijding van de begroting. Onze inzet 
om zwerfafval te verwijderen werd beloond met een 
derde plaats voor de schoonste winkelgebieden in 
grote gemeenten in Nederland.
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Milieu

Bij dit programma gaat het om afval, milieubeheer en duurzaamheid 

(energie). Goede aanpak van die zaken zorgt voor een gezonde 

en veilige leefomgeving. U scheidt al 65% van uw afval en dat 

percentage stijgt nog steeds. Recycling is heel gewoon geworden.  

Zo kunnen grondstoffen weer op nieuw worden gebruikt. 

Een gezonde, duurzame toekomst is er ook een gericht op 

energiebesparing en een energietransitie van fossiele naar  

duurzame energie. Minder verspilling en minder fossiele brandstoffen. 

Afval
U scheidt al veel afval bij de bron. De hoeveelheid 
restafval is in 2017 126 kilo per inwoner. In 2016 was  
dit 133 kilo. In 2017 hebben we de haken voor het 
inzamelen van plastic bij hoogbouw vervangen door 
40 ondergrondse containers voor plastic, metaal en 
drinkkartons (PMD). We zijn ook een proef begonnen 
met het apart inzamelen van luiers. De gemeenteraad 
heeft het Recycleplan 2025 vastgesteld. U heeft 
daarvoor veel suggesties gedaan. Daar hebben we  
van gebruikgemaakt. Zo hebben we de limiet voor  
het gratis storten van grofvuil verhoogd naar 400 kilo.  
En u kunt voortaan ook op zaterdagmiddag terecht  
bij de milieustraat. 

Omgevingslawaai
Vanuit het actieplan Omgevingslawaai zijn straten 
vastgesteld waarin de geluidsbelasting aan de gevel 
van woningen te hoog is. Vervolgens is bepaald welke 
(geluids) aanpassingen noodzakelijk zijn om de 
geluidsbelasting te verminderen. In 2017 hebben  
we projecten uitgevoerd in Loenen (Eerbeekseweg, 
Beekbergerweg) en Apeldoorn (Deventerstraat, 
Zutphensestraat, Wilhelmina Druckerstraat, 
Arnhemseweg).

Energietransitie
Wij hebben het energieloket Energiek Wonen 
ingericht. Bij dit loket kunnen inwoners informatie 
krijgen over financieringsmogelijkheden. We hebben 
in 2017 2,1 MWp zonne-energie op daken van bedrijven 
en gemeentelijk vastgoed gerealiseerd. Hiermee 
hebben we onze doelstelling van 1,5 MWP in 2017  
ruim gehaald. 

In 2017 hebben wij het Energiefonds Apeldoorn 
opgericht. Verder hebben we de Stimuleringsregeling 
Collectieve Investeringen Woningvoorraad Apeldoorn 
verlengd. Daarmee maken we het mogelijk dat 
particulieren duurzame energie opwekken op  
het dak van iemand anders. 

We zijn ook begonnen met het project 
Renovatiespong/Connect055. Hiermee helpen  
we woningeigenaren om hun wensen voor comfort, 
uitbreiding, binnenklimaat en zorgvoorzieningen te 
vervullen. De wijk Kerschoten was in 2017 heel actief 
op het gebied van de energietransitie. Wijkbewoners 
hebben gewerkt aan toepassing van zonne-energie  
en elektrisch vervoer binnen de wijk. Ze deden ook 
onderzoek naar uitbreiding van het warmtenet. 
Daarnaast hebben ze met nieuwsbrieven en 
voorlichtingsavonden gewerkt aan bewustwording.

Cleantech
De gemeente Apeldoorn is onderdeel van de 
Cleantech Regio Stedendriehoek. Op verschillende 
manieren dragen wij als gemeente bij aan de ambities 
voor duurzaamheid binnen deze samenwerking. De 
agenda DUURZAAM055 wordt hiervoor opgesteld 
met thema’s gericht op klimaatadaptatie, circulaire 
economie en energietransitie.

