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1. Algemene beschouwing 

Inleiding 
Het motto “Oldebroek voor mekaar” is op de nieuwjaarsreceptie begin dit jaar geïntroduceerd. Een motto
dat tegelijkertijd geënt is op wat al lang bestaat; als ook op de meer recente ontwikkelingen in onze ge-
meente. Wat al veel langer bestaat is de gemeenschapszin in onze gemeente, in de kernen, in allerlei 
verbanden en verenigingen. Daarop willen we voortbouwen. Wat recenter is, is afleesbaar uit eerdere al-
gemene beschouwingen zoals deze. In de vorige begroting 2013-2016 spraken wij in onze algemene be-
schouwingen met name over de kerntakendiscussie. Leidend motief was “Meer Samenleving, Minder 
Overheid”. De gemeente richt zich op de kerntaken. Daarna ontwikkelde het motief zich tot “Meer Samen-
leving, Andere Overheid”, het accent kwam te liggen op een andere rolneming. We spreken daarbij niet 
zozeer meer over burgerparticipatie bij gemeentelijk beleid maar vooral over overheidsparticipatie bij bur-
gerinitiatieven. Wij hebben vervolgens onder het motto “Oldebroek voor mekaar” vanaf begin 2013 na-
drukkelijk de insteek gekozen om over de uitwerking, de uitvoering en over samenwerking het gesprek aan 
te gaan met de samenleving. We hebben dat onder andere gedaan door ons samen met maatschappelijk 
betrokkenen te oriënteren in andere gemeenten. Door concrete initiatieven te starten samen met de sa-
menleving, bijvoorbeeld rond het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en van speelvoorzienin-
gen. Door met allerlei betrokkenen in een conferentie na te denken over het jeugdbeleid.  

De besluiten van de gemeenteraad in september 2012 over de kerntaken zijn het uitgangspunt van waaruit
wij ons beleid voor de komende periode vorm geven. Het motto “Oldebroek voor mekaar” geeft daar een 
perspectief bij aan waarin rollen veranderen maar de gemeentelijke betrokkenheid blijft. Sowieso is er
sprake van een warme overdracht, we laten belangrijke zaken niet zomaar uit onze handen vallen. We 
gaan met de samenleving het gesprek aan over hoe datgene wat volgens de samenleving waardevol is en 
betekenis heeft, goed kan worden behouden. Deze meerjarenbegroting is opgesteld in het licht van die 
veranderende rollen, van die warme overdracht en van het perspectief van “Oldebroek voor mekaar”. Dat 
in het besef dat we aan het begin van een traject staan, dat we daar met elkaar verder vorm aan zullen
geven en dat daarmee de veranderende rollen nog niet volledig in deze begroting kunnen worden vorm 
gegeven.  

Oldebroek voor mekaar 
Oldebroek gaat anders gaan werken. We gaan meer samen doen met inwoners en we gaan inwoners 
vooral ook meer ruimte geven om zelf initiatieven te ontplooien. Dat betekent dat wij aansluiten bij ideeën 
uit de samenleving. Inwoners van de gemeente komen meer zelf en samen aan het roer en waar nodig 
kunnen we als gemeente ondersteunen. Mensen doen het samen en voor elkaar en maken Oldebroek 
“voor mekaar”. Dit is een ommezwaai met grote impact. Voor de gemeente betekent dit loslaten, niet au-
tomatisch zelf gaan ontwerpen, niet altijd beleid gaan maken, minder regels stellen en meer overlaten aan 
de samenleving. Maar het is een leerproces voor beide partijen. Inwoners moeten zich niet afhankelijk 
opstellen van de gemeente. De gemeente zorgt niet overal voor; de gemeente is niet zondermeer de in-
stantie waar je jouw probleem of idee kan neerleggen om te laten oplossen. Samen met (een koersgroep 
van) inwoners zoeken we naar nieuwe vormen van sturing en regie. 

Dorpsgericht werken
We willen het komende jaar blijvend inzetten op de ontwikkeling van dorpsgericht werken. In november 
2012 zijn we de gesprekken over “Oldebroek voor mekaar” gestart met de klankbordgroepen, dorpsover-
leggen en enkele individuele burgers uit kernen waar nog geen dorpsgroep was. Daarna hebben we ons 
gericht op het realiseren van dorpsgroepen waar die nog niet waren en het intensiveren van de contacten
met de bestaande klankbordgroepen en dorpsoverleggen. Onze inzet is om op termijn te komen tot het 
opstellen van dorpsplannen door bewoners zelf. 

Daarbij geldt dat het realiseren van een grotere rol van de samenleving vooralsnog het meest tot uitdruk-
king komt bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Meer verantwoordelijkheid van de sa-
menleving voor de directe omgeving moet vervolgens ook gepaard gaan met meer zeggenschap en 
(financiële) mogelijkheden om die omgeving naar eigen inzicht vorm te geven. We willen daarom werk 
maken van dorps- en wijkgericht werken inclusief de financiële vertaling daarvan. We zullen een voorstel 
maken om budgetten beïnvloedbaar te maken door de samenleving. Een soort van “burgerbegroting” bin-
nen de gemeentelijke programmabegroting. In de dorpsoverleggen gaan we dit verkennend bespreken. 
Ons doel is om naast de voorbereidende beleidsvorming via pilots in 2014 en 2015 definitief koers te be-
palen voor 2016.  

Op termijn zullen naast de bestaande taken ook de nieuwe taken in het sociale domein (Jeugdzorg, 
AWBZ-zorg, Participatiewet) die vanuit het Rijk en provincie worden overgedragen aan de gemeente vra-
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gen om een grotere rol van de samenleving. We zullen in onze benadering ook voor die taken waar moge-
lijk keuzes maken vanuit het perspectief van “Oldebroek voor mekaar”. 

Het college is ervan overtuigd dat meer samenleving over het geheel genomen tot meer kwaliteit leidt. 
Keuzes die (groepen) burgers maken vóór het ene kunnen er echter ook toe leiden dat op andere terrei-
nen sprake is van kwaliteitsverlies en een toename van klachten. Waar dat het geval is, zal steeds minder 
de overheid aanspreekpunt zijn, maar zullen als eerste burgers elkaar moeten gaan aanspreken, met el-
kaar in gesprek gaan, het debat voeren en tot een gezamenlijk beeld komen over welke kwaliteit gewenst
dan wel minimaal acceptabel is en wat nodig is om dat gerealiseerd te krijgen. 

Regionale samenwerking 
In 2013 is het vraagstuk van intergemeentelijke en regionale samenwerking nog steviger op de 
bestuurlijke en politieke agenda komen te staan. Er spelen regionale en landelijke ontwikkelingen die op 
elkaar ingrijpen. 

Strategische alliantie 
Op de Veluwe zijn acht gemeenten vanuit een eigen wens tot een meer strategische positionering van de 
regio Veluwe in gesprek gegaan. Dat heeft geleid tot de bestuurlijke wens een strategische alliantie van 
deze acht gemeenten (zes RNV-gemeenten plus Hattem en Heerde) te vormen. Daarbij is expliciet de 
wens opgenomen om te verkennen of er een verdere verbreding kan plaatsvinden (onder andere door 
gesprekken met Epe en Apeldoorn aan te gaan). 
Er zijn vier strategische speerpunten benoemd:  
1. de zorgzame regio;  
2. de gastvrije regio;  
3. de duurzame regio; 
4. bereikbare regio. 

De vervolgstappen zijn: 

• het uitvoeren van een actorenanalyse/maatschappelijke verkenning; het gaat hierbij om het toetsen 
van de strategische speerpunten bij betrokkenen; 

• het opstellen van een convenant;  

• het opstellen van het uitvoeringsplan. 
In een volgende fase wordt het convenant op basis van het uitvoeringsplan uitgevoerd. Hierbij gaat het om 
het realiseren van de strategische speerpunten door actieve lobby op de verschillende speerpunten. 

Intergemeentelijke samenwerking via clustervorming: H2O 
In het voorjaar van 2013 is in de drie gemeenteraden gesproken over het voorstel van de colleges van 
burgemeester en wethouders om toe te werken naar een bestuurlijke fusie van de gemeenten Hattem, 
Heerde en Oldebroek.  
In meerderheid volgt de gemeenteraad de lijn van het college om te fuseren met Hattem en Heerde. De 
SGP gaf aan zich liever op Elburg te willen oriënteren. Ook het CDA en de ChristenUnie benoemden mo-
gelijke andere interessante partners als verbreding van H2O (Elburg, Epe en ook Nunspeet kwamen zo 
langs). De gemeenteraad vroeg het college om, nadat de raden in Heerde en Hattem zich hebben uitgesp-
roken, te bevorderen dat op een zo eenduidig mogelijke wijze de inwoners van de drie gemeenten worden 
betrokken bij het vervolg van het proces.  
De gemeenteraad van Hattem staat positief tegenover de voorkeur voor herindeling. Ondertussen heeft 
Hattem op 4 juli jl. een informatieavond voor burgers georganiseerd. 
In Heerde werd vrij algemeen geconcludeerd dat Heerde het als gemeente in de toekomst alleen niet gaat
redden, zeker niet met de komende decentralisaties. Maar fusie wordt niet door alle partijen in de gemeen-
teraad van Heerde persé als toekomstige oplossing gezien. Een oplossing als regiegemeente is voor 
meerdere partijen ook mogelijk. In Heerde is uitgesproken dat de keuze niet wordt gemaakt vóór de ge-
meenteraadsverkiezingen en dat burgers de kans moeten hebben om zich uit te spreken. Ook in Heerde 
zullen informatieavonden worden georganiseerd in Heerde en Wapenveld. 

RNV 
Hoe al deze ontwikkelingen zich verhouden tot de Regio Noord-Veluwe zal gedurende 2013 en de 
eerste helft van 2014 worden bezien. Duidelijk is dat de gemeenten zich verschillend verhouden tot dit
orgaan, maar ook dat er volop dynamiek is op de ontwikkelingen van strategische alliantie, intergemeente-
lijke samenwerkingsvraagstukken en landelijke ontwikkelingen. 

De inzet van het college is om in 2014 tot verheldering in al deze samenwerkingsverbanden te komen.  
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Gemeenteraadsverkiezingen 
Deze programmabegroting is de laatste in deze bestuursperiode, die begonnen is in 2010. In maart 2014 
vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is een college 
gevormd dat de ambities uit het bestuursakkoord “Vernieuwen en verbinden” zou gaan realiseren. Bekend 
is dat het college meerdere samenstellingen heeft gehad. In de afgelopen periode hebben vanwege diver-
se oorzaken personele wisselingen in de collegesamenstelling plaats gevonden en in 2012 heeft het CDA 
de samenwerking binnen het college beëindigd. Desondanks is een groot deel van de voornemens uit het 
bestuursakkoord gerealiseerd. Daarnaast waren er veel andere onderwerpen die aandacht hebben ge-
vraagd en invloed hebben gehad.  
De balans die wordt opgemaakt van een bestuursperiode lijkt vaak bepaald te worden door zaken die niet
zijn gerealiseerd of doordat men het niet eens is met bepaalde besluiten en handelingen. Verkiezingen zijn 
een belangrijk democratisch moment voor de samenleving. Politieke partijen dingen dan naar de gunst van 
de kiezers. Belangrijk daarbij is te beseffen dat het al dan niet behalen van resultaten op korte termijn in 
het licht moet staan van concrete doelen op langere termijn. Met name de ontwikkeling van “Oldebroek 
voor mekaar” is daarvan een sprekend voorbeeld. Daarnaast moet worden beseft dat er vaak sprake is 
van tegengestelde belangen. Het gemeentebestuur staat voor het algemeen belang en moet bespreken, 
afwegen, besluiten en uitleggen. 

Ontwikkelingen door Rijksbeleid 
In deze begroting zijn de gegevens uit de meicirculaire 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties verwerkt. De circulaire staat in het teken van de uitvoering van het Regeerakkoord 
van VVD en PvdA. In de circulaire wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties van het Gemeentefonds
en worden diverse ontwikkelingen beschreven.
Over een aantal financiële onderwerpen hebben het Rijk en de medeoverheden begin 2013 een akkoord 
gesloten. De partijen hebben constructieve afspraken gemaakt die bijdragen aan verbetering van de over-
heidsfinanciën en die naar verwachting in de praktijk goed werkbaar zijn. Het gaat om het wetsvoorstel
houdbare overheidsfinanciën en het saldopas van de EMU-norm (Wet Hof), het wetsvoorstel schatkistban-
kieren en het handhaven van het BTW compensatiefonds.  
De decentralisatiedossiers blijven van het grootste belang vanwege de overdracht van verantwoordelijk-
heden en bijbehorende (grote) budgetten; al zij het met bezuinigingen. Het landelijk sociaal akkoord en het 
zorgakkoord hebben ook gevolgen voor de wijze waarop de decentralisaties invulling krijgen.  
Ten tijde van het opstellen van deze begroting wordt er door de Rijksoverheid gesproken over een bezui-
niging van € 6 miljard. Wat deze bezuiniging voor effecten zal gaan hebben voor de gemeenten qua taken
en budgetten is niet bekend. In de Najaarsnota (die tegelijk met deze meerjarenbegroting in de gemeente-
raad wordt besproken) zullen wij daarover zo mogelijk informatie gegeven.  

Tenslotte 
Wij leven in een tijd van veel ontwikkelingen in gemeenten, zoals een andere rol van de overheid, een 
andere rol voor de samenleving, overdracht van taken van Rijk naar gemeenten, veranderende financiële 
middelen, gemeentelijke samenwerking, toenemende werkloosheid. Deze ontwikkelingen vragen de nodi-
ge inzet en energie van het gemeentebestuur en de ambtelijke ondersteuning. Ons gebed is dat wij de 
zegen van de Heer mogen ontvangen op alle werkzaamheden en te nemen besluiten in 2014. 
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2. Financieel Perspectief

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de actuele stand van de meerjarenprogrammabegroting (MJPB) beschreven. De 
MJPB beschrijft per programma in meerjarenperspectief de voorgenomen taken en activiteiten, die voort 
vloeien uit het bestuursakkoord 2010-2014 en de toekomstvisie. Om de taken en activiteiten te realiseren 
worden diverse middelen ingezet. Dit hoofdstuk zoomt in op de financiële middelen en geeft inzicht in de 
meerjarige ontwikkeling van het begrotingssaldo. 

Uitgangspunten 
Bij het opstellen van de MJPB 2014-2017 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• het bestaande financiële beleid, zoals verwerkt in de jaarschijf 2014 van de MJPB 2013-2016, aange-
vuld met besluiten van uw gemeenteraad tot en met 4 juli 2013; 

• voorgenomen beleidswijzigingen van ná 4 juli en vóór het vaststellen van deze MJPB, zijn aan uw 
gemeenteraad voorgelegd en worden specifiek beschreven in dit hoofdstuk; 

• de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, zoals opgenomen in de meicircu-
laire 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), die is gepubliceerd 
op 31 mei 2013; 

• de financiële kaders zoals meegegeven in de kaderbrief MJPB 2014-2017, waarvan u kennis heeft 
genomen tijdens uw vergadering van 6 juni 2013. 

Kaderbrief 
De startpositie van de kaderbrief gaf een nadelig saldo van € 417.000,- in het begrotingsjaar 2014 en een 
voordelig saldo in het begrotingsjaar 2017 van € 34.000,-. Dit betrof het begrotingssaldo op 18 april 2013. 

Prijs- en loonindexatie 
Het CPB verwachtte in maart 2013 een prijsmutatie van de netto materiële overheidsconsumptie (IMOC) 
voor het jaar 2014 van 1,75%. In de meicirculaire van het Ministerie van BZK is dit percentage gelijk ge-
bleven. Zoals in voorgaande jaren rekenen wij 0,75% prijsmutatie door in de begrote lasten en plaatsen wij 
1% in de stelpost prijsstijgingen. Ten opzichte van de kaderbrief kennen wij geen afwijkingen die verre-
kend worden met de stelpost prijsstijgingen. 
In de meicirculaire is uitgegaan van 2% indexatie (raming CPB) voor lonen en salarissen. In overeen-
stemming met de kaderbrief en zoals opgenomen in de jaarschijf 2014 van de MJPB 2013-2016 is 1% 
CAO loonsverhoging meegenomen in de MJPB 2014. Daarnaast is voor periodieke loonsverhogingen 1% 
extra opgenomen. Vanaf 2015 wordt ieder jaar rekening gehouden met 1% extra CAO-stijging. 

Uitgangspunten belastingen 
Als uitgangspunt voor het bepalen van de belastingtarieven zijn ook de budgetten met 1,75% gestegen. In 
2014 is incidenteel een opbrengst meegenomen van € 470.000,- aan precariobelasting voor kabels en 
leidingen. Al meerdere jaren wordt op rijksniveau gesproken over de afschaffing van deze belasting. Het is 
niet uit te sluiten dat deze belasting ook na 2014 nog opgelegd kan worden.  