Zonnedak
De Taskforce Zonne-energie is opgericht om 
zonne-energie op particuliere en bedrijfsdaken  
in de gemeente Apeldoorn te realiseren.
We zijn eind 2017 gestart met de intensieve 
begeleiding van een flink aantal pilots hiervoor.  
Ook Zon op Dak heeft in 2017 een flinke impuls 
gekregen. De Taskforce Zonne-energie, ondergebracht 
bij OVIJ, heeft daarin een belangrijke rol. Zon gaat 
pijlsnel. De verwachting is dat we in 2020 al de 
doelstelling van 2025 bereiken voor Zon op Dak.
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Jeugd en onderwijs

Iedereen moet in veiligheid en geborgenheid opgroeien en de kans 

krijgen om maximaal mee te doen in de samenleving. Wij faciliteren 

het onderwijs via goede huisvesting en waar nodig vervoer van en 

naar de school. Waar jongeren verzuimen of uit dreigen te vallen 

pakken onze leerplichtambtenaren of RMC’ers de jongeren op, met als 

doel dat ze een startkwalificatie en een passend toekomstperspectief 

krijgen. Wanneer jongeren meer zorg nodig hebben dan hun gezin, 

omgeving en een school kunnen bieden, hebben we algemene 

voorzieningen of jeugdhulp beschikbaar om hen te ondersteunen. 

Het CJG vormt een spil in de uitvoering van ons beleid, maar werkt 

uiteraard in samenwerking met andere partijen zoals het SWT,  

het Wmo-loket en Veilig Thuis.

Iedereen kreeg hulp
Alle kinderen en jongeren hebben de hulp gekregen 
die nodig was. Bij de behandeling van aanvragen voor 
hulp keken we of de hulp nodig was, en niet of er 
genoeg geld was. We kozen voor lichte hulp als dat 
mogelijk was en voor zware hulp als dat de juiste 
oplossing was. Ongeveer 200 verschillende  
aanbieders voor jeugdhulp zijn actief voor onze 
kinderen en jongeren.

Gezondheidszorg jeugd
Sinds 1 januari 2017 is de jeugdgezondheidszorg een 
onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Hiermee is het CJG een complete voorziening voor 
ouders en kinderen voor alle vragen over en 
problemen met opvoeden en opgroeien.  
Ook aan kinderen van statushouders en aan 
alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV’ers) 
heeft het CJG ondersteuning geboden.

Uitval voorkomen
Onze leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers 
werken samen met leerlingen en hun ouders aan 
preventieve en curatieve maatregelen om leerlingen 
die dreigen uit te vallen te ondersteunen. Samen met 
onze onderwijspartners zorgen wij voor kwalitatief 
goede onderwijshuisvesting en gymzalen. We willen 
dat alle kinderen en jongeren onderwijs volgen,  
zodat ze goed voorbereid zijn op vervolgopleidingen 
of de arbeidsmarkt. 

Taalonderwijs
Kinderen met een achterstand in hun (taal)
ontwikkelingen kregen de ondersteuning in de 
voorschoolse periode waardoor ze beter voorbereid 
aan de basisschool begonnen. Kinderen van 
statushouders en AMV’ers kregen taalonderwijs via  
de Internationale Schakelklas van Onze Wereld.  
Als het nodig was volgden ze een intensief 
inburgerings-programma. Deze leerlingen hebben 
hiermee hun kansen in het vervolgonderwijs  
en op de arbeidsmarkt vergroot.

Leerlingenvervoer en schoolzwemmen
Leerlingen van het SO/VSO konden via het 
schoolzwemmen beter leren hun zwemmen.  
Met het leerlingenvervoer zorgen wij voor vervoer 
naar en van school voor leerlingen die daarvoor in 
aanmerking komen. De uitvoering ligt bij de regionale 
vervoerscentrale PlusOV. Door organisatorische 
problemen bij PlusOV was het vervoer na de 
zomervakantie niet goed geregeld. 
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Apeldoorn activeert

We willen 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.