Grondbedrijf 
De grondexploitatieopzetten zijn opgenomen in de MJPB 2014 op basis van het Meerjaren Programma 
Grondbedrijf (MPG) zoals u die in uw vergadering van 18 april jl. heeft vastgesteld. Ook is toen besloten 
de Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG) aan te vullen met € 2,2 miljoen ten laste van de Reserve ver-
koopopbrengst Nuon-aandelen. Dit ter dekking van de risico’s die in het MPG zijn opgenomen na een 
doorrekening van het grondbedrijf met het scenario “vertrouwenscrisis”. Per saldo verwachten wij in 2014 
geen exploitatieresultaat bij het grondbedrijf. Wel is structureel ongeveer € 10.000,- meegenomen in de 
begroting als gevolg van de overdracht van vastgoed vanuit het grondbedrijf naar de algemene dienst. Dit 
betreft een saldo van beheerlasten en huurinkomsten. In het voorjaar van 2014 leggen wij u een aange-
paste MPG voor, waarin wij een begrotingswijziging mee nemen voor de MJPB 2014-2017. Tevens is die 
aangepaste MPG de basis voor de MJPB 2015-2018. 

Areaal accres 
Op het moment van schrijven is nog niet bekend of het onderhoud van het extra areaal binnen de raming 
kan blijven. Daarom is geen wijziging meegenomen in de MJPB 2014. Als blijkt dat het onderhoud van het
extra areaal niet binnen de raming kan blijven, zullen wij u een separaat gemeenteraadsvoorstel met be-
grotingswijziging aan u voorleggen. 
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Meerjarig investeringsplan (beheerplannen, grondbedrijf en algemene dienst) 
In de MJPB 2014 geven wij u zicht op het meerjarig investeringsplan en de daaruit voortvloeiende kas-
stromen. Een en ander heeft effect op het financieringsoverschot en de te bepalen uitzettingstermijn van 
de middelen die wij wettelijk uitzetten bij de schatkist (schatkistbankieren). Ten slotte hebben ook de inves-
teringen effect op het EMU-saldo. Een analyse kunt u vinden in de paragraaf financiering. In de paragraaf 
onderhoud kapitaalgoederen geven wij u inzicht in het groot onderhoud en de investeringen van de be-
heerplannen. In de paragraaf grondbeleid geven wij u inzicht in de investeringen van het grondbedrijf. Ten 
slotte geven wij u in de bijlagen een overzicht van de investeringen van (ook) de algemene dienst als ook 
de kasstromen/EMU-saldo.  

ODNV 
Voor de vorming van een gemeenschappelijke regeling ODNV is vanaf 2014 structureel extra budget van 
€ 80.000,- opgenomen. Daarnaast is budget overgeheveld vanuit de personele formatie naar de ODNV. 
Overdracht van personeel naar de ODNV is niet van toepassing, omdat met het oog op de overdracht van 
taken vacatures niet waren ingevuld.  

Leerplicht 
U heeft niet ingestemd met het in de kaderbrief voorgenomen budget leerlingenzaken RNV van € 12.600,-.
Dit budget hebben wij daarom gecorrigeerd op de startpositie van de kadernota. 

ICT-context van de gemeente 
In de kaderbrief is geschetst dat geïnvesteerd moet worden in de ICT, nieuwe informatiesystemen, de 
capaciteit van het I&A-personeel en in de organisatie van de samenwerking tussen de gemeenten en de i-
Dienst. Hiervoor hebben wij € 214.000,- opgenomen in de MJPB 2014. Voor het meerjarenperspectief is 
ongeveer € 20.000,- extra opgenomen. In de kaderbrief gingen wij nog uit van € 335.000,- extra budget 
voor de ICT-context. Verder zijn in de MJPB ten laste van de voorzieningen automatisering en informatise-
ring investeringen geraamd van € 1,1 miljoen.  

Effecten Algemene Uitkering (AU) 
Het basiseffect van de meicirculaire op de algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor onze ge-
meente een toename van € 282.000,-. Daarnaast is € 130.000,- extra geoormerkt voor decentralisatie 
AWBZ, uitvoeringskosten inburgering, de WMO, invoeringskosten decentralisatie jeugd en centra voor 
jeugd en gezin. Het geoormerkte deel van de Algemene Uitkering heeft geen effect op het begrotingssal-
do. Op het basiseffect wordt € 159.000,- gecorrigeerd als gevolg van de toename van OZB-inkomsten. Per
saldo blijft voor het begrotingsjaar 2014 een voordeel over van € 122.000,- (ten opzichte van het nadeel 
van € 153.000,- genoemd in de kaderbrief).  
In het meerjarenperspectief blijkt het nadeel ongeveer € 0,5 miljoen lager te zijn als gevolg van het uitstel-
len van bezuinigingen door het Rijk. In de paragraaf weerstandsvermogen is nog € 311.000,- weerstands-
capaciteit meegenomen als waarschijnlijk nadeel dat kan ontstaan vanuit een latere circulaire. Een en 
ander is afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen die deze zomer plaats vonden op Rijksni-
veau als ook de uitkomsten gepresenteerd op Prinsjesdag. 

Beschikbaar weerstandsvermogen 
Gelet op de confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 16,570 miljoen en de benodigde 
weerstandscapaciteit van € 9,995 miljoen, beschikken wij bij het opmaken van de MJPB 2014 per 1 januari
2014 over een ruim voldoende weerstandsvermogen (ratio van 1,66).Ten opzichte van de Jaarrekening 
2012 is de beoordeling verslechterd ( - 0,31). Dit is het gevolg van het lichter dalen van het risicoprofiel 
(aantal risico's en het financieel gevolg daarvan) met € 525.000,- tegenover het sterker dalen van het be-
schikbaar weerstandsvermogen met € 4,417 miljoen. Een en ander kunt u terugvinden in de paragraaf 
weerstandsvermogen.
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Tabel begrotingssaldo in meerjarenperspectief in €

2014 2015 2016 2017

Startpositie Kaderbrief -417.029 N 145.392 V 34.276 V 34.276 V

                

Bijdrage ODNV -80.000 N -80.000 N -80.000 N -80.000 N

ICT-context van de gemeente -213.518 N -232.940 N -234.042 N -234.463 N

Effecten Algemene Uitkering 122.212 V -205.168 N -966.351 N -966.942 N

Effect 1e bestuursrapportage 2013 -27.356 N -27.356 N -27.356 N -27.356 N

Extra kosten gladheidsbestrijding -23.000 N -23.000 N -23.000 N -23.000 N

Budget veteranendag, representatie en 
politiezaken -10.500 N -10.500 N -10.500 N -10.500 N

Bijdragen regionale samenwerking 3.355 V 10.940 V 13.967 V 14.304 V

Communicatie Medewerker 0 V 0 V 0 V -70.000 N

Kapitaallasten 7.463 V 7.701 V 22.924 V 253.067 V

Rente-effect -27.084 N -153.576 N 140.288 V 96.908 V

Vrijval stelpost prijs- en salarisstijgingen  264.290 V 60.483 V 358.441 V -151.684 N

Onttrekking aan voorzieningen beheer-
plannen 50.399 V 30.590 V 29.501 V 29.846 V

Dividendopbrengsten -87.965 N -87.965 N -87.965 N -92.116 N

Belastingen 724.962 V 247.771 V 240.892 V 334.192 V

Beheerkosten en huurinkomsten vastgoed -8.100 N -13.000 N -13.000 N -13.000 N

Diverse kleine mutaties -4.927 N 1.002 N 1.002 N 1.002 N

Verlaging stelpost prijsstijgingen 75.000 V 75.000 V 75.000 V 75.000 V

                

Totaal 348.202 V -254.626 N -525.923 N -830.466 N

Overige ontwikkelingen 

Doorrekening eerste bestuursrapportage 
In de Commissie Samenleving is in het voorjaar de financiële positie van het zwembad besproken. Daarin
is gesteld dat het benodigd (kaderstellend) budget voor het zwembad € 450.000,- is. Om daartoe te komen 
is in de eerste bestuursrapportage 2013 besloten het budget van het zwembad structureel te verhogen 
met van € 27.085,-.  

Belastingen 
Op basis van de doorrekeningen en de kaders uit de kaderbrief komen wij per saldo uit op extra inkomsten 
uit belastingen. De effecten kunt u in onderstaande tabel zien. Zoals hierboven geschetst nemen wij de
precariobelasting voorzichtigheidshalve incidenteel op in de begroting. 

In € 2014 2015 2016 2017

Hondenbelasting -1.162 N -1.151 N -1.955 N 760 V

Toeristenbelasting -52.375 N -53.383 N -54.390 N -45.790 N

Precariobelasting 467.136 V -3.990 N -3.689 N -3.572 N

OZB 311.363 V 306.295 V 300.926 V 382.794 V

                

Totaal 724.962 V 247.771 V 240.892 V 334.192 V
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Regionale Samenwerking 
Met het vaststellen van de jaarrekeningen en de begrotingen van de Regio Noord-Veluwe is een voordeel 
ontstaan in de begroting.  
Aan de Regio Zwolle wordt een deelnemersbijdrage geraamd van € 3.000,-. 

In € 2014 2015 2016 2017
RNV  6.355 13.940 16.967 17.304

Regio Zwolle -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Totaal 3.355 10.940 13.967 14.304

Kapitaallasten en renteopbrengsten 
Door de mutaties in de boekwaarden van activa, door mutaties in reserves en door voorgenomen investe-
ringen in worden kapitaallasten en renteopbrengsten beïnvloed.  

Dividendopbrengsten 
De opbrengsten uit dividend zijn lager dan voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door de lagere winst-
uitkering van Alliander.  

Beheerkosten en huurinkomsten vastgoed (overige voorraad grond). 
Conform nieuwe regelgeving worden gronden van het grondbedrijf naar de overige voorraden grond- en 
hulpstoffen verplaatst als er nog geen stellig voornemen bestaat voor het ontwikkelen van een project 
(complex) in het grondbedrijf. Voordat een stellig voornemen door de gemeenteraad is uitgesproken, is het 
vastgoed/grond het bezit de algemene dienst en dus niet het grondbedrijf. Het beheer en onderhoud als 
ook de eventuele huurinkomsten worden verantwoord in het programma algemene dekkingsmiddelen. De 
beheerlasten en huurinkomsten zijn in de begroting per saldo:  

Vastgoed/grond in € 2014 2015 2016 2017
Ruilgronden 800 800 800 800

Zeuven Heuvels -5.400 0 0 0

Azaleastraat 1.000 1.000 1.000 1.000

Oldebroek Centrum II 8.200 8.200 8.200 8.200

Oldebroek West III 2.000 2.000 2.000 2.000

Veluwelaan 1.000 1.000 1.000 1.000

Locatie Borst 500 0 0 0

Totaal 8.100 13.000 13.000 13.000

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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3. Programma's 

Een programma is een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen. Deze zijn ge-
richt op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten of op doelen, waaraan indicatoren 
worden gekoppeld. 
De gemeenteraad heeft de volgende programma's vastgesteld: 

Programma Bestuurlijk primaat
3.1 Bestuur en dienstverlening Burgemeester Hoogendoorn  

3.2 Veiligheid en handhaving Burgemeester Hoogendoorn 

3.3 Maatschappelijke ontwikkelingen Wethouders De Muijnck en Van Dijk 

3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen Wethouders Van Dijk, De Muijnck en Zandbergen 

3.5 Leefomgeving Wethouders Van Dijk, De Muijnck en Zandbergen 

In de programma's wordt antwoord gegeven op drie vragen: 
1. Wat willen we bereiken? 
2. Wat gaan we daarvoor doen? 
3. Wat mag het kosten? 
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3.1 Bestuur en dienstverlening 
Portefeuillehouder   Burgemeester Hoogendoorn 

Korte omschrijving van het programma 
Het programma omvat het bestuur van de gemeente, bestuurlijke vernieuwing, bestuursondersteuning, 
voorlichting, rechtsbescherming en de intergemeentelijke samenwerking. Daarnaast bevat het projecten 
ter verbetering van de dienstverlening aan de samenleving en verbetering van de communicatie tussen 
gemeente(bestuur) en burgers. 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Bestuursakkoord 
Het strategisch beleid van onze gemeente in deze collegeperiode is opgenomen in het bestuursakkoord 
“Vernieuwen en verbinden” (april 2010) en de Toekomstvisie (juni 2011). De doorwerking daarvan is vooral 
geconcentreerd in de uitvoering van de kerntakenbesluiten (september 2012), “Oldebroek voor Mekaar”, 
de aanstaande decentralisatie van (Rijks- en provincie-)taken naar onze gemeente en in de regionale sa-
menwerking. In het bestuursakkoord zijn actiepunten opgenomen. Deze zijn uitgewerkt in het uitvoerings-
programma bestuursakkoord.  

“Vernieuwen en verbinden” is het motto van het huidige bestuursakkoord. Het thema bestuurlijke vernieu-
wing heeft met “Oldebroek voor mekaar” een vooraanstaande plaats en een inhoudelijke verdiepingsslag 
gekregen door het belichten van een andere rolneming, de ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen 
samenleving en gemeentelijke overheid en de nadruk op zelf- en samen regie van de samenleving. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar zal in een nieuw akkoord of programma volgen met nieuwe of 
vernieuwde thema's voor de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen van de komende vier jaren. Voor de 
gemeenteraad is er in ieder geval de uitdaging om in een tijd waarin de relatie bestuurders - samenleving 
aan verandering onderhevig is, met name zijn volksvertegenwoordigende rol herkenbaar in te vullen. 

Toekomstvisie Oldebroek Natuurlijk Dynamisch 
De toekomstvisie 2030 Oldebroek Natuurlijk Dynamisch geeft richting aan de diverse strategische opga-
ven en geeft kleur aan de identiteit van de gemeente. Er zijn drie ontwikkelingslijnen, uitgaande van de 
aanwezige kwaliteiten en kansen, om richting te geven voor de toekomst: 

• inspelen op de kracht van de mensen; 

• benutten van de landschappelijke pracht en unieke ligging; 

• ruimte bieden voor innovatief en duurzaam ondernemen. 
De visie bevat ingrediënten voor de relatie tussen gemeente en samenleving: Als uitgangspunt voor de 
toekomst is vastgesteld: het optimaal benutten en faciliteren van het zelfsturende vermogen van de Olde-
broeker gemeenschap. Dit komt terug in “Oldebroek voor mekaar” zoals hiervoor uiteengezet. 

De afgelopen jaren is het interactief betrekken van dorpen en wijken bij voor hen belangrijke ontwikkelin-
gen al ingezet. Als zelfstandig beleidsveld zullen wij het dorps- en wijkgericht werken de komende jaren 
steeds meer onderdeel laten worden van onze andere werkzaamheden. De huidige ondersteuning met 
dorpscontactambtenaren stopt per 2015. Een gezamenlijke dorpsschouw, het bespreken van dorpsvisies 
en de dorpsgesprekken blijven passende instrumenten voor afstemming tussen dorpen en wijken en het 
gemeentebestuur en om op een hoger abstractieniveau naar dorpen en wijken te kijken. Wij verwachten 
dat bewoners en organisaties zelf het initiatief nemen om deze activiteiten op te pakken. 

Oldebroek voor mekaar 
Dit is een ommezwaai met grote betekenis. Voor de gemeente betekent dit loslaten, niet automatisch zelf 
gaan ontwerpen, niet altijd beleid gaan maken, minder regels stellen en meer overlaten aan de samenle-
ving. In 2013 hebben we daarom veel energie gestoken in contacten met de samenleving. Als verkenning 
voerden wij dorpsgesprekken, hielden overleg met verenigingen en instellingen. Wij organiseerden een 
studiereis en allerlei overlegbijeenkomsten. Samen met inwoners willen we zoeken naar nieuwe vormen 
van sturing en regie. De ontwikkeling van “Oldebroek voor Mekaar” is daarmee een proces van meerdere 
jaren, dat wij in 2014 gemotiveerd en krachtig zullen voortzetten. 

Kerntakenbesluiten 2012  
De kerntakenbesluiten gaan over bezuinigingen die per 2015 gerealiseerd moeten zijn. De uitvoering 
daarvan is in 2013 gestart en zal in 2014 substantiële aandacht vragen. Informatie over de voortgang zal 
bij de bestuursrapportages gegeven worden. 
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Rekenkamer 
De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad door het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek 
naar de doeltreffendheid en efficiency van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De gemeente 
Oldebroek werkt voor rekenkameronderzoeken samen met de gemeenten Elburg, Nunspeet en Putten. De 
onderzoeken worden zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd. In 2014 is de rapportage van een onderzoek 
naar het beheer van kapitaalgoederen gepland. Volgend jaar treden volgens de verordening twee leden 
van de commissie af. Voor de invulling van beide vacatures wordt een procedure gestart. 

Regionale en intergemeentelijke vraagstukken 
In 2013 is het vraagstuk van intergemeentelijke en regionale samenwerking nadrukkelijker op de bestuur-
lijke en politieke agenda komen te staan. Er spelen regionale en landelijke ontwikkelingen die op elkaar 
ingrijpen.  
Het kabinet heeft de schaalomvang van gemeenten stevig geagendeerd in combinatie met de forse decen-
tralisatieopgaven (Jeugdzorg, AWBZ-zorg, Participatiewet). Gemeenten is gevraagd om kenbaar te maken 
met welke gemeenten wordt samengewerkt om voldoende bestuurskracht te organiseren voor het ade-
quaat aanpakken van de decentralisatie taken. Oldebroek werkt hierin vooral samen in RNV verband, ter-
wijl Hattem en Heerde in dezen meer georiënteerd zijn op Apeldoorn. Het perspectief is om hier een 
verbinding te leggen en gezamenlijk te participeren in een toekomstig groter regionaal Veluwe verband.

Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) 
Voor de samenwerking met Hattem en Heerde heeft het college de huidige landelijke en regionale ontwik-
kelingen, gelezen de onderzoeksresultaten van WagenaarHoes, in het bestuurlijk standpunt verdiscon-
teerd over hoe de samenwerking verder naar de toekomst toe vorm te geven. Het college heeft de eerder 
uitgesproken voorkeur voor bestuurlijke fusie van H2O bevestigd en deze des te meer benadrukt gezien 
(het toenemende zicht op) de complexiteit van opgaven waar we voor staan (o.a. de decentralisatietaken). 
Voor het college zijn H2O en bestuurlijke fusie het uitgangspunt. Een ambtelijke fusie beschouwt het colle-
ge als een ontoereikende en niet-duurzame oplossing. In verbreding met omliggende gemeenten, en met 
name met Elburg, ziet het college van Oldebroek kansen. De gemeenteraad heeft in meerderheid deze 
koers ondersteund. 
Vanuit deze bespreking in Oldebroek en de gedachtewisselingen tussen raden en colleges in Hattem en 
Heerde zal bepaald worden hoe het vervolg vorm krijgt, zoals onder andere een verdere communicatie 
met de samenleving, waarmee de gemeenteraadsfracties in mei 2013 begonnen zijn. 

Strategische alliantie 
Op de noordelijke Veluwe zijn acht gemeenten vanuit een eigen wens tot een meer strategische positione-
ring van de regio in gesprek gegaan. Dat heeft geleid tot de bestuurlijke wens van een strategische allian-
tie van acht gemeenten: zes RNV-gemeenten plus Hattem en Heerde. Naar verwachting zullen eind 2013 
de contouren zichtbaar zijn. Implementatie wordt verwacht in 2014. 

Regio Noord Veluwe 
Hoe al deze ontwikkelingen zich verhouden tot de Regio Noord-Veluwe zal in de eerste helft van 2014 
worden bezien. Duidelijk is dat de acht gemeenten zich verschillend verhouden tot dit orgaan, maar ook
dat er volop dynamiek is bij de processen van strategische alliantie, intergemeentelijke samenwerkings-
vraagstukken, landelijke ontwikkelingen en decentralisatietaken.  
In 2014 zal verder uitvoering worden gegeven aan de projecten uit het Regiocontract. De projecten die zijn 
meegenomen voor Oldebroek zijn: Aanleg klompenpadennetwerk Hattem, Heerde en Oldebroek, restaura-
tie molen De Hoop en herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein Wezep. Een regionaal programma is 
“Leefbare kernen”. 

Kaders vanuit Oldebroek 
De inzet van het college is om in 2014 tot verheldering in al deze samenwerkingsverbanden te komen. Het
college wil de samenwerkingsvraagstukken daarbij benaderen vanuit een complementaire aanpak. Strate-
gische vraagstukken willen we in de strategische alliantie oppakken. De tactische aanpak van regionale
vraagstukken en regionaal beleid kunnen wat ons betreft vooralsnog bij voortduring door de RNV worden 
behartigd. Met betrekking tot intergemeentelijke operationele vraagstukken heeft het college de voorkeur 
om die vooral binnen H2O te beleggen.  
Het college wil serieus werk maken van de per 1 juli 2014 afgesproken evaluatie van de ontwikkeling van
de diverse samenwerkingsverbanden en waar deze uiteindelijk toe moeten leiden in organisatorische zin.  

Dienstverlening: Klant Contact Centrum 
Net als alle gemeenten wordt ook Oldebroek in 2015 de eerste ingang van de overheden voor burgers, 
bedrijven en instellingen. Voor alle vragen en voor gemeentelijke producten kan men dan terecht bij ons
Klant Contact Centrum (KCC). In onze dienstverleningsvisie (2010) is de ontwikkeling naar een Klant Con-
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tact Centrum al uitgesproken. In 2013 bevinden wij ons in de fase om het KCC organisatorisch en fysiek in 
te richten. Begin 2014 kan het KCC dan daadwerkelijk starten in een publiekscentrum in de hal van het 
gemeentehuis. In 2014 en 2015 zal dan nog flink gewerkt moeten worden aan kwalitatieve doorontwikke-
ling, waaronder goede digitale informatiesystemen en -inhoud. Wij willen niet alleen goede, maar ook be-
taalbare dienstverlening leveren. Dit betekent standaard digitale dienstverlening waar het kan, maatwerk 
waar nodig.  

Na de vorming van het KCC zal het dorpskantoor sluiten, zoals in 2012 besloten is op basis van de kern-
takendiscussie.  
Naast dit alles vormt de invoering van de nieuwe Gemeentelijke Basisadministratie een niet te onderschat-
ten taak op het terrein van burgerzaken.  

Informatisering 
Gemeenten maken in toenemende mate gebruik van informatiesystemen bij de uitvoering van de werkpro-
cessen. Dat doen ze om meerdere redenen: 
1. er worden meer gegevens gevraagd en geleverd om de taken naar behoren uit te voeren en te laten 

voldoen aan al dan niet wettelijk gestelde nomen; 
2. de trend is dat de burger langs digitale weg zijn vraag aan de gemeente moet kunnen stellen (digitale 

loketten), maar ook gemeentelijke producten geleverd moet kunnen krijgen; 
3. landelijk worden basisregistraties ontsloten om een grotere betrouwbaarheid van de overheidsinforma-

tie te garanderen; 
4. landelijk is de lijn ingezet om de gemeentelijke diensten plaats- en tijdsonafhankelijk en centraal

(mijn.overheid.nl) aan te bieden; 
5. gemeenten zien ook dat nieuwe ICT-technieken het mogelijk maken het werk efficiënter en effectiever

in te richten.  

Deze wensen vertalen zich voor de ICT-leverancier in steeds zwaardere en uitgebreidere ICT-
voorzieningen. De i-Dienst heeft de wensen en noden aangaande de informatisering en automatisering in 
beeld gebracht en heeft de staat van de huidige ICT-infrastructuur onderzocht. Tot slot is onderzocht wel-
ke landelijke ontwikkelingen aangaande de informatisering van de gemeentelijke overheden spelen. Dit 
heeft onder andere het beeld opgeleverd dat de huidige ICT-infrastructuur qua opzet goed is maar dat het 
huidige serverpark volloopt. Bestaande applicaties werken daardoor steeds trager en nieuwe applicaties
kunnen eigenlijk niet of nauwelijks meer worden geïnstalleerd. Het beheer wordt o.a. door de beperkte 
arbeidscapaciteit niet volledig uitgevoerd, met beveiligingsrisico’s en performancevermindering van appli-
caties als gevolg. 
Om aan de bovenstaande knelpunten tegemoet te komen, zal op meerdere terreinen geïnvesteerd moeten 
worden. Er zal geïnvesteerd moet worden in de ICT, nieuwe informatiesystemen, de capaciteit van het 
I&A-personeel en in de organisatie van de samenwerking tussen de gemeenten en de i-Dienst. 
Met een verdergaande samenwerking in uniforme aanschaf en toepassing van informatiesystemen, kun-
nen niet alleen aanschaf- en beheervoordelen worden behaald, maar kan ook een meer beheersbare ICT-
omgeving ontstaan. 

Communicatiebeleid 
Oldebroek voor mekaar en communicatie 
Communicatie zetten we in vanuit de gedachte van “Oldebroek voor mekaar”. De gemeente verandert 
haar aanpak waardoor de samenleving meer aan het roer komt te staan. Er is ruimte om zelf verantwoor-
delijkheid te dragen en initiatieven te ontplooien; gemeente en samenleving ondersteunen en faciliteren
elkaar waar dat kan. Dit vraagt om een andere manier van communiceren van zowel bestuurders als me-
dewerkers; van reactief naar interactief, van zenden naar de dialoog aangaan, van burgerparticipatie naar 
overheidsparticipatie maar ook van aanbod naar vraaggericht werken én communiceren.  

Organisatieontwikkeling 
Cruciaal onderdeel van de organisatieontwikkeling is het versterken van de communicatie. Daarbij doelen 
we op verdere professionalisering van de sectie Communicatie, maar ook op de communicatie door afde-
lingen en individuele medewerkers. Inzet is om communicatie consequent onderdeel te maken van be-
leidsprocessen en afdelingen en medewerkers handvatten te geven voor het versterken van hun eigen 
communicatie.  
De sectie Communicatie is daarnaast nauw betrokken bij het vormgeven en het begeleiden van de organi-
satieontwikkeling. 
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Digitale dienstverlening 
De dienstverlening via de gemeentelijke website breiden we verder uit. Komend jaar implementeren we e-
herkenning voor bedrijven, waarmee bedrijven en overheid eenvoudiger elektronisch zaken met elkaar 
kunnen regelen. Daarnaast doorlopen we opnieuw de toets voor het Waarmerk drempelvrij.nl, het Neder-
landse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Het doorontwikkelen van de website doen we samen 
met de gemeenten Hattem en Heerde. 

Bestuursinformatie 
Vergaderstukken van gemeenteraad en raadscommissies komen vooraf op de website en zijn voor de 
burger in te zien in het BestuursInformatieSysteem (BIS). Besluitvorming van de gemeenteraad en het 
college wordt gepubliceerd via de website en het gemeentenieuws in de krant. 

Beperking regelgeving 
Een kenmerk van “Oldebroek voor mekaar” is ruimte geven en ruimte maken. Meer verantwoordelijkheid 
bij inwoners laten; de overheid hoeft niet “alles” te regelen. Bovendien nopen de bezuinigingen tot beper-
king van taken. Deregulering is al begonnen; bijvoorbeeld in het evenementenbeleid. Het krijgt ook aan-
dacht via het efficiencyonderzoek. Van daaruit wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het 
vereenvoudigen van processen; met onder andere de vraag of bepaalde "regelstappen” wel nodig zijn. 
Vanuit een voorstel tot deregulering in de tweede helft van 2013 willen wij in 2014 voor het onderwerp
deregulering verder de daad bij het woord voegen. Het gaat dan om het maken van keuzes voor taken 
waarbij regelgeving daadwerkelijk (grotendeels) kan vervallen of sterk vereenvoudigd kan worden. Onze 
inzet is dat in 2014 op diverse terreinen substantieel resultaat kan worden geboekt. 

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten 
Bestuursakkoord Vernieuwen en Verbinden 2010-2014 
Collegenotitie bestuurlijke vernieuwing (2011) 
Dienstverleningsvisie 2010 (H2O) 
Notitie burgerparticipatie 2011 
Toekomstvisie 2030 Oldebroek Natuurlijk Dynamisch 
Verordening Gemeentelijke basisadministratie (GBA) persoonsgegevens (2007) 
GBA privacyreglement (2010) en GBA beheerregeling (2010) 
Informatiebeveiligingsplan GBA en waarde documenten (2010) 
Reglement Burgerlijke stand (2011) 
Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze (2011) 

Wat willen we bereiken? 
Het beoogde maatschappelijk effect 
1. Een open bestuurscultuur en samenspraak met burgers en organisaties: het gemeentebestuur 
wil een betrouwbare, dienstverlenende en toegankelijke partner zijn voor inwoners, bedrijven en 
instellingen in Oldebroek. 
2. Meer samenleving - andere overheid. De gemeente richt zich op kerntaken, realiseert bezuinigingen en 
geeft meer ruimte aan inwoners om zelf initiatieven te ontplooien en zaken te regelen. 
3. Een vlotte, betrouwbare en duidelijke dienstverlening langs meerdere kanalen, waar de burgers 
tevreden over zijn. Wij willen dat de burgers de dienstverlening beoordelen met het rapportcijfer 7,9 (me-
ting “Waar staat je gemeente”; dit was 7,4 in 2008 en 7,9 in 2012). 
4. Daadkrachtige, initiatiefrijke, zelfbewuste dorps- en wijkraden per kern/wijk. 
5. Bescherming van rechten van burgers door zorgvuldige belangenafweging en doordat de kwaliteit 
van besturen, besluiten en handelen beantwoordt aan de wettelijke en maatschappelijke eisen. 
6. Versterken van de bestuurskracht door intensieve samenwerking met andere gemeenten op het 
gebied van beleidsontwikkeling, uitvoering en bedrijfsvoering. 

Wat doen we daarvoor? 
Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden en de onderwerpen waarover voorstellen 
aan de gemeenteraad worden aangeboden hebben in 2014 de volgende onderwerpen bijzondere 
aandacht: 
1. Taken die niet benoemd zijn als kerntaken afbouwen en het daarmee realiseren van bezuinigingen. 
2. Waar mogelijk taken overlaten aan de samenleving op die terreinen waar de gemeente terugtreedt. 
3. Bij de start van elk plan of project een besluit nemen over de wijze van burgerbetrokkenheid. 
4. Invoeren van een nieuwe relatie tussen gemeente en inwoners; vroegtijdig overleg, gemeentelijke 
oriëntatie op de agenda van inwoners, stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven, 
regie voeren waar nodig. 
5. Het college voert dorpsgesprekken in 2014 met aanwezigheid van raadsleden. 
6. De realisatie van een Klant Contact Centrum (KCC) en doorontwikkeling in 2014. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017
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7. Het aantal digitaal aan te vragen diensten wordt in 2014 uitgebreid tot tenminste 30. 
8. Besluiten nemen over de ontwikkeling van de samenwerking met Hattem en Heerde en met regionale 
samenwerkingsverbanden. 
9. Invoering van een strategische agenda voor de Regio Noord-Veluwe, Hattem en Heerde. 
10. Faciliteren vrijwillige buurtbemiddeling. 

Indicatoren 
Meeteenheid Realisatie

(2012) 
Begroot
(2013) 

Ambitie
(2014) 

Dorpsgesprekken  Aantal 0 7 6

Dorpsorganisaties / platforms  Aantal 4 6 6

Digitale diensten Aantal  22 30 30

Vlotte, betrouwbare, duidelijke 
dienstverlening langs meerdere 
kanalen 

Rapportcijfer 7,9 p.m. 7,9

Dorpsplannen Aantal plannen 0 0 2

Onderwerpen voor de gemeenteraad 2014    Planning per kwartaal 
1 2 3 4 

Intergemeentelijke samenwerking, strategische alliantie regio x

Samenwerking Hattem, Heerde, Oldebroek (H2O) x

Dienstverlening, realisatie Klant Contact Centrum x

Voortgang Oldebroek voor Mekaar x

Jaarverslag 2013 van de commissie bezwaarschriften x

Jaarverslag 2013 van de gemeentelijke ombudsman x

Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie x

Onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie x

Jaarverslag 2013 en begroting 2015 RNV x

Wat mag het kosten? 
Bedragen in € Rekening

 2012
Begroting

  2013
Begroting

2014
Begroting

2015
Begroting

2016
Begroting

 2017

Totaal lasten 5.620.100 4.699.631 4.372.867 4.078.584 4.004.707 4.005.600

Totaal baten 449.961 1.212.923 656.068 503.680 422.324 423.187
Saldo programma voor bestemming -5.170.139 -3.486.708 -3.716.799 -3.574.904 -3.582.383 -3.582.413

Toevoeging/onttrekking reserves)¹ 2.786.833 653.833 274.069 83.833 83.833 13.833

Saldo programma na bestemming -2.383.306 -2.832.875 -3.442.730 -3.491.071 -3.498.550 -3.568.580

¹)'-'=toevoeging;'+'=onttrekking 
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Uitvoeringsinformatie 
Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 
2014 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): 
Producten 

Lasten Baten Saldo

Gemeenteraad 298.342 0 -298.342

Raadscommissies 46.708 0 -46.708

Burgemeester en wethouders 836.822 225.756 -611.066

Bestuurssecretariaat 237.479 87.404 -150.075

Kabinetszaken 9.511 0 -9.511

Juridische kwaliteitszorg 190.199 0 -190.199

Voorlichting 65.379 0 -65.379

Projecten 631.565 0 -631.565

Planning- en controlcyclus 507.460 0 -507.460

I-plan & -projecten 33.680 0 -33.680

Dorps- en wijkgericht werken 101.086 0 -101.086

Burgerzaken 462.646 0 -462.646

Verkiezingen en referenda 37.175 0 -37.175

Straatnamen en huisnummering 40.607 12 -40.595

Baten secretarieleges 105.831 321.735 215.904

Bestuurlijke samenwerking 363.613 0 -363.613

Samenwerking H2O 0 0 0

Raadsondersteuning raad en rekenkamer 230.804 0 -230.804

Uitvoering bijzondere wetten 3.440 1.856 -1.584

Drank- en horecavergunning 28.980 2.155 -26.825

Vergunning openb.ruimte en wegenverk.w. 50.540 17.150 -33.390

Drank- en horecavergunn.- handhaving 58.800 0 -58.800

Evenementenvergunningen - handhaving 32.200 0 -32.200

Ontwikkelingssamenwerking 0 0 0

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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3.2 Veiligheid en handhaving 
Portefeuillehouder   Burgemeester Hoogendoorn 

Korte omschrijving van het programma 
Het programma omvat de zorg van de gemeente op het vlak van de integrale veiligheid. Daartoe behoort 
onder meer de beleidsvorming en uitvoering op het gebied van politie, brandweerzorg en rampenbestrij-
ding, de beleidsvorming en zorg voor de onderwerpen van sociale veiligheid en de coördinatie van het 
integraal handhavingsbeleid. Om praktische redenen zijn de onderdelen die te maken hebben met jeugd, 
verkeer en milieu en de uitvoering van de handhaving per taakgebied in andere programma's onderge-
bracht.  