Werkbedrijf Lucrato
We hebben de Felua-groep en de werkzaamheden voor 
re-integratie van het Werkplein Activerium samenge-
voegd. Het nieuwe bedrijf met de naam Werkbedrijf 
Lucrato is op 7 februari 2017. Haar taak is zoveel 
mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan werk helpen of op een andere manier laten 
meedoen in de maatschappij. Lucrato heeft ook de 
Direct Actief werkwijze doorontwikkeld waardoor deze 
meer mogelijkheden kent om maatwerk te bieden.

Aan het werk
We hebben 750 mensen geholpen om zowel parttime 
als fulltime werk te vinden. In totaal zijn 835 mensen 
(parttime) gaan werken. Daarbij waren 118 statushou-
ders. In totaal zijn 505 mensen vanuit een uitkering op 
grond van de Participatiewet aan het werk gegaan. 
Daarnaast zijn er 330 mensen aan parttime werk 
geholpen. We konden 35 mensen aan werk helpen 
zonder dat zij een beroep op een uitkering hoefden te 
doen. We helpen uitkeringsgerechtigden bij de start 
van hun onderneming. In 2017 zijn 27 mensen vanuit 
de uitkering via het Bbz een eigen onderneming 
gestart, waarvan 14 statushouders.

Minder regels
Dit jaar zijn we gestart met het experiment Regelluw 
verstrekken van een uitkering. Hiermee willen we,  
in de praktijk zien welke vorm van dienstverlening  
het beste aansluit bij de behoeften die mensen hebben 
om weer maatschappelijk actief te worden of weer 
werk te vinden. De Universiteit van Tilburg begeleidt 
ons hierbij.

Statushouders
In 2017 hebben we het programma “Statushouders 
Opnieuw Thuis” uitgevoerd. Hierdoor is een grote 
groep statushouders aan het werk gegaan of een 
opleiding gaan volgen. 

Armoedebestrijding
We hebben samen met maatschappelijke partners  
en jongeren invulling gegeven aan de extra  
armoedegelden die we van het Rijk hebben gekregen 
voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

Beschut werk
We bieden jaarlijks 15 nieuwe plekken beschut werk 
voor inwoners die niet zelfstandig het minimumloon 
kunnen verdienen. Mensen met een arbeidsbeperking 
bijvoorbeeld hebben vaak begeleiding en aanpas-
singen nodig om te kunnen meedoen op de arbeids-
markt. In 2017 hebben 23 mensen een positieve 

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

Meedoen
In 2017 deden 1045 mensen actief in de samenleving 
mee, via een Participatie-/Talentplek, activerings-
traject of vrijwilligerswerk. Dat is bijna een  
verdubbeling ten opzichte van 2016.

Taal- en rekenles
Laaggeletterde Inwoners kunnen onder meer via de 
Wet Educatie Beroepsopleidingen (WEB) een opleiding 
taal en/of rekenen volgen. Aventus en TopTaal hebben 
156 inwoners (2016: 115) een formele taal- en 
rekenopleiding gegeven in het kader van de WEB dat 
wordt afgesloten met een officieel erkend diploma. 
Naast het formele onderwijs kent de WEB ook 
non-formeel onderwijs. Bij non-formeel onderwijs 
krijgen de deelnemers geen diploma. Het Taalhuis 
heeft 160 inwoners (2016:40), die grote moeite hebben 
met lezen en schrijven, een non-formele taalcursus 
gegeven. In 2017 hebben zij 72 vrijwilligers getraind, 
die vervolgens zelf Nederlandse taalles geven.

Sociaal Vangnet
In 2017 hebben ruim 8.250 huishoudens gebruik-
gemaakt van één of meer voorzieningen uit het Sociaal 
Vangnet. We hebben een strippenkaart gegeven aan 
12.860 inwoners, onder wie ruim 3.000 kinderen. 
Daarnaast hebben 359 kinderen die in een instelling 
wonen ook een kidskaart in december ontvangen.  
Ook hebben we 22 jongeren geholpen om hun schulden 
af te lossen. Inwoners hebben daarnaast ook een beroep 
gedaan op andere regelingen uit het Sociaal Vangnet, 
zoals Bijzondere Bijstand. We hebben in 2017 aan 173 
jongeren tot 21 jaar een toeslag voor levensonderhoud 
gegeven. Dat zijn er 58 meer dan in 2016. Dat komt 
omdat er meer jonge statushouders waren. Ook neemt 
het aantal mensen nog steeds toe dat een vergoeding 
voor de kosten van beschermingsbewind krijgt.  
We hebben ruim 1.800 huishoudens een Individuele 
Inkomenstoeslag gegeven. Het aantal deelnemers aan 
de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering nam toe  
tot ruim 5.600. In 2016 waren het er 5.065.