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Integrale veiligheid 
Veiligheid betreft bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen
van orde en rust voor de inwoners en bezoekers. Op het beleidsveld zijn behalve de gemeente allerlei 
actoren werkzaam die soms geheel of ten dele buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, zoals
woningcorporaties, ondernemers en politie. De gemeente heeft naast de regisserende rol op specifieke 
terreinen ook een uitvoerende rol, zoals op het vlak van voorbereiding op rampen, beheer van de openba-
re ruimte en inrichting van de woonomgeving. Naast de relatie van de burgemeester met de politie heeft
het gemeentebestuur invloed op het politiebeleid via het aangeven van veiligheidsprioriteiten. 
In 2012 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld. In 2014 zal hier integraal uitvoering aan gegeven 
worden, niet alleen door het ambtelijk apparaat en met andere gemeenten gezamenlijk, maar ook door de 
bewoners. Onderwerpen hierin zijn verkeersveiligheid, woninginbraken, alcohol- en drugsgebruik en over-
last en vernielingen.  
In het eerste kwartaal van 2014 zullen de criminaliteitscijfers over 2013 worden aangeleverd, samen met
de gebiedsscan. Op basis hiervan wordt gekeken of de bestaande prioriteiten en de uitvoering daarvan 
nog overeenkomen met de cijfers.  
Voor de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid is het van belang om duidelijkheid te hebben over de veilig-
heidssituatie in de gemeente. De criminaliteitscijfers zijn objectieve gegevens, die mogelijk niet helemaal 
overeenkomen met het gevoel van veiligheid en leefbaarheid van bewoners. Om ook die gegevens te 
hebben is in 2009 de Integrale Veiligheidsmonitor uitgevoerd. In de driehoek Veluwe Noord (Hattem, 
Heerde, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Epe) hebben de burgemeesters afgesproken om eind 2014 op-
nieuw gezamenlijk een veiligheidsonderzoek uit te voeren (niet per definitie de Integrale Veiligheidsmoni-
tor). De uitkomsten van dit onderzoek kunnen meegenomen worden bij de opstelling van het nieuwe 
veiligheidsbeleid vanaf 2015. Dit betekent dat het mogelijk is in het veiligheidsbeleid daadwerkelijk aan de 
slag te gaan met de veiligheidsproblemen die bewoners constateren. 
Vanaf 1 januari 2013 is de Nationale Politie ingevoerd. Dit heeft een herindeling van de politieregio's tot 
gevolg gehad, waardoor de politieregio Noord- en Oost- Gelderland is vergroot tot Oost-Nederland (omvat
de hele provincies Gelderland en Overijssel). Ook het politieteam is groter geworden: de teams Oldebroek-
Elburg-Nunspeet en Hattem-Heerde-Epe zijn samengevoegd. Hierdoor heeft het team een nieuwe team-
chef gekregen.  
De nieuwe regio- en teamindeling heeft tevens gevolgen voor de huisvesting van de politie. Het is nog niet 
duidelijk hoe de huisvesting van de politie in de gemeente Oldebroek er uit komt te zien. 
Tot slot brengt de Nationale Politie een nieuwe indeling van wijkagenten met zich mee. Uitgangspunt is
een wijkagent per 5.000 inwoners. Voor de gemeente Oldebroek betekent dit een toename van twee wijk-
agenten.  

Drank en horeca 
Per 1 januari 2013 is de nieuwe drank- en horecawet in werking getreden. Hiermee is tevens de controle
en handhaving van deze wet over gegaan naar de gemeenten. In 2013 is een plan van aanpak opgesteld 
voor een integrale invoering en is/wordt een gemeentelijke drank- en horecaverordening vastgesteld. In
2014 gaan we verder met het uitvoeren van deze wet en de bijbehorende verordening.  

Rampenbestrijding 
In 2014 wordt verder gegaan met het verstevigen van de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie door op-
leiding en training. De jaarlijkse rampenoefening met het gemeentelijke beleidsteam zal weer gehouden 
worden. 

Brandweer 
Oldebroek werkt samen met de gemeenten Hattem, Elburg en Heerde in het brandweercluster Noord Ve-
luwe. Het beroepsbrandweerpersoneel is in 2012 in regionale dienst gegaan, de brandweervrijwilligers per 
1 januari 2014. Ook zal dan het materieel overgaan naar de regio. Het vastgoed (de kazernes) blijft voor-
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alsnog gemeentelijk eigendom. De invloed van de gemeente op de brandweerorganisatie en –inzet zal 
vanaf dan volledig plaatsvinden via het Algemeen Bestuur van de VNOG. 
In 2013 is een besluit genomen over de verplaatsing van de brandweerkazerne. Deze verplaatsing zal in 
2014 gerealiseerd worden. Dit betekent dat de overschrijdingen van de wettelijk vastgestelde opkomsttij-
den conform de Wet Veiligheidsregio aanzienlijk minder zullen voorkomen. 

Handhaving en toezicht 
De gemeente Oldebroek streeft naar een veilige en leefbare samenleving. Dit is een gedeelde verant-
woordelijkheid van de gemeente en de inwoners. De gemeente rekent erop dat inwoners regels naleven 
en elkaar erop aanspreken wanneer dit niet gebeurt. De gemeente houdt toezicht en handhaaft waar no-
dig. 

Verantwoordelijkheid inwoners 
Om onze samenleving veilig en leefbaar te houden verwacht de gemeente dat haar inwoners hier een 
steentje aan bijdragen. Dit houdt in dat inwoners de regels naleven en elkaar erop aanspreken wanneer dit 
niet gebeurt. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert kunnen inwoners de gemeente op de hoogte stel-
len. Bij conflictsituaties gaat de gemeente ervan uit dat inwoners dit onderling oplossen, zonder tussen-
komst van de gemeente. 

Handhaving 
Handhaving is een wettelijke taak van de gemeente. Het is een middel om erop toe te zien dat burgers en 
bedrijven zich aan de geldende regels en voorschriften houden. Dit kunnen gemeentelijke, maar ook lan-
delijke regels en voorschriften zijn op het gebied van bouwen, milieu, openbare orde en veiligheid, open-
bare ruimte en horeca. De gemeente kan, indien nodig, dwangmaatregelen opleggen. Bijvoorbeeld het 
opleggen van een dwangsom (de overtreder moet een bepaald bedrag betalen voor de periode dat de 
overtreding niet beëindigd is). De manier waarop de gemeente handhavingstaken uitvoert, staat in het 
handhavingsbeleid en wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. 

Efficiënter handhavingsbeleid 
De gemeente Oldebroek moet bezuinigen. De gemeente gaat daarom efficiënter om met de taken die zij 
moet uitvoeren. Bij handhaving betekent dit dat handhavingsmiddelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet 
en alleen daar waar inwoners niet hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De belangrijkste veranderingen
vanaf 2013 zijn: 

Nieuw evenementenbeleid 
In december 2012 is een nieuw evenementenbeleid in werking getreden. Kern van dit evenementenbeleid 
is het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid voor een goed en veilig verloop van een evene-
ment. Hier staat een forse deregulering tegenover, waaronder een aanzienlijke verruiming van het aantal
vergunningvrije evenementen en vermindering van het aantal controles. De gemeente vertrouwt er op dat 
organisatoren hun verantwoordelijkheden waarmaken: mocht dat niet gebeuren dan lopen deze het risico 
dat het evenement de volgende keer niet meer kan plaatsvinden. 

Vermindering milieucontroles 
De gemeente is wettelijk verplicht om bedrijven periodiek te controleren op naleving van de milieuregelge-
ving. In de afgelopen jaren is gebleken dat de bedrijven in de gemeente zich over het algemeen keurig aan 
de regels houden. Dit heeft er toe geleid dat besloten is om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om 
het aantal controles te verminderen en een vorm van administratief toezicht in te voeren.  

Afschaffing hondenbeleid 
De gemeente vindt het toezien op het aanlijngebod en het gebod om uitwerpselen op te ruimen, geen ge-
meentelijke kerntaak. Het is primair een verantwoordelijkheid van de samenleving. Inwoners zijn prima in 
staat om elkaar aan te spreken op dit soort ongepast gedrag.  

Inzet van alternatieve handhavingsmethoden 
De inwoners worden waar mogelijk gestimuleerd om problemen onderling zoveel mogelijk zelf op te los-
sen, zonder tussenkomst van de gemeente. De praktijk leert dat met elkaar praten vaak veel effectiever is 
om problemen uit de wereld te helpen, dan dat de gemeente in het conflict betrokken wordt. De gemeente
zal waar mogelijk faciliteren om het gesprek tussen inwoners in gang te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door 
een gesprek te arrangeren in het bijzijn van een gemeentelijk medewerker of een wethouder of door be-
trokken personen door te verwijzen naar buurtbemiddeling. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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Omgevingsdienst Noord-Veluwe 
Oldebroek is per 1 juli 2013 aangesloten bij de omgevingsdienst Noord-Veluwe. Het toezicht op "zwaarde-
re" milieu-inrichtingen wordt uitgevoerd door de ODNV. 

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten 
Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 (2012)
Verordening Brandveiligheid en hulpverlening (2006)
Regionaal beleidsplan rampen (2011) 
Regionaal Crisisplan (2011) 
Nota paracommercie (2008) 
Beleidsnotitie ondersteunende horeca (2008) 
Beleidsnota integrale handhaving (2009) 
Beleidsnota handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening (2007) 
Beleidsnota Bestrijding permanente bewoning (2005) 
Professionaliseringsdocument milieuhandhaving (2010) 
Nota hoogwaardig handhaven 2010-2014 (2010) 
Beleidsnota handhaving kinderopvang (2010) 
Nota controlefrequentie (2009) 
Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma (2013) 

Wat willen we bereiken? 
Het beoogde maatschappelijk effect 
1. De veiligheid van burgers zo goed mogelijk waarborgen, waardoor de veiligheid en het veiligheidsgevoel 
in de buurt toenemen. 
2. Bewoners actief betrokken maken en houden bij de veiligheid in de buurt. 
3. Goed voorbereid zijn op rampen en crises, door een veiligheidsorganisatie en brandweerorganisatie die 
toegerust is voor haar taak. 
4. Het naleefgedrag in de samenleving op een zodanig niveau te krijgen dat controle en handhaving 
nog maar minimaal nodig zijn.

Wat doen we daarvoor? 
Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden en de onderwerpen waarover voorstellen aan 
de gemeenteraad worden aangeboden hebben in 2014 de volgende onderwerpen bijzondere aandacht: 
1. Opleiden en trainen van de (nieuwe) rampenbestrijdingsorganisatie. 
2. Met andere gemeenten uitvoeren van het gezamenlijke Integrale Veiligheidsplan (2012) met specifieke
aandacht voor Alcohol- en drugsgebruik, Woninginbraken, Verkeersveiligheid, Overlast en vernielingen en
Revitalisering vakantieparken. 
3. Uitvoeren van de lokale actiepunten uit het Integraal Veiligheidsplan 2012, waarbij het eigen 
initiatief van bewoners een belangrijk begrip is. 
4. De nieuwe Drank- en Horecawet uitvoeren en handhaven, zoveel mogelijk gezamenlijk met 
omliggende gemeenten. 
5. De verplaatsing van de brandweerkazerne Hattemerbroek naar Wezep realiseren. 
6. Waar mogelijk het inzetten van alternatieve handhavingsmethoden en middels algemene en gerichte 
voorlichting stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. 

Indicatoren 
Meeteenheid Realisatie

(2012) 
Begroot
(2013) 

Ambitie
(2014) 

Rampenoefening beleidsteam  1 1 

Onderwerpen voor de gemeenteraad 2014    Planning per kwartaal 
1 2 3 4 

Bespreken teamplan politie 2014 x

Bespreken criminaliteitscijfers en gebiedsscan 2013 x

Jaarverslag 2013 brandweer x

Jaarverslag handhaving 2013 x

Jaarprogramma handhaving 2013  x
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Wat mag het kosten? 
Bedragen in € Rekening

 2012
Begroting

  2013
Begroting

2014
Begroting

2015
Begroting

2016
Begroting

 2017

Totaal lasten 1.126.582 1.179.924 1.187.078 1.124.368 1.124.377 1.123.806

Totaal baten 10.244 48.795 49.161 54.077 54.077 54.211

Saldo programma voor bestemming -1.116.338 -1.131.129 -1.137.917 -1.070.291 -1.070.300 -1.069.595

Toevoeging/onttrekking reserves)¹ 98.885 36.436 36.436 36.436 36.436 36.436
Saldo programma na bestemming -1.017.453 -1.094.693 -1.101.481 -1.033.855 -1.033.864 -1.033.159

¹)'-'=toevoeging;'+'=onttrekking 

Uitvoeringsinformatie 
Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 
2014 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): 
Producten 

Lasten Baten Saldo

Brandweer 1.007.901 49.161 -958.740

Rampenbestrijding 96.363 0 -96.363

Brandweer - handhaving 0 0 0

Politiezaken 82.814 0 -82.814

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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3.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 
Portefeuillehouder   Wethouder De Muijnck en wethouder Van Dijk 

Korte omschrijving van het programma 
Het programma omvat de taken die de gemeente heeft op de terreinen onderwijs, sociale voorzieningen, 
volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning, ontspanning en sport. 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Algemeen 
Binnen het programma Maatschappelijke Ontwikkelingen vinden grote veranderingen plaats. De gemeente 
moet oude en nieuwe taken uitvoeren met veel minder geld. In de Kerntakendiscussie zijn ingrijpende 
maatregelen genomen en wordt een groot beroep gedaan op initiatief en eigen verantwoordelijkheid van 
de burger. Vanuit het Rijk komen belangrijke taken als Jeugdzorg, AWBZ en Participatie naar de gemeen-
te toe met een forse efficiencykorting. Het kabinet biedt de gemeenten daarvoor beleidsvrijheid. Het jaar 
2014 is in veel opzichten een overgangsjaar. De besluiten van de Kerntakendiscussie worden samen met 
de burgers verder vorm gegeven en de drie grote decentralisaties worden verder voorbereid en waar mo-
gelijk al op geanticipeerd. Ook vinden in 2014 de gemeenteraadsverkiezingen plaats, zal er een nieuw 
bestuursakkoord komen en zal samenwerking met omringende gemeenten meer vorm en inhoud krijgen. 

Gemeenten hebben de opdracht om inwoners en hun omgeving (gezin, familie, buurt, etc.) daar waar mo-
gelijk aan te spreken op de eigen mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid. Ook is het nodig de 
schotten tussen beleid en budgetten weg te halen en de uitvoering doelmatig en doeltreffend in te richten 
en te verbinden. Daarvoor willen we het uitgangspunt hanteren van “één gezin, één plan, één regisseur”.
Vragen rondom gezondheid, welzijn, wonen, werk, ondersteuning en opvoeding worden in samenhang 
bekeken. Samen met de burger wordt naar oplossingen gezocht. Daarbij willen we aansluiten op ideeën 
uit de samenleving en daar waar nodig als gemeente ondersteunen. Het motto is: “Oldebroek voor elkaar”.
Mensen doen het samen en voor elkaar en maken Oldebroek “voor mekaar”. 

Onderwijs 
Voor onderwijshuisvesting is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) en een meerjaren onderhoudsplan 
vastgesteld. De gemeente wil zorgen voor voldoende onderwijsvoorzieningen in alle kernen. Daar waar de
verantwoordelijkheid van de gemeente geldt, spant de gemeente zich in om hiervoor voldoende financiële
middelen vrij te maken. In het bestuursakkoord 2010-2014 is afgesproken het brede schoolconcept te sti-
muleren. 

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de schoolgebouwen van het basisonderwijs is verdeeld 
over de gemeente en schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en de 
besturen zijn verantwoordelijk voor het binnenonderhoud. Het Rijk is voornemens het onderhoud geheel in 
handen te leggen van de besturen. De overheveling van het buitenonderhoud moet ingaan per 1 januari 
2015. Na deze datum is de gemeente nog verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreidin-
gen. Het vervallen van deze taak gaat uiteraard gepaard met een uitname uit het Gemeentefonds.  

Om de onderwijshuisvesting ook in de toekomst betaalbaar te houden wordt de mogelijkheid bekeken om 
het aantal schoolgebouwen te verminderen door clustering. Onderzoek naar de clustering moet worden 
afgerond in 2014.  

Per 1 augustus 2014 start passend onderwijs. De scholen in onze gemeente zijn ingedeeld bij de samen-
werkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs regio Zwolle. In deze verbanden wordt druk gewerkt 
aan de invoering. Lokaal is de gemeente in gesprek met het basis en voortgezet onderwijs. Het streven is 
om kinderen met een ondersteuningsbehoefte zoveel als mogelijk op te vangen op de scholen in de eigen 
gemeente.  

Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) voert de gemeente de taak 
“toezicht en handhaving” uit. De GGD controleert voor de gemeente of de lokale kinderopvang instellingen, 
peuterspeelzalen en gastouders voldoen aan de in de wet gestelde kwaliteitseisen. 

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is er op gericht om onderwijsachterstanden bij leerlingen in 
het basisonderwijs en bij jonge kinderen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen en te bestrijden. De uit-
voering van dit beleid is vastgelegd in de beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011-2014. In 
2015 start een nieuwe landelijke beleidsperiode voor VVE en zal ook lokaal nieuw beleid worden ontwik-
keld. Daarin worden ook de gevolgen van het kerntakenbesluit meegenomen. 
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De gemeente Oldebroek ziet het peuterspeelzaalwerk niet als kerntaak. De bestaande subsidierelatie zal
in 2013 en 2014 worden afgebouwd, waaronder ook het afstoten van gebouwen. Door harmonisatie met 
de kinderopvang blijven er wel peuterspeelzalen bestaan. Na beëindiging van de subsidie voor het peuter-
speelzaalwerk worden voor de doelgroep VVE-kinderen plaatsen ingekocht bij de peuterspeelzaal of kin-
deropvang. 

Het leerlingenvervoer wordt door de gemeente georganiseerd. Op grond van de verordening kunnen ou-
ders een aanvraag indienen. Afhankelijk van hun inkomen is een eigen bijdrage verschuldigd. 

Door het aanbieden van gerichte cursussen door het Regionaal OpleidingsCentrum aan volwassenen 
wordt de sociale, educatieve- en professionele zelfredzaamheid van inwoners bevorderd. Inzet van educa-
tie is er concreet op gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken en de participatie te  
vergroten. 

Sociale voorzieningen 
Het Rijksbeleid is gebaseerd op het principe, dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor 
de bestaanskosten. De gemeente zet in op het voorkomen van instroom en voor re-integratie van bij-
standsgerechtigden.  

Eén Participatiewet 
Het voornemen bestaat om de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)  en 
een deel van de Wajong samen te voegen tot één Participatiewet. Re-integratie en begeleidingsbudgetten
zullen worden samengevoegd in een gebundeld re-integratiebudget. De wet was beoogd per 1 januari 
2014. Door de afspraken in het sociaal akkoord 2013 is deze datum niet haalbaar en zal de wet waar-
schijnlijk per 1 januari 2015 in werking treden.  

De doelstelling van de Participatiewet blijft ook na het sociaal akkoord hetzelfde. Met de participatiewet wil 
het kabinet dat zoveel mogelijk mensen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Het liefst via een 
reguliere baan, maar als dat (nog) niet mogelijk is, door op andere manieren te participeren. De volgende 
maatregelen moeten deze doelstelling realiseren: 

• er komen 35 regionale Werkbedrijven. Het Werkbedrijf vormt straks de schakel tussen de werkgever en 
mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen; 

• per 1 januari 2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor mensen die nooit zullen kunnen werken. 
Zij zijn cliënt van het UWV. Jongeren die niet in aanmerking komen voor de Wajong omdat zij arbeids-
vermogen hebben, vallen onder de doelgroep van de Participatiewet; 

• vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk in de Wsw in te stromen. Wie nu al in de Wsw zit houdt
zijn wettelijke rechten en plichten. Ook blijft het voor gemeenten mogelijk begeleid werken voor deze 
mensen te organiseren; 

• er wordt beschut werk georganiseerd voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychi-
sche beperking ondersteuning nodig hebben. Van reguliere werkgevers kan niet worden verwacht dat 
zij deze mensen zonder deze ondersteuning in dienst nemen. Deze groep komt in dienst van het Werk-
bedrijf en daarmee bij de gemeente; 

• werkgevers stellen zich garant voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelf-
standig het minimumloon kunnen verdienen; 

• in het sociaal akkoord is afgesproken dat loonkostensubsidie loondispensatie vervangt.  

Wet werk en bijstand 
In het regeerakkoord is opgenomen dat de huishoudinkomenstoets, zoals deze is ingevoerd én afgeschaft 
in 2012, in juli 2014 zal worden vervangen door een huishouduitkeringstoets. Dit voorkomt dat binnen een 
huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen.  

Handhaving
Misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen wordt tegengegaan door uitvoering te geven aan 
het beleidsplan Hoogwaardige handhaving (2010-2014). Ook zal in de WWB worden vastgelegd dat een 
bijstandsuitkering drie maanden wordt stopgezet als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd door een be-
langhebbende. Ook deze wetgeving is beoogd per 1 juli 2014. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017



22

Onderwerp1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen3.3

Gemeentelijk minimabeleid 

• individuele en bijzondere bijstand: De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kos-
ten zal worden verruimd. Er zal extra aandacht komen voor gezinnen met kinderen, werkenden met 
een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen. De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de 
vorm van een aanvullende zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoor-
zieningen zullen worden verruimd. Categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten zal wor-
den beperkt; 

• langdurigheidstoeslag: Het voornemen bestaat om de langdurigheidstoeslag in de WWB te vervangen 
door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag  
inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering. 

Participatiebudget
De Wet participatiebudget voorziet in één specifieke uitkering voor gemeenten, het participatiebudget, dat 
bestaat uit middelen voor volwasseneneducatie, inburgeringsvoorzieningen, taalkennisvoorzieningen en 
re-integratie. 

Voor het onderdeel Volwasseneneducatie is een Raamovereenkomst afgesloten tot 1 januari 2015 met de 
Regionale opleidingscentra, omdat de vrije besteding van het deelbudget uitgesteld is tot het inwerking
treden van de Participatiewet. Per kalenderjaar wordt een productovereenkomst afgesloten, waarbij nade-
re afspraken worden gemaakt over de inzet van specifieke trajecten en de hieraan verbonden kosten. De 
aandacht zal voor de komende jaren vooral gericht zijn op cursussen voor mensen met een taal- en re-
kenachterstand. Met de onderdelen inburgering en re-integratie bestaat wel de mogelijkheid om budgetten 
flexibel in te zetten.  

Als gevolg van het sociaal akkoord en het uitstellen van de Participatiewet, zijn de daarmee gepaard 
gaande bezuinigingen ook uitgesteld met een jaar tot 1 januari 2015. Gemeenten krijgen straks één bud-
get voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De huidige regelingen voor de Wsw, Wajong en 
WWB komen hierin samen. De gemeente zal de ontwikkelingen volgen en indien noodzakelijk maatrege-
len treffen.  

De doelstelling van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is zoveel mogelijk Wsw-plaatsen te realiseren
die passen bij de mogelijkheden en capaciteiten van de geïndiceerden. Zoals bij het onderdeel Participa-
tiewet is aangegeven zal de Wsw vanaf 1 januari 2015 zijn afgesloten van nieuwe instroom. Hoe het be-
schut werken onder de Participatiewet eruit komt te zien, zal na indiening van het wetsvoorstel duidelijk 
worden. 

IOAW en IOW (Inkomensvoorziening voor Oudere Werknemers) 
De IOAW zal in 2014 worden afgeschaft. Voor 55-plussers die ontslagen worden gaat de inkomensvoor-
ziening voor oudere werklozen gelden (IOW), zonder partner- of vermogenstoets en met sollicitatieplicht.  

Maatschappelijke ondersteuning 
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt van de burgers een hoge zelfredzaamheid 
verwacht en een hoge participatie binnen de samenleving. De Wmo heeft negen prestatievelden: 
1. de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten bevorderen; 
2. op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jeugdigen met problemen bij het opgroeien en aan 

ouders met problemen bij het opvoeden; 
3. informatie, advies en cliëntondersteuning geven;
4. mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen; 
5. de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een 

beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem be-
vorderen; 

6. voorzieningen verlenen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 
mensen met een psychosociaal probleem voor het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun 
deelname aan het maatschappelijk verkeer; 

7. maatschappelijke opvang bieden en huiselijk geweld bestrijden; 
8. de openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen; 
9. ambulant verslavingsbeleid bevorderen. 

De bezuinigingen van de Rijksoverheid dwingen tot goede samenwerking en afstemming met betrokken 
organisaties en belanghebbenden. Uitgangspunt wordt dat hulpverlening een recht blijft, maar alleen als
mensen er zelf niet uitkomen. Van rijkswege wordt de vernieuwing van het welzijnsbeleid (Welzijn nieuwe 
stijl) gestimuleerd. De toepassing van de kanteling is noodzakelijk vanwege de compensatieplicht in de
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Wmo. Kernbegrippen in het beleid worden: eigen kracht, civil society, maatwerk, gemeenschappelijk, pro-
fessioneel/effectief en efficiënt. 

In elke kern van onze gemeente is een dorpshuis, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar soci-
aal culturele en educatieve activiteiten kunnen plaatsvinden. Het multifunctioneel gebruik van dorpshuizen 
en samenwerking tussen gebruikers wordt gestimuleerd. Tevens ondersteunt de gemeente bij de bunde-
ling van meer functies in de dorpshuizen.  

Het jeugdbeleid beoogt een bijdrage te leveren aan het opgroeien van jeugdigen tot evenwichtige, zelf-
standige volwassenen. Doel is dat alle kinderen en jongeren veilig opgroeien in Oldebroek en de veiligheid 
(ook van anderen) niet aantasten. Deze veiligheid speelt zich af in de drie leefgebieden: thuis, school of 
werk en vrije tijd.  

Een aantal onderdelen van het jeugd- en jongerenwerk, zoals jongerencentra en jongerenactiviteiten or-
ganiseren is geen kerntaak van de gemeente. Daarom vindt met input van jongeren, ouders en professio-
nals een heroverweging plaats van de inzet van de nog beschikbare middelen. Hoe dit vorm gegeven gaat 
worden zal nog in de loop van 2013 duidelijk worden.  

De Rijksoverheid is van plan de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, de jeugd Geestelijke Gezondheid 
Zorg (GGZ) en de jeugd Licht Verstandelijke Beperkten (LVB) over te dragen aan de gemeenten (decen-
tralisatie). De Centra Jeugd en Gezin zullen bij de overheveling ingezet worden als Front Office voor alle 
jeugdzorg. De decentralisatie wordt in samenwerking met RNV gemeenten voorbereid. Met Hattem en 
Heerde wordt nauw contact gehouden om de juiste afstemming te behouden naar de toekomst. In 2014 
wordt een experiment Jeugdzorg Dichtbij gestart, waarbij de werkwijze van na de overheveling gevolgd 
wordt.  

Door de decentralisatie van de begeleiding en persoonlijke verzorging gaat de behoefte aan informele zorg 
toenemen. De inperking van de toegang tot zorginstellingen versterkt deze ontwikkeling. De gemeente 
staat voor de opdracht om het aantal mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers te vergroten. Omdat de informele 
zorg raakt aan het mantelzorg-, vrijwilligers- en seniorenbeleid, is het van belang om de samenhang tus-
sen deze beleidsterreinen te vergroten.  

Het seniorenbeleid richt zich op de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Dit komt bijvoorbeeld tot
uitdrukking in de ontwikkeling van het woonservicegebied in Wezep.  
De komende jaren zal er een verdere afslanking van de AWBZ plaatsvinden (decentralisatie AWBZ). Het 
Kabinet heeft aangegeven dat de decentralisatie AWBZ voor 2013 en 2014 niet doorgaat. Gemeenten 
worden vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. 
Bij de overdracht van deze taak wordt een doelmatigheidskorting toegepast van 25%. In 2013 en 2014 
wordt hiervoor samen met de RNV-gemeenten beleid ontwikkeld. 

Wat betreft maatschappelijke zorg en vrouwenopvang en huiselijk geweld wordt in 2014 uitvoering gege-
ven aan de beleidsnota's die onder de paraplu van centrumgemeenten Zwolle (maatschappelijke zorg) en 
Apeldoorn (huiselijk geweld) zijn geformuleerd. 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een GGD in stand te houden. De taken hebben betrekking op o.a. 
inzicht te verschaffen in de gezondheidssituatie van de bevolking door middel van monitors, collectieve
preventie, uitvoering van de infectieziektebestrijding, medische milieukundige zorg, technische hygiëne-
zorg en uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.  

Ontspanning 
De speerpunten van het cultuurbeleid zijn cultuureducatie, zoveel mogelijk behoud van het bestaande 
culturele aanbod, cultuurparticipatie van jongeren en aandacht voor mensen met een beperking. Lokaal 
wordt cultuur in stand gehouden door het beperkt subsidiëren van activiteiten en het ondersteunen van 
bepaalde verenigingen. Door de inzet van de combinatiefunctie (cultuurmakelaar) wordt kunst en cultuur
onder de aandacht gebracht van scholieren en worden scholen en culturele instellingen met elkaar in ver-
binding gebracht. In het kader van de kerntakendiscussie heeft de gemeenteraad in 2012 besloten om fors
te bezuinigingen op vrijwel alle culturele instellingen. 

De Muziekschool Noordwest Veluwe biedt muziekonderwijs aan jeugdige inwoners en stimuleert deelna-
me aan muziekonderwijs en kunstzinnige vorming. Muziekonderwijs is geen wettelijke taak en de gemeen-
te ziet dit niet als een kerntaak. Daarom wordt onderzocht hoe de (financiële) bijdrage aan de 
muziekschool de komende jaren kan worden afgebouwd zodat deze uiterlijk op 1 januari 2016 is beëin-
digd. 
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De Bibliotheek Noord-Veluwe is een volwaardige gecertificeerde basisbibliotheekvoorziening die een regi-
onaal karakter heeft en in stand gehouden wordt door de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en 
Oldebroek. In 2013 en 2014 onderzoekt de bibliotheek of activiteiten meer ingebed kunnen worden binnen
het primair onderwijs. In 2011 is besloten tot een bezuiniging, die in de periode 2012-2015 stapsgewijs
wordt geïmplementeerd. Onderzocht wordt of het mogelijk is de bibliotheekvestiging in Wezep in Dorps-
huis Wezep te huisvesten. 

Sport is geen wettelijke taak, maar heeft wel een belangrijke maatschappelijke functie in de samenleving. 
Sport en bewegen koppelt de beleidsterreinen jeugd, onderwijs, gezondheid, Wmo, ouderen en recreatie &
toerisme. Combinatiefuncties worden ingezet om de doelstellingen van het sport- en gezondheidsbeleid te 
realiseren.  

Verder wordt in 2014 de herverdeling van het tot ca. € 130.000,- teruggebrachte subsidiebudget uitge-
werkt. Een van de aandachtspunten betreft de overname door de sportverenigingen van wegvallende ta-
ken van de combinatiefuncties. Voor een efficiënter en effectiever beheer en exploitatie is in 2013 gestart 
met een onderzoek naar verzelfstandiging van de gemeentelijke zwem- en binnensportaccommodaties. 
Besluitvorming over de meest geschikte rechtsvorm vindt plaats in 2014. Afhankelijk van de uitkomst van 
een gezamenlijk onderzoek van samenleving en gemeente naar de haalbaarheid van de bouw van een 
nieuwe sporthal zal dit traject in 2014 een vervolg krijgen.  

De regionale samenwerking op het gebied van sport en bewegen is vertaald in het visiedocument Noord-
Veluwe Sport! In die visie zijn acht ambities geformuleerd op het gebied van de gezondheid van onze in-
woners en de kansen voor de sport.  