 
In de wijk
We hebben het Centrum voor Maatschappelijke 
Ondersteuning (CMO) geopend. Daarin werken we 
samen met professionals in de wijk. Zo kunnen we 
sneller de juiste hulp inzetten.



  Jaarstukken in vogelvlucht 2017 2120 Jaarstukken in vogelvlucht 2016

Programma 7 

Maatschappelijke ondersteuning

Ook in 2017 zijn we doorgegaan om goede zorg te bieden aan 

kwetsbare inwoners van onze gemeente. We vinden het belangrijk  

dat alle inwoners van Apeldoorn zo lang mogelijk zelfstandig, 

volwaardig en met aanvaardbare kwaliteit van leven kunnen meedoen 

aan onze maatschappij. Om dat te bereiken werken we samen 

met andere gemeenten in de regio, met zorgaanbieders en met 

zorgverzekeraars.

Van maatwerk naar algemeen
Ook in 2017 hebben we meer mensen kunnen 
verwijzen naar algemene voorzieningen in plaats  
van maatwerkvoorzieningen. Zo maken steeds meer 
mensen gebruik van algemene voorzieningen als 
ontmoetingsplekken, (arbeidsmatige) dagbesteding, 
maatschappelijke opvang, vrijwilligers- en mantel-
zorgondersteuning en inwonersondersteuning.  
De toegang en de professionals in het veld weten  
de algemene voorzieningen ook steeds beter  
te vinden, waardoor nieuwe verbindingen  
worden gemaakt.

Beschermd wonen
In 2017 kwamen 760 inwoners in aanmerking voor 
beschermd wonen. Dat is ongeveer net zoveel als  
in 2016. We willen dat deze mensen met begeleiding 
zelfstandig thuis kunnen wonen in de regio waar ze 
vandaan komen. In 2017 maakten deze mensen minder 
gebruik van zorg buiten de instelling waar zij 
woonden. Er waren wel meer mensen die gebruik-
maakten van dure specialistische zorg binnen hun 
instelling. In 2017 waren dat er 700, 20 meer dan  
in 2016. Vooral het aantal ouderen met dementie  
dat specialistische hulp vraagt nam toe.

In figuur 5 ziet u een overzicht van de indicaties voor 
beschermd wonen.

Er waren in 2017 minder cliënten met verpleging en 
dagbesteding in combinatie met begeleiding en 
woonzorg. Het aantal cliënten) blijft ongeveer gelijk.
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Cultuur, erfgoed,  
evenementen en sport

Serious Request was een van de hoogtepunten van 2017. Maar er gebeurde 

in 2017 meer moois wat ervoor zorgde dat Apeldoorn een aantrekkelijke 

stad is met een veelzijdig en goed bereikbaar aanbod van cultuur, erfgoed, 

evenementen en sport. Dat helpt mee om van Apeldoorn een stad te 

maken waar bedrijven zich willen vestigen, bewoners goed kunnen leven 

en bezoekers graag komen. Samen met publieke instellingen, particuliere 

organisaties en initiatiefnemers dragen wij bij aan de sportieve en culturele 

levendigheid van Apeldoorn.

Fusie Gigant-Markant 
Stichting Gigant is begin 2017 gefuseerd met Markant. 
Er is een nieuwe directeur gevonden, en er is een raad 
van toezicht voor het nieuwe cultuurcentrum Gigant 
gekomen. Gigant is een filmhuis en poppodium met 
een breed en divers aanbod

 
Gevelfonds 
We hebben extra geld in het Gevelfonds gestopt.  
Dat fonds heeft als doel pandeigenaren te stimuleren 
de historische gevels van hun panden in de binnenstad 
in de oude staat te herstellen. Daardoor konden  
in 2017 een aantal gevels worden hersteld.