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten 
Integraal Huisvesting Plan 2011-2015 (2010) 
Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs (2009) 
Beleidsregel Voor- en Vroegschoolse Educatie (2011-2014) 
Verordening leerlingenvervoer (2013) 
Beleidsregels Handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (2012) 
Verordening Activiteitenbijdrage 2013-A (2012) 
Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2013 (2013)  
Maatregelenverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 (2013)
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 (2013) 
Verordening Langdurigheidstoeslag Wet Werk en Bijstand 2013-A (2012)  
Beleidsregels terugvordering en verhaal WWB, IOAW en IOAZ (2010) 
Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, IOAZ(Z) en minimaregelingen (2011) 
Richtlijnen inkomen en vermogen WWB (2011) 
Nota Minimabeleid Wet Werk en Bijstand 2008-2011 (2009) 
Beleidsregels Bijzondere Bijstand (2011) 
Nota Collectieve Zorgverzekering voor minima (2009)
Beleidsregels Ontheffing arbeidsverplichting alleenstaande ouders (2009) 
Nota Hoogwaardig handhaven 2010-2014 (2010) 
Integraal beleidsplan gemeentelijke schulddienstverlening H2O 2012-2016 
Participatienota 2010-2014 (2010) 
Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 gemeente Oldebroek (2012) 
Monumentenverordening Oldebroek (2010) 
Subsidieverordening Monumenten Oldebroek (2005) 
Algemene Subsidieverordening (2010) en Beleidsregel subsidie (2012) 
Beleidslijn Buitensportaccommodaties (2011) 
Sportvisie Oldebroek 2009-2012 'Tijd voor actie' (2009) 
Beleidsplan Wmo Oldebroek 2008-2011 (2008) 
Verordening, Besluit en Verstrekkingenboek Wmo (2010) 
Verordening Burgerparticipatie Maatschappelijke Ondersteuning (2009) 
3e Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015: "Gezondheid Dichterbij: Goed Bezig" 
Beleidsnota Mantelzorgondersteuning 2009-2012 (2010) 
Beleidsnota Vrijwilligersbeleid 2011-2014 (2010) "Het kapitaal van onze gemeente 
Integraal Jeugdbeleid 'Jeugd een hele uitdaging' 2011-2014 (2010) 
Nota Seniorenbeleid 2007-2010 (2007) 
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening
Beleidsnota maatschappelijke zorg 2012-2015 Van cliënt naar burger (2012) 
Regionale meerjarenvisie en PvA voor het voorkomen, signaleren en bestrijden van geweld in afhankelijk-
heidsrelaties en de opvang van slachtoffers van dit geweld 2012-2015 (2012) 
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Visienota Positief jeugdbeleid (2013) 
Inrichtingsmodel Jeugdstelsel Positief Jeugdbeleid (2013) 
Regionale sportvisie Noord-Veluwe Sport! (2013) 

Wat willen we bereiken? 
Het beoogde maatschappelijk effect 
1.  Door een goed onderwijsbeleid wil de gemeente, binnen de verantwoordelijkheid van de lokale over-

heid, de deelname aan onderwijs en educatie vergroten en onderwijsachterstanden verminderen. 
2.  Inwoners worden waar nodig, in aanvulling op eigen kracht, op het terrein van werk, inkomen en zorg 

zodanig begeleid, dat zij in financieel en sociaal maatschappelijk opzicht op een volwaardige wijze 
aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen. 

3.  Vergroten van de deelname door de inwoners aan voorzieningen en activiteiten in samenspraak met 
de organisaties en verenigingen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de jeugd en gezond 
leefgedrag. 

4.  Een zorgzame en zelfredzame samenleving door de ontplooiingsmogelijkheden van mensen te  
vergroten en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Inwoners zijn en voelen zich (zowel 
actief als passief) betrokken bij en verantwoordelijk voor de samenleving. 

5.  Efficiënt gebruik van de beschikbare accommodaties, zodat zoveel mogelijk organisaties daarvan 
profijt hebben. 

6.  Multifunctioneel gebruik van en clustering van functies in de dorpshuizen faciliteren, zodat de maat-
schappelijke functie toeneemt en de maatschappelijke kosten afnemen. 

7.  Een doeltreffende zorgverleningstructuur voor jongeren en opvoeders. 
8.  Samenhang tussen welzijn, wonen en zorg voor ouderen. 
9.  Doeltreffende (sobere) culturele voorzieningen die bijdragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van

inwoners en de maatschappelijke participatie. 
10.  Gezonde mensen in een gezonde leef-, werk- en woonomgeving (gezondheidsbeleid). De prioriteit ligt

bij terugdringing van schadelijk alcohol-/drugsgebruik en overgewicht (gezonde leefstijl). 

Wat doen we daarvoor? 
Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden en de onderwerpen waarover voorstellen aan de 
gemeenteraad worden aangeboden hebben in 2014 de volgende onderwerpen bijzondere aandacht: 
1. Realisatie van de afslanking van de gemeentelijke taken op het terrein van maatschappelijke ontwik-

kelingen in het kader van de kerntakendiscussie. 
2. Samenwerking met RNV gemeenten en afstemming met Hattem en Heerde op onder andere de ter-

reinen ouderenbeleid, jeugdbeleid en decentralisatie van Rijkstaken. 
3. Verder uitbouwen van “Oldebroek voor mekaar”. 
4. Het opstellen van beleidskaders en uitvoeringsprogramma's voor de decentralisaties. 
5. Afronding vervangende nieuwbouw noodlokalen Eben Haëzerschool en voortzetting proces clustering 

van scholen.  
6. Uitvoering van het Experiment Jeugdzorg Dichtbij. 
7. Implementatie voorbereiden van het Inrichtingsmodel Jeugdstelsel Positief jeugdbeleid. 
8. Het opstellen van een VVE beleidsplan 2015-2018.
9. Afronding herhuisvesting van de Bibliotheek Noord-Veluwe in de dorpshuizen van de gemeente Ol-

debroek. 
10. Onderzoek naar herhuisvesting CJG. 
11. Structurele invulling inzet 2,2 fte combinatiefuncties in combinatie met herverdeling subsidiebudget 

sport. 
12. Besluitvorming over verzelfstandiging van de zwem- en binnensportaccommodaties. 
13. Besluitvorming over de haalbaarheid van de bouw van een nieuwe sporthal in Wezep. 
14. Invoering van de huishouduitkeringstoets. 
15. In overleg met de sociale werkvoorzieningen een plan maken voor de opvang. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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Indicatoren 
Meeteenheid Realisatie

(2012) 
Begroot
(2013) 

Ambitie
(2014) 

Aantal uitkeringsgerechtigden  Aantal uitkeringsge-
rechtigden op 31 
december 

169 160 <162 

Uitstroom naar werk Aantal uitkeringsge-
rechtigden 

onbekend niet begroot        >18 

Aanvragen Wwb en Wmo bin-
nen de wettelijke termijnen af-
doen 

Percentage aanvra-
gen dat tijdig is af-
gedaan. 

 100% 100% 

Verminderen aantal leerlingen 
aangepast vervoer met 5% 

Aantal leerlingen in 
het aangepast ver-
voer 

131 139 125 

Controleren kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk 

Percentage  
gecontroleerde in-
stellingen 

100% 100% 100% 

Onderwerpen voor de gemeenteraad 2014    Planning per kwartaal 
Leerplichtverslag 2014 x

Verslag handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen x
Voorstel clustering scholen Wezep x

Verantwoordingsverslag WWB x

Beleidskaders decentralisaties x

Wat mag het kosten? 
Bedragen in € Rekening

 2012
Begroting

  2013
Begroting

2014
Begroting

2015
Begroting

2016
Begroting

 2017

Totaal lasten 19.416.978 19.361.885 18.271.903 17.407.770 17.406.874 17.394.718
Totaal baten 7.489.526 7.144.209 6.914.200 6.760.493 6.760.493 6.736.416

Saldo programma voor bestemming -11.927.452 -12.217.676 -11.357.703 -10.647.277 -10.646.381 -10.658.302

Toevoeging/onttrekking reserves)¹ 1.209.184 940.954 57.376 -22.624 -22.624 -22.624

Saldo programma na bestemming -10.718.268 -11.276.722 -11.300.327 -10.669.901 -10.669.005 -10.680.926

¹)'-'=toevoeging;'+'=onttrekking 
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Uitvoeringsinformatie 
Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 
2014 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): 
Producten 

Lasten Baten Saldo

Criminaliteitspreventie (jeugd) 19.607 0 -19.607

Administratie, beheer en bestuur 1.745 0 -1.745

Huisvesting en inrichting 46.557 0 -46.557

Beleid bijz.basisond./huisv. en inr. 1.107.840 0 -1.107.840

Beleid bijz.voortg.ond./huisv. en inr. 184.733 0 -184.733

Overige uitgaven onderwijs 812.852 160.049 -652.803

Openbare bibliotheken 424.904 0 -424.904

Muziekonderwijs 109.858 0 -109.858

Sport 951.739 157.670 -794.069

Buitensportaccommodaties 10.775 3.617 -7.158

Zwembad De Veldkamp 1.204.370 751.901 -452.469

Sportparken 203.082 1.272 -201.810

Kunst en cultuur 81.523 0 -81.523

Cultuurhistorie 80.139 553 -79.586

Omroeporganisaties 13.228 0 -13.228

Bijstandsverlening algemeen 85.415 100.752 15.337

Bijstandsverlening inkomensdeel 2.037.969 1.480.604 -557.365

IOAW/IOAZ 135.266 126.806 -8.460

Bijstandsverlening zelfstandigen 148.540 131.969 -16.571

Werkgelegenheid - werkdeel 0 0 0

Wet kinderopvang 14.556 0 -14.556

Werkvoorziening 3.464.960 3.312.156 -152.804

Gemeentelijk minimabeleid 96.729 0 -96.729

Gem. minimabeleid/kwijtscheldingen 70.644 0 -70.644

Bijstandsverlening bijzonder 226.048 23.259 -202.789

Maatschappelijke begeleiding en opvang 1.094.345 0 -1.094.345

Welzijnswerk ouderen 181.120 0 -181.120

Vreemdelingen 36.848 0 -36.848

Huishoudelijke verzorging 1.576.838 136.000 -1.440.838

Participatiebudget 711.417 362.940 -348.477

Samenlevingsopbouw 530.582 33.423 -497.159

Jeugd en gezin 416.026 1.256 -414.770

Peuterspeelzaalwerk 207.029 43.923 -163.106

Voorzieningen gehandicapten 1.033.558 54.480 -979.078

Openbare gezondheidszorg 185.485 0 -185.485

Centra jeugd/gezin - jeugdgezondheidszorg 476.298 0 -476.298

Centra jeugd/gezin (onderdeel WMO) 289.277 31.570 -257.707
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3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen 
Portefeuillehouder   Wethouders Van Dijk, De Muijnck en Zandbergen 

Korte omschrijving van het programma 
Het programma gaat over de economische ontwikkeling in de gemeente (werkgelegenheid en de samen-
werking tussen gemeente, bedrijfsleven en middenstand), de ontwikkelingen op het gebied van recreatie 
en toerisme, het planologisch en stedenbouwkundig inrichten van de gemeente, het beleid voor de volks-
huisvesting en de integrale zorg van de gemeente voor het milieu. 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Ruimtelijke Ordening 
De wet- en regelgeving voor de ruimtelijke ordening is voortdurend in beweging. Hierbij is vereenvoudiging 
van het totale stelsel het belangrijkste uitgangspunt. Een start is een aantal jaar geleden gemaakt met de 
invoering en inwerkingtreding van de Wabo, waarbij een groot aantal wetten en regels zijn samengevoegd.
In navolging op de Wabo is het Rijk de afgelopen jaren bezig geweest met het opstellen van een nieuwe 
Wet Ruimtelijke Ordening; De Omgevingswet. Met deze wet worden nogmaals tientallen wetten en regels 
(waaronder ook de Wabo) samengevoegd. In 2013 zijn de contouren van de nieuwe wet helder geworden 
en is het wetgevingstraject ingezet. In de daarop volgende jaren zal het accent liggen op “fine-tuning”, 
optimalisatie en implementatie. De ervaring leert dat dergelijke implementatietrajecten veel tijd in beslag 
nemen. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en indien nodig hierop anticiperen. De verwach-
ting is dat de wet in 2017 in werking treedt. 

Het bovenstaande moet ook in het licht van verdere opschaling worden gezien zoals op milieugebied en 
de daaraan gerelateerd vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten. Een verbreding van de opschaling 
naar overige VROM-taken ligt in het verschiet maar de exacte invoeringsdatum en reikwijdte zijn nog niet 
helder. 

De eerste volledige actualisatieronde van onze bestemmingsplannen is in 2013 afgesloten. In 2014 starten 
we met de tweede ronde om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij gaan we wel 
een relatie leggen met de ophanden zijnde Omgevingswet vanwege de te verwachten stelselherziening, 
zoals het verdwijnen van het bestemmingsplan (zoals wij dat kennen) en het verdwijnen van de actualisa-
tieplicht. In 2013 zijn we al gestart met een oriëntatie hierop en in 2014 gaan we hierop voortbouwen.

Er is in 2013 hard gewerkt aan de zogenaamde veegactieprojecten in het kader van bestemmingsplan 
buitengebied. Naar verwachting ronden we de complete veegactie in 2014 volledig af. 

In 2012 is besloten vooralsnog geen geld beschikbaar te stellen voor het opstellen van een structuurvisie; 
dit in het licht van de kerntakendiscussie. In 2013 zijn we pragmatischer met dit onderwerp omgegaan 
middels het opstellen van praktisch hanteerbare beleidsnota's zoals de nota's functieverandering, mantel-
zorg en beeldbepalende boerderijen. Deze weg willen we in 2014 voortzetten. 

De provincie werkt met de regiogemeenten voor de periode 2012-2016 aan een Regiocontract. Door Ol-
debroek zijn projecten ingediend voor de gezamenlijke aanvraag. De komende jaren zullen de gehono-
reerde projecten worden uitgevoerd. Hiernaast zijn we in regionaal vervang bezig met het opstellen van
een regionale structuurvisie (aansluitende op de provinciale omgevingsvisie). Dit kan gezien worden als
een actualisatie van Care Valley Veluwe, als gebiedsagenda en als voorbereiding voor een nieuw regio-
contract. De regionale structuurvisie wordt naar verwachting in 2014 vastgesteld. 

Deregulering 
In 2013 zijn we ons aan het voorbereiden op deregulering en versimpeling van de bouwregelgeving. Het 
doel is te komen tot vermindering van de administratieve lasten maar bovenal het vergroten van de klant-
gerichtheid. Bij dit onderwerp moeten we denken aan het (deels) afschaffen van regels voor zover dat 
binnen de gemeentelijke autonomie past, maar ook aan een efficiëntere toepassing van nationale wetge-
ving waar we in principe geen invloed op hebben. In 2014 willen we tot invoering en implementatie komen, 
aansluitend op de nieuwe organisatie en zo mogelijk eerder. 

Milieubeheer 
Binnen het vakgebied Milieu is de overdracht van taken aan de RUD in volle gang. In 2014 zullen we ko-
men tot een evaluatie hiervan. 
Hiernaast zal in 2014 het jaarverslag milieu aan de orde komen. Hierbij zullen we ons vooral richten op het 
jaarplan milieu 2013 dat het milieubeleidsplan heeft vervangen. Het milieujaarplan is simpeler en pragma-
tischer van opzet dan het tot nu toe gehanteerde milieubeleidsplan. 



29

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017

Ontwikkelingen Volkshuisvesting 
De afgelopen jaren liet een trend zien van een stagnerende woningmarkt. Naar verwachting zet deze trend 
door met dalende bouwproductie tot gevolg. In 2013 zijn we daarom ook gestart met een flexibelere op-
stelling in het contingentenbeleid om de weinige initiatieven die er zijn niet te frustreren. Steeds zijn we 
opzoek naar nieuwe instrumenten om de woningmarkt te stimuleren. In het bijzonder hebben we aandacht 
voor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een thema dat ook uitstekend aansluit op “Oldebroek
voor mekaar”. Om dergelijke nieuwere methoden en benaderingen handen en voeten te geven zijn we van 
plan om in het najaar van 2013 een woonconferentie te organiseren met professionals op woningmarkt 
zoals ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, makelaars, architecten etc. In 2014 zullen we uiteraard 
voortbouwen op de resultaten. 

Economische Zaken 
Binnen de Regio Noord-Veluwe wordt in samenspraak met NVOO (Noord Veluwse Ondernemers Overleg) 
een uitvoeringsprogramma opgesteld voor het regionaal economisch beleidsplan. In 2011 is het sociaal 
economisch beleidsplan op- en vastgesteld. Er wordt tot en met 2014 uitvoering gegeven aan het actie-
programma. Ieder jaar vindt evaluatie plaats. 

In de kerntakendiscussie is besloten onze taken op het gebied van economische zaken te verminderen, 
waardoor uiterlijk in 2015 de beschikbare formatie meer dan gehalveerd moet zijn. Wij zijn aan het bekij-
ken op welke wijze dit gestalte moet krijgen. De te behalen taakstelling is zonder meer haalbaar, maar zal 
de wijze waarop wij uitvoering geven aan dit beleidsveld doen veranderen. 

Recreatie- en toerisme 
In de kerntakendiscussie is besloten tot een herijking van ons toeristisch beleid, dat uiterlijk in 2015 gerea-
liseerd moet zijn. Er wordt bezuinigd op een aantal materiële budgetten en de beschikbare formatie wordt 
meer dan gehalveerd. Dit is overigens in aanvulling op al eerdere bezuinigingen. 
Voor de herijking van ons toeristisch beleid wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het thema “Olde-
broek voor mekaar”. Het Toeristisch Platform zal bij deze zogenaamde transitie een belangrijke rol moeten 
vervullen en vervuld deze ook. We zijn intensief met het Platform in overleg over deze nieuwe rolneming. 
In 2014 zullen hierop voortbouwen. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017



30

Onderwerp1.1 Ruimtelijke ontwikkelingen3.4

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten 
Toekomstvisie (2011) 
Ruimtelijke Structuurvisie gemeente Oldebroek tot 2030 (2002) 
Bestemmingsplannen en aanverwante nota's 
Provinciaal Streekplan en aanverwante nota's 
Regionale streekplanuitwerkingen/provinciale omgevingsvisie 
Nationale wetgeving 
Visiedocument Milieu (2008) 
Meerjaren Ontwikkelprogramma 2011-2014 ( Recreatie)
Nota Recreatie en Toerisme, ruimtelijke aspecten (2009) 
Bed en Breakfast (2008) 
Lokale economisch beleidsplan (2011) 
Regionaal economisch beleidsplan (2011/2012) 
Nota Functieverandering (2013) 
Nota Mantelzorgwoningen (2013) 
Nota Beeldbepalende boerderijen (2013) 

Wat willen we bereiken? 
Het beoogde maatschappelijk effect 
1. Het realiseren, bevorderen en in stand houden van een duurzame ruimtelijke inrichting voor onze 

inwoners, bedrijven en bezoekers.  
2. Bevorderen van de maatschappelijke participatie door nieuwe verdeling van overheids- en particuliere 

taken. 