 
Archeologie 
Herkenbare historische identiteit maakt onze 
gemeente aantrekkelijk voor toeristen. Daarom 
werken we eraan dat het erfgoed nog beter zichtbaar 
wordt. We geven monumentensubsidies en geven 
informatie. We hebben het erfgoed beter digitaal 
ontsloten. De monumentendatabase is klaar.  
Voor het project Veluws Erfgoed Beleven werken  
we samen met Erfgoed Gelderland aan een vervolg. 

 
 
 

Evenementen 
Serious Request in de week voor kerst was een  
heel geslaagd evenement. 

 
Sport 
Wij vinden sport en bewegen een belangrijk middel  
om inwoners - vooral kinderen - mee te laten doen.  
Via sport en bewegen willen we stimuleren om bezig 
te zijn met gezondheid en ontwikkeling. Daarom 
helpen we sportverenigingen en hun vrijwilligers een 
meer centrale plek in te nemen in wijken en dorpen. 
Daarvoor hebben we samen met de Sportraad en 
andere partners in het sportveld de Apeldoornse 
Sportagenda gemaakt.
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Door! met de buitenstad

Ruimtelijke ontwikkeling, economie en wonen. Genoeg goede woningen 

die betaalbaar zijn. Een veelzijdige economie. Een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving. Een bruisende binnenstad en vitale dorpen. Ook in 

2017 hebben we eraan gewerkt om onze stad aantrekkelijk te houden voor 

bewoners, bedrijven en bezoekers.

Binnenstad
We willen onze binnenstad graag versterken.  
Het rapportcijfer moet van een 6.5 naar een 8.  
De binnenstad is immers het visitekaartje voor het 
woon-, werk- en investeringsklimaat in Apeldoorn.
Daarvoor hebben we in 2017 onder meer eigenaren 
van leegstaande kantoorgebouwen in de binnenstad 
gestimuleerd die om te bouwen tot wooncomplexen. 
Zo komen er meer jongeren in de binnenstad wonen.
We hebben Hoofdstraat Zuid en Molenstraat Centrum 
opnieuw ingericht. Daarmee is de herinrichting van  
de openbare ruimte van het kernwinkelgebied klaar.
We zijn begonnen met verbetering van de  
bewegwijzering voor automobilisten. Via digitale 
bewegwijzering krijgen zij informatie over waar  
plaats is in parkeergarages. 

We hebben de fietsenstalling aan de Marktstraat 
gerenoveerd en uitgebreid. Het pand is in oude luister 
van een voormalig pakhuis hersteld. We hebben ook de 
openbare ruimte naast de fietsenstalling aangepakt. 
Het is een plek geworden waar je even kunt pauzeren 
in een groene omgeving. Een mooi voorbeeld van hoe 
je oude panden in de Marktstraat kunt opknappen.

Economie
We hebben samen met partijen uit Apeldoorn het 
ondernemershuis opgezet. We hebben ook extra 
budget beschikbaar gegeven aan de Cleantechregio.
We zijn in overleg met het Toeristisch Platform 
begonnen met de uitvoering van het programma 
‘Welkom in Apeldoorn op de Veluwe’. Door de 
verhoging van de toeristenbelasting heeft het  
platform geld gekregen om activiteiten uit te voeren.

We werken zeer actief mee in de gebiedsopgave 
Veluwe. Dat heeft de Veluwe Agenda 2.0 opgeleverd. 
We voeren een deel van het programma voor de hele 
Veluwe uit, omdat het programma goed aansluit op de 
VeluweAgenda. De Veluwe biedt veel kansen.  
Het Nederlandse publiek heeft de Veluwe gekozen tot 
een van de mooiste natuurgebieden van Nederland.

Woningbouw
We hebben in 2017 besloten alleen nog maar 
vergunning te geven voor bouwplannen die kwaliteit 
toevoegen aan de bestaande voorraad. In 2017 werden 
75 initiatief plannen ingediend voor ruim 2400 
woningen. We hebben daaruit 10 plannen geselecteerd 
die de grootste toevoeging van kwaliteit voor de stad 
met zich meebrachten.

Het was in 2017 duidelijk te zien dat het beter gaat op 
de woningmarkt. We verkochten 36 kavels in Groot 
Zonnehoeve. Ook de verkoop van projectmatige 
woningbouw is prima verlopen, er zijn nog maar 
11 woningen te koop in Zonnetuin Oost. We hebben  
in de wijk extra speeltoestellen en een gebiedsicoon 
geplaatst. De aanleg van het groene deel van de 
openbare ruimte is daarmee bijna klaar.
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Bedrijfsvoering

Om ons werk goed te kunnen doen moet onze organisatie goed functioneren. 

Zodat we altijd goed weten hoe het er met ons geld, onze prestaties en 

mogelijke risico’s voor staat. Zodat we een betrouwbare basis hebben voor 

beslissingen. Dus: deskundig en in alle opzichten voor haar taak toegerust 

personeel, goede kantoorruimte en informatievoorziening is op orde.  

Ook in 2017 hebben we eraan gewerkt dat onze organisatie soepel inspeelt  

op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Fit for the job
We willen diversiteit binnen ons personeel:  
jong en oud, net afgestudeerd en jarenlange ervaring, 
van verschillende afkomst. Net zoals Apeldoorn er  
zelf ook uitziet. We willen ook dat onze medewerkers 
gezond zijn en zich lichamelijk, geestelijk en sociaal 
goed voelen. Daar investeren we in. Zo zijn we in 2017 
begonnen met de aanpak op het gebied van werkdruk, 
vitaliteit en verzuimaanpak. We investeren in  
professionele, resultaatverantwoordelijke medewerkers 
en teams. Dat doen we via trainingen, cursussen, 
intervisie, strategische personeelsplanning en het 
bevorderen dat medewerkers zich verder ontwikkelen 
door bijvoorbeeld ander, tijdelijk werk op te pakken. 

Huis van de Stad
Na 25 jaar is het stadhuis toe aan een grote  
opknapbeurt. We gaan alle dienstverlening  
concentreren in het stadhuis. Dat betekent onder  
meer dat Werkplein Activerium een plek krijgt in  
het stadhuis. Verder kiezen we voor lagere energie-
kosten en beter gebruik van vierkante meters.  
Daarom gaan we het gebouw tegelijk ook anders 
inrichten en duurzaam maken. In 2017 hebben we  
het ontwerp gemaakt voor het nieuwe Huis van  
de Stad. We hebben ook de aanbesteding gedaan  
voor het bouwkundige en installatietechnische deel. 
Het bouwteam gaat het ontwerp verder uitwerken.  
We verwachten dat de verbouwing midden 2018  
kan beginnen.

Digitaal gaat sneller
In 2017 zijn er 150 formulieren bijgekomen die u online 
kunt invullen. Daarmee kunt u nog weer makkelijker 
zaken met ons doen. En op het moment dat u het beste 
uitkomt. Voor 5 producten krijgt u sinds 2017 uw post 
digitaal via de BerichtenBox van MijnOverheid.  
We hebben in 2017 ook een facturenportaal ingericht 
waardoor we facturen van leveranciers sneller  
en makkelijker kunnen afhandelen.

Uw privacy goed beschermd
Onze privacy officer let erop of we binnen onze 
organisatie goed omgaan met persoonsgegevens.  
Hij controleert ook of we voldoen aan de wet en 
andere regels die gelden voor uw privacy.  
Zijn juridische collega’s hebben in 2017 juridische 
kennis verzameld om hem te helpen bij zijn taak. 
Hiermee bereiden we ons voor op de uitvoering van 
de Algemene verordening gegevensbescherming  
(de Europese privacyverordening) die in 2018  
in werking treedt.
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