Wat doen we daarvoor? 
Het adequaat uitvoeren van de regulier werkzaamheden en aanbieden van voorstellen aan de gemeente-
raad waarbij de volgende onderwerpen in 2014 bijzonder invloed of aandacht zullen hebben. 
1. Inspelen op nieuwe wetgeving zoals de Nieuw Wet Ruimtelijke Ordening: de Omgevingswet. 
2. Een pragmatische invulling van gewenste beleidsontwikkelingen als alternatief voor de meer traditio-

nele structuurvisie. 
3. Het begeleiden van het transitieproces van voor de beleidsonderdelen economische zaken en recrea-

tie en toerisme in het kader van de kerntakendiscussie. Hierbij aansluitend op het thema “Oldebroek 
voor mekaar”. 

Onderwerpen voor de gemeenteraad 2014    Planning per kwartaal 
1 2 3 4 

Afronding veegacties bestemmingsplan Buitengebied x

Uitvoering uitwerkingsovereenkomst Van Werven (bestemmingsplan-
nen) 

x x

Bestemmingsplan Hattemerbroek x

Windturbinepark x x x
Milieujaarverslag x

Winkeltijdenverordening x

Wat mag het kosten? 
Bedragen in € Rekening

 2012
Begroting

  2013
Begroting

2014
Begroting

2015
Begroting

2016
Begroting

 2017

Totaal lasten 4.186.524 3.673.215 3.509.298 3.180.904 3.180.904 3.181.269

Totaal baten 761.257 589.144 633.500 633.500 633.500 635.072

Saldo programma voor bestemming -3.425.267 -3.084.071 -2.875.798 -2.547.404 -2.547.404 -2.546.197

Toevoeging/onttrekking reserves)¹ 149.450 342.119 7.228 -17.228 -17.228 -17.228
Saldo programma na bestemming -3.275.817 -2.741.952 -2.868.570 -2.564.632 -2.564.632 -2.563.425

¹)'-'=toevoeging;'+'=onttrekking 
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Uitvoeringsinformatie 
Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 
2014 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): 
Producten 

Lasten Baten Saldo

Economisch beleid 100.094 0 -100.094

Markten 105.600 0 -105.600

Baten marktgelden 0 56.042 56.042

Recreatie en toerisme 102.355 133 -102.222

Milieubeheer 482.873 143 -482.730

Milieubeheer - handhaving 293.463 0 -293.463

R.O.-beleid 827.422 46.088 -781.334

Stedelijke vernieuwing 5.600 0 -5.600

Bouw- en woningtoezicht 1.073.310 0 -1.073.310

Wonen 111.952 23.750 -88.202

Bouw- en woningtoezicht - handhaving 406.630 0 -406.630

Bouwvergunningen 0 507.344 507.344
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3.5 Leefomgeving 
Portefeuillehouder   Wethouders Van Dijk, De Muijnck en Zandbergen 

Korte omschrijving van het programma 
De fysieke leefomgeving wordt bepaald door de thema's verkeer en vervoer, de exploitatie van gronden, 
de instandhouding, beheer en gebruik van de (bovengrondse en ondergrondse) infrastructuur in de open-
bare ruimte (wegen, groen, riolering en waterhuishouding, reiniging en openbare verlichting) en de ge-
meentelijke gebouwen.  

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Algemeen 
Wij streven naar een doelmatige en duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte en gebouwen. 
Onze prioriteit ligt bij het voorkomen van gevaarlijke en ongewenste situaties voor de samenleving en het 
realiseren van een voor de gebruiker acceptabele onderhoudstoestand van de leefomgeving. Dat is een 
omgeving die als prettig ervaren wordt. 
De beheerplannen voor de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en het materieel zijn 
actueel en er is een actueel beeld van het areaal (het bezit aan voorzieningen). Uitgegaan wordt van de
kwaliteitsniveaus zoals de gemeenteraad die in december 2011 heeft vastgesteld.  
Vanuit de visie “Oldebroek voor mekaar” en de (voorgenomen) bezuinigingen zal de samenleving een 
grotere rol gaan spelen bij een goede leefomgeving. Burgerinitiatieven voor onderhoud en beheer van 
gemeentelijke eigendommen worden gestimuleerd. Met ingang van 2015 zal in ieder geval het beheer van 
speelvoorzieningen anders zijn geregeld.  

Door de meer dorpsgerichte benadering van bewoners betreffende hun leefomgeving worden voorstellen 
gedaan om te komen tot een burgerbegroting, met een gedeeltelijke zeggenschap van de samenleving in 
de besteding van beheergelden. Verdere uitwerking vindt plaats in 2014. 

Verkeer en vervoer 
Wegen
De gegevens over het wegenbestand zijn geactualiseerd. De kwantiteit en de kwaliteit zijn getoetst en in 
het beheerprogramma verwerkt. Ook de meerjarige investerings- en onderhoudskosten voor het beheer 
van wegen zijn geactualiseerd en opgenomen in een beheerplan. Als kwaliteitsniveau is gekozen voor B-
kwaliteit.  

Fietsen 
Het bevorderen van het gebruik van fietsen staat regionaal en plaatselijk hoog op de agenda. Een onder-
deel daarvan is het opstellen van een regionaal fietsplan met een overzicht van alle mogelijke fietsroutes. 
De knooppuntenfietsroutes maken daar ook onderdeel van uit. Vanuit het regionale fietsplan kunnen pro-
jecten naar voren komen die het fietsen positief beïnvloeden, zoals een wegdekverbetering en de aanleg
van ontbrekende schakels. 
Naast de fysieke toestand van de fietsroutes moet worden ingestoken op faciliterende zaken. Dat betekent 
voldoende fietsenstallingen bij openbare vervoerhaltes en in winkelcentra. De fietsstallingsmogelijkheden 
in de winkelcentra in Oldebroek en Wezep worden meegenomen bij de (her)-inrichtingsplannen. 
Er moeten ook voldoende en goede fietsroutes aanwezig zijn in de kernen. Uitgangspunt daarbij is: waar
mogelijk nu al gebruikmaken van de bestaande infrastructuur en bij nieuwe plannen hier nadrukkelijk aan-
dacht voor hebben. 

Verkeerscirculatie en -regulatie
Het onderzoek naar mogelijke varianten voor de verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventer-
rein Hattemerbroek, geeft duidelijkheid over de verkeerstromen rond dit bedrijventerrein en 
binnen de kernen Wezep en Hattemerbroek. Er is een plan van aanpak voor de verdere uitvoering opge-
steld in samenwerking met Hattem en Heerde, Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek, Rijkswaterstaat 
en provincie Gelderland. Een bijzonder punt van zorg blijft de aansluiting van de Rondweg op de Zuider-
zeestraatweg bij de A28. 
Bij de ontwikkeling van het winkelcentrum in Wezep spelen naast goede voorzieningen voor distributie, 
parkeergelegenheid en de positie van fietsers en voetgangers een prominente rol. 
Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het centrum zullen onderzoeken worden gedaan naar de 
(toekomstige) verkeersafwikkeling door de kern van Oldebroek. Met name de al bestaande en de mogelij-
ke nieuwe knelpunten verdienen daarbij als eerste de aandacht. 
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Openbaar vervoer 
De provincie Gelderland heeft de regierol bij het lijnbusvervoer en de Regiotaxi. De gemeente is ge-
sprekspartner voor wat betreft routering en zonering van openbaar vervoer. Daarnaast is de gemeente 
afnemer van het product Regiotaxi, voor mensen die in het kader van de WMO in aanmerking komen voor 
een vervoersvoorziening (gemeente koopt zones in). 

Riolering en waterhuishouding 
Een belangrijke doelstelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan is het verkrijgen van beter inzicht in
toestand van het afvalwater- en het grondwatersysteem. Daarin is onder andere de restlevensduur 
van de riolering opgenomen. De investerings- en onderhoudskosten van het rioolstelsel zijn opgenomen in 
het geactualiseerde meerjarig beheerplan. 

In het Waterplan is de aandacht onder andere gericht op de beleving van water, naast de al eerder, in 
samenwerking met het Waterschap, opgestarte ontwikkelingen voor het realiseren van een duurzaam 
watersysteem. In de komende jaren zal worden ingezet op clustervorming binnen de afvalwaterketen, mo-
gelijk als opstap naar verdergaande regionalisering van deze taak. Het Waterschap Vallei en Veluwe is in 
deze ontwikkeling een partner. In 2014 wordt een gezamenlijk Afvalwaterketenplan ter vaststelling aange-
boden. Dit gezamenlijke plan voorziet in afstemming van de noodzakelijke maatregelen in het afvalwater-
systeem van de drie gemeenten en de zuivering van het Waterschap. 

Reiniging 
Huishoudelijk afval 
De inzameling van het huishoudelijk afval is uitbesteed aan Aconov. De containers zijn uitgerust met 
computerchips waarmee de inzameling wordt geregistreerd en containermanagement wordt uitgevoerd. 
Voor het inzamelen van oud papier (door Vereniging Old' Papier) worden ook containers ingezet. 
Uitgangspunt is nog betere scheiding van het afval bij de bron, en dus minder (duurdere) na-scheiding.

Hondenbeleid 
De uitvoering van het hondenbeleidsplan is geen kerntaak. Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij
de samenleving zelf verantwoordelijkheid neemt voor het voorkomen en bestrijden van hondenoverlast. 
Met ingang van 2015 worden er geen gemeentelijke activiteiten meer gedaan op het gebied van honden-
poep en andere overlast. 

Verlichting 
Het beleid rondom de openbare verlichting is in een beleidsplan (opgesteld in H2O-verband) verwoord en
is/wordt in het najaar van 2013 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Toepassen van duur-
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zame verlichtingsmogelijkheden en het aanpassen van het (verlichtings)niveau zijn in het beleid opgeno-
men.  

Groen en landschap 
Het onderhoud van beeldbepalend groen en landschap wordt blijvend uitgevoerd door de eigen dienst en 
de Inclusief Groep. Daarnaast streeft de gemeente er naar om zoveel mogelijk groenstroken te benutten 
voor burgerparticipatie. Hiertoe krijgen burgers die dat willen meer zeggenschap over de inrichting van het 
groen in hun omgeving indien zij bereid zijn dit groen duurzaam te onderhouden. Het vergroten van de rol 
van de samenleving draagt bij aan het realiseren van een hoger gewaardeerde kwaliteit van het groen in
de directe leefomgeving van burgers.  

Speelvoorzieningen 
Het aantal speelterreinen en het aantal aanwezige toestellen voldoet ruimschoots aan de landelijke richtlij-
nen van 3% ruimte voor speelvoorzieningen. Speelterreinen zijn de afgelopen jaren vaak onderwerp van 
besluitvorming geweest. In 2011 is door de gemeenteraad besloten het aantal speeltoestellen te halveren
en zes speelterreintjes op te heffen. In 2012 is aanvullend daarop door de gemeenteraad besloten het 
volledige beheer en onderhoud en vervanging van alle speelterreinen (niet: de speeltuinen van de speel-
tuinverenigingen) per 2015 over te dragen aan de samenleving. In 2013 is op basis van gesprekken met 
de contactpersonen van speelterreinen aan de gemeenteraad voorgesteld om weliswaar het beheer en 
onderhoud en vervanging van alle speelvoorzieningen over te dragen, maar daarbij wel (eenmalig) een 
budget voor vervanging ter beschikking te stellen. In 2014 geven wij verdere uitvoering aan dat besluit,
door burgers te ondersteunen bij het oprichten van de juiste uitvoeringsconstructie en het overdragen van 
de betreffende budgetten. 
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Gemeentelijke gebouwen 
Voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen worden de volgende doelstellingen nagestreefd: 
1. optimalisatie van de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van de gebouwen; 
2. het realiseren van een representatieve, eigentijdse en klantgerichte uitstraling binnen het uitgangspunt 

sober en doelmatig; 
3. de brand- en inbraakveiligheid van de gebouwen waarborgen alsook een veilige en gezonde omgeving 

garanderen voor werknemers en bezoekers in deze gebouwen; 
4. streven naar een verhoogde energiezuinigheid en duurzaamheid van de gebouwen; 
5. streven naar meer intergemeentelijke samenwerking, bijvoorbeeld door kennisoverdracht en gezamen-

lijke inkoop. 

Vergunningen openbare ruimte 
In 2012 is ingezet op deregulering van het evenementenbeleid en een meer kostendekkend legestarief. 
Onbedoelde effecten hiervan zijn in de loop van 2013 gecorrigeerd. Voor 2014 worden de legestarieven 
herijkt op basis van een evaluatie. Daarnaast worden de leges voor algemeen en sociaal nut beogende 
instellingen in 2014 betrokken bij het herijken van de gemeentelijke steunverlening aan het verenigingsle-
ven.  

Markten en standplaatsen 
In 2014 worden voorstellen voor het uitbesteden van zowel de jaarmarkt als de weekmarkten aan de ge-
meenteraad aangeboden. 

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2011-2015 (2011) 
Waterplan (2009) 
Groenvisie (2007) 
Begraafplaatsvisie (2007) 
Afvalbeleidsplan (2008) 
Hondenbeleidsplan (2008) 
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (2005) 
Gemeentelijk speelruimtebeleid (2001)  
Landschapsontwikkelingsplan (2005) 
Nota Gemeentelijke gebouwen (2010) 

Wat willen we bereiken? 
Het beoogde maatschappelijk effect 
1. Een doeltreffende en duurzame inrichting van de openbare ruimte waarin de gebruiker prettig en 
veilig kan verblijven met inachtneming van de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveaus.  
2. De veiligheid op wegen voor de verkeersdeelnemers bevorderen en mogelijkheden bieden voor 
mobiliteit met het openbaar vervoer. 
3. Centrumvoorzieningen, bedrijventerreinen, bijzondere accommodaties en woonwijken moeten 
bereikbaar zijn. 
4. Een duurzaam en veerkrachtig watersysteem waarbij we streven naar schoon en veilig water, 
zonder overlast, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de riolering, voorzieningen ten behoeve van 
hemelwater en drainagesystemen. 
5. Het verminderen van afval, beter (vooraf) scheiden van afvalsoorten. 
6. Buurtbewoners spreken elkaar aan op eventuele overlast van honden. 
6. Voldoende (en duurzame) openbare verlichting ter bevordering van de (sociale en verkeers-)veiligheid. 
7. Een groenstructuur, waarbij duidelijk is voor welk deel de gemeenten en voor welk deel bewoners ver-
antwoordelijk zijn voor het onderhoud. 
8. Burgers richten het groen in hun directe omgeving naar eigen smaak in en onderhouden dat op het door 
hen gewenste niveau. 
9. Burgers beheren en onderhouden op een duurzame manier de speelvoorzieningen in de gemeente. 
10. Alle gemeentelijke gebouwen hebben een goede onderhoudstoestand, waarbij bijzondere aandacht 
wordt besteed aan de toegankelijkheid, de uitstraling, de gebruiksmogelijkheden en het 
energieprestatieniveau. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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Wat doen we daarvoor? 
Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden en de onderwerpen waarover voorstellen aan 
de gemeenteraad worden aangeboden hebben in 2014 de volgende onderwerpen bijzondere aandacht: 
1. Het voorbereiden van de uitvoeringswerkzaamheden voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Hat-

temerbroek, in samenwerking met provincie, Rijkswaterstaat en de Ontwikkelingsmaatschappij Hat-
temerbroek. 

2. Het afvalwaterketenplan dat in samenwerking met Hattem en Heerde en Waterschap Vallei en Velu-
we wordt opgesteld vervangt het vigerende GRP, dat geldig is tot 2015. 

3. In aansluiting op een quick scan bij de gemeenten Hattem en Heerde en het bedrijfsvoeringsonder-
zoek naar de buitendienst in Oldebroek wordt een vervolgonderzoek gedaan naar de toekomstige 
vorm van uitvoering van de beheertaken in de leefomgeving. Daarbij worden de positie van de geza-
menlijke buitendiensten afgezet tegen diverse uitvoeringsvarianten (van volledig zelfstandig service-
team tot volledige uitbesteding). Sociaal maatschappelijke meerwaarde, dienstverlening en flexibiliteit
zijn randvoorwaarden. 

4. Verdergaande samenwerking met de samenleving door burgerparticipatie, met overdracht van ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden wordt op de terreinen groenvoorziening en speelvoorzieningen 
concreet uitgewerkt. Alle speelvoorzieningen moeten worden overgedragen in 2014. Als leidraad voor 
overdracht van groenstroken en mogelijkheden voor overdracht van onderhoud ervan geldt het plan 
dat in 2013 is vastgesteld. 

5. (Gedeeltelijke) overdracht van jaarmarkt en weekmarkten wordt in 2014 geformaliseerd. 
6. Voorzieningen ten behoeve van het hondenbeleid worden in 2014 volledig afgebouwd. Klachten over 

hondenoverlast door leiden naar de dorps- en wijkraden. 
7. In 2014 wordt de voorzet voor het opstellen van een burgerbegroting uit 2013 verder uitgewerkt. Er 

wordt inzicht gegeven in te nemen maatregelen en benodigde middelen daarvoor per kern. Nagegaan 
wordt welke middelen per kern vrij besteedbaar kunnen zijn voor de samenleving en de voorwaarden 
waaronder dat kan plaatsvinden. 

8. De uitvoering van projecten locatieontwikkeling volgens de planning van het MPG. 
9. Het uitdragen van de mogelijkheid voor burgers om het groen in hun omgeving te onderhouden, posi-

tief besluiten op verzoeken daartoe en duidelijke afspraken maken over de voorwaarden waaronder 
overdracht mogelijk is. 

10. Het ondersteunen van burgers bij het kiezen van de juiste organisatievorm voor het beheer van 
speelvoorzieningen en het adviseren over andere uitvoeringsaspecten. 

Indicatoren 
Meeteenheid Realisatie

(2011) 
Ambitie
(2014) 

Speelvoorzieningen in beheer en onderhoud 
van inwoners 

Aantal speelvoor-
zieningen 

4 15

Groenstroken in beheer en onderhoud bij 
samenleving 

Aantal groenstro-
ken 

6

Onderwerpen voor de gemeenteraad 2014    Planning per kwartaal 
1 2 3 4 

Vaststellen afvalwaterketenplan x

Uitvoeringsplan ontsluiting Hattemerbroek x

Overdracht markten x

Wat mag het kosten? 
Bedragen in € Rekening

 2012
Begroting

  2013
Begroting

2014
Begroting

2015
Begroting

2016
Begroting

 2017

Totaal lasten 15.954.579 17.404.288 12.837.708 11.369.241 13.425.186 11.351.384

Totaal baten 11.061.701 13.888.882 8.384.836 7.182.324 8.879.442 7.503.553

Saldo programma voor bestemming -4.892.878 -3.515.406 -4.452.872 -4.186.917 -4.545.744 -3.847.831

Toevoeging/onttrekking reserves)¹ 1.008.877 -500.500 162.890 92.812 452.405 -262.851
Saldo programma na bestemming -3.884.001 -4.015.906 -4.289.982 -4.094.105 -4.093.339 -4.110.682

¹)'-'=toevoeging;'+'=onttrekking 
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Uitvoeringsinformatie 
Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 
2014 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): 
Producten 

Lasten Baten Saldo

Beheer onroerend goed 119.274 40.534 -78.740

Vastgoed 52.959 25.876 -27.083

Afvoer kadavers 3.799 0 -3.799

Bescherming van dier/ontsmetting/ong.b. 65.379 503 -64.876

Wegen 1.837.555 0 -1.837.555

Openbare verlichting 297.186 19.058 -278.128

Overige werkzaamheden 842.243 36.393 -805.850

Verkeersmaatregelen 122.179 754 -121.425

Waterhuishouding 191.305 0 -191.305

Groen en landschap 1.219.752 8.214 -1.211.538

Speelvoorzieningen 216.705 65.730 -150.975

Reiniging 2.111.620 354.847 -1.756.773

Riolering 1.372.471 0 -1.372.471

Begraafplaatsexploitatie 1.036.780 266.134 -770.646

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 0 2.019.151 2.019.151

Rioolheffing 0 1.696.029 1.696.029

Baten begraafplaatsrechten 0 483.216 483.216

Bouwgrond niet in exploitatie 2.715.987 2.706.037 -9.950

Bouwgrond in exploitatie 599.013 636.960 37.947

Voorraad grond- en hulpstoffen 33.500 25.400 -8.100

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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4. Algemene dekkingsmiddelen 
Portefeuillehouder   Wethouder Van Dijk 

Korte omschrijving van het programma 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen. Deze middelen worden niet als 
baten in de programma's opgenomen. 

Beschrijving dekkingsmiddelen 
Lokale heffingen 
De lokale heffingen betreffen heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Het beleid over deze hef-
fingen en een aanduiding van de lokale lastendruk is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. 

De inkomsten zijn voor de jaren 2014 - 2017 als volgt begroot (in bedragen x € 1.000): 

2014 2015 2016 2017
Onroerende zaakbelasting 4.519 4.597 4.678 4.760

Hondenbelasting 146 149 152 154

Forensenbelasting 32 33 33 33

Toeristenbelasting 447 456 464 473

Precariorechten 483 13 13 13
Totaal 5.627 5.248 5.340 5.433

Algemene uitkeringen 
De uitkering uit het Gemeentefonds is in de begroting verwerkt op basis van gegevens van de meicircu-
laire 2013 van het Rijk. In de meicirculaire 2013 zijn de gemeenten geïnformeerd over de omvang en de 
verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het 
gemeentefonds. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de
gemeenten van belang zijn. 
Aanvullend daarop is in deze begroting is rekening gehouden met de meest actuele basisgegevens van 
onze gemeente (inwoneraantal, aantal woonruimten, aantal uitkeringsgerechtigden etc.). 
Voor de periode 2014 - 2017 worden naar verwachting de volgende bedragen (in euro’s) uit het Gemeen-
tefonds ontvangen: 

2014 20145 2016 2017
17.771.446 16.761.850 16.907.770 16.870.427
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Belangrijkste ontwikkelingen met direct financiële gevolgen voor onze gemeente zijn: 
1. een dalend accres en een korting op het BTW- compensatiefonds waardoor de uitkering uit het Ge-

meentefonds negatief wordt beïnvloed tot ruim € 830.000,- in 2017; 
2. mutaties in financiële bijdragen voor specifieke taken waaronder een aantal bezuinigingsmaatregelen

(korting onderwijshuisvesting, dualiseringskorting vermindering raadsleden, scootmobielen); deze mu-
taties zijn geoormerkt en zullen via aanpassing van beleid moeten worden gerealiseerd. (NB: Na de 
meicirculaire is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor vermindering van het aantal raadsleden niet 
aangenomen; de gevolgen voor de daarmee beoogde bezuiniging en het Gemeentefonds zullen later 
bekend worden); 

3. taakoverdrachten in het sociaal domein.  

In de circulaire is informatie verstrekt over de WOZ-herwaardering en de aanpassing van de rekentarieven 
en de macronorm OZB. Deze gegevens zijn meegenomen in de OZB-opbrengsten.  
Na het verschijnen van de meicirculaire, bij het behandelen van de voorjaarnota van het Rijk, is gebleken 
dat er aanvullende bezuinigingen nodig zijn om het EMU-saldo binnen de kaders (3%) te houden. Op dit 
moment is nog niet bekend wat de effecten hiervan voor de uitkering uit het gemeentefonds is. De besluit-
vorming hierover zal naar verwachting dit najaar plaatsvinden. De effecten zullen naar verwachting in de 
septembercirculaire zichtbaar worden. Op basis van informele informatie wordt rekening gehouden met 
een extra korting voor onze gemeente van € 350.000,-. Met deze mogelijke korting is in de omvang van 
het bezuinigingsbedrag van de kerntakendiscussie rekening gehouden.  

De korting op de onderwijshuisvesting vanaf 2015 bedraagt: 
2014 2015 2016 2017

Korting onderwijshuisvesting in €  0 -211.877 -217.079 -221.719

Deze korting is geoormerkt en wordt meegenomen in de uitwerking van de decentralisatie van de onder-
wijshuisvesting en het onderzoek naar de clustering van scholen.  

BTW-compensatiefonds 
In het Regeerakkoord van VVD en PvdA is het voornemen opgenomen het BTW-compensatiefonds (BCF) 
af te schaffen. In de decembercirculaire 2012 is dit uitgewerkt: onder aftrek van een korting van € 310 mil-
joen is het bedrag van het gemeentelijke aandeel in het BCF aan het gemeentefonds toegevoegd. In het 
financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden op 18 januari 2013 hebben gesloten heeft het
kabinet de gemeenten echter een handreiking gedaan door het BCF niet af te schaffen. De taakstellende 
korting van € 310 miljoen vanaf 2015 blijft daarbij wel gehandhaafd. Om de ontwikkeling van het BCF voor 
het Rijk beheersbaar te maken komt er een plafond op het BCF dat gekoppeld wordt aan de normerings-
systematiek voor het gemeentefonds. Het plafond is op basis van de raming van het BCF voor 2014 vast-
gesteld op € 3,1 miljard. Vanaf 2015 groeit het plafond van het BCF met het accres. De afgelopen jaren - 
voor de verhoging van de btw - lag de realisatie van het BCF rond de € 2,8 miljard. Net als voorheen wordt 
alle compensabele btw vergoed uit het BCF. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals de 
gemeentelijke decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het 
plafond overschreden wordt, dan wordt er uitgenomen uit het Gemeentefonds. Bij een realisatie lager dan
het plafond komt het verschil ten gunste van het Gemeentefonds. Op dit moment wordt een onderschrij-
ding van het plafond geraamd, resulterend in een geraamde storting in het Gemeentefonds vanaf 2015. 
De korting van het BTW-compensatiefonds heeft voor onze gemeente het volgende effect: 

2014 2015 2016 2017

Korting btw-compensatiefonds in € -179.000 -474.000 -478.000 -478.000

Deze bedragen zijn onderdeel van de ontwikkelingen in de Algemene uitkering. 

Incidentele baten en lasten 
In de begroting zijn incidentele baten en lasten verantwoord die hoger zijn dan € 25.000,-. 

Programma Onderwerp Baten Lasten

Bestuur & Dienstverle-
ning 

Personele lasten voor 
Investeringen in de or-
ganisatie 

€ 340.000 

Bestuur & Dienstverle-
ning 

Frictiekosten realisering 
bezuinigingen 

€ 81.000 

Algemene dekkingsmid-
delen 

Precariobelasting € 470.000 

    

Totaal € 470.000 € 421.000

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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Dit overzicht is exclusief de realisering van de bezuinigingsmaatregelen, zoals opgenomen in de paragraaf 
Kerntakenbesluiten: “Oldebroek voor mekaar”. Deze maatregelen moeten per 1 januari 2015 zijn gereali-
seerd en de budgetten zijn vanaf dat jaar niet meer in de begroting opgenomen. 

Dividend 
De volgende dividenden zijn geraamd: 
Bedragen in € BNG Vitens Alliander Vattenfall

Nominaal bedrag 24.375 18.693 1.348.405 283.165

Aantal aandelen 9.750 18.693 269.681 56.633

Dividend per aandeel 1,15 2,68 0,59 1,44

Geraamde opbrengst 11.213 50.097 158.503 81.670

Rendementspercentage 3,38% 4,01% 2,51% 2,00%

Boekwaarde per aandeel 34,06 66,83 23,41

Fictief aandelenbezit 332.115 1.249.274 6.314.474

Saldo financieringsfunctie 
In de staat van investeringen is rekening gehouden met een rentepercentage van 4% (calculatierente). De 
renteomslagberekening geeft als resultaat een rentepercentage van 5,343%. Dit betekent dat aan de ex-
ploitatie 1,343% minder rente is toegerekend. Het verschil ad € 291.133,- is verantwoord op de post saldo 
financieringsfunctie. 

Onvoorzien 
In de begroting is voor onvoorziene uitgaven opgenomen een bedrag van afgerond € 4,40,- per inwoner.  

Relevante vastgestelde beleidsdocumenten 
Financiële verordening (2013) 
Belastingverordeningen 2014 (worden u tegelijkertijd met deze begroting aangeboden) 
Meicirculaire Ministerie BZK (2013) 

Wat mag het kosten? 
Bedragen in € Rekening

 2012
Begroting

  2013
Begroting

2014
Begroting

2015
Begroting

2016
Begroting

 2017

Totaal lasten 5.329.330 5.061.462 3.763.101 3.676.325 4.051.865 4.266.253

Totaal baten 26.827.556 25.989.889 27.131.202 25.310.896 25.396.206 25.403.434

Saldo programma voor bestemming 21.498.226 20.928.427 23.368.101 21.634.571 21.344.341 21.137.181

Toevoeging/onttrekking reserves)¹ 367.605 361.353 -2.353 -35.633 -10.876 -10.876
Saldo programma na bestemming 21.865.831 21.289.780 23.090.748 22.049.938 21.784.465 21.577.305

¹)'-'=toevoeging;'+'=onttrekking 

Uitvoeringsinformatie 
Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 
2014 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): 
Producten 

Lasten Baten Saldo

Kortlopende financiering 0 -291.133 -291.133

Externe beleggingen 240.253 209.596 -30.657

Geldleningen/uitzettingen >/= 1 jaar 461.014 464.128 3.114

Interne beleggingen 0 1.347.553 1.347.553

Algemene uitkeringen 11.400 17.771.447 17.760.047

Algemene baten en lasten 635.484 0 -635.484

BTW Compensatiefonds 1.600.000 1.600.000 0

Uitvoering Wet WOZ 206.721 0 -206.721

Baten OZB gebruiker 0 664.103 664.103

Baten OZB eigenaren 0 3.709.967 3.709.967

Baten forensenbelasting 0 32.000 32.000

Baten toeristenbelasting 0 447.201 447.201

Baten hondenbelasting 0 134.545 134.545

Baten precariobelasting 0 483.295 483.295

Lasten heffing en invordering gem.bel. 157.044 20.819 -136.225

Saldo kostenplaatsen 338.234 216.297 -121.937

Beleggingen nutsbedrijven 112.951 321.384 208.433
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5. Paragrafen 
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat in de begroting in afzonderlijke para-
grafen de beleidslijnen worden vastgelegd voor relevante beheersmatige aspecten. Ook het beleid voor de
lokale heffingen moet in een paraaf worden vastgelegd. In de begroting zijn de volgende paragrafen opge-
nomen: 

paragraaf bestuurlijk primaat
5.1 Lokale heffingen wethouder Van Dijk 

5.2 Weerstandsvermogen wethouder Van Dijk 

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen college van burgemeester en wethouders 

5.4 Financieringsparagraaf wethouder Van Dijk 

5.5 Bedrijfsvoering burgemeester Hoogendoorn 

5.6 Verbonden partijen college van burgemeester en wethouders 

5.7 Grondbeleid wethouder Van Dijk 

5.8 Kerntakenbesluiten:  
Oldebroek voor mekaar 

college van burgemeester en wethouders 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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5.1 Lokale heffingen 
Portefeuillehouder   Wethouder Van Dijk 

Korte omschrijving van de paragraaf 
De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over: 

• het heffingenbeleid; 

• de geraamde inkomsten; 

• de hoogte van de heffingen (overzicht op hoofdlijnen); 

• de lokale lastendruk; 

• het kwijtscheldingsbeleid. 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Algemeen 
Naast de inkomsten vanuit het Rijk (Gemeentefonds en specifieke inkomensoverdrachten) zijn de lokale 
heffingen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. 

Met enkele van de heffingen betaalt de gemeente specifieke kosten, bijvoorbeeld voor het ophalen en 
verwerken van afval (afvalstoffenheffing), voor de aanleg en het beheer van de riolering (rioolheffing), voor 
de markt (marktgelden), voor vergunningverlening (leges) en voor de begraafplaatsen (rechten begraaf-
plaatsen).  

Andere kosten betaalt de gemeente onder meer uit de inkomsten van de onroerende zaakbelastingen, 
hondenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting. Deze heffingen dienen als
algemeen dekkingsmiddel.

Visie op lokale heffingen 
In het bestuursakkoord “Vernieuwen en verbinden” voor de bestuursperiode 2010-2014 zijn onder andere 
de volgende uitgangspunten genoemd: 

• de tarieven voor specifieke diensten en producten moeten overeenkomen met wat die producten en 
diensten de gemeente kosten. Ze moeten kostendekkend zijn; 

• de onroerende zaakbelastingen gaan jaarlijks omhoog met het door het Centraal Planbureau vastge-
stelde inflatiepercentage.  

De indexatiecijfers voor het prijsniveau van de meerjarenprogrammabegroting 2014 zijn bepaald aan de 
hand van de cijfers van het CPB en vermeld in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken. Het CPB verwachtte in maart 2013 een prijsmutatie van de netto materiële overheidsconsumptie 
(IMOC) voor het jaar 2014 van 1,75%. In lijn met het beleid in voorgaande jaren is 0,75% prijsmutatie 
doorberekend in de begrote lasten en 1% in de stelpost prijsstijgingen geplaatst. 

Geraamde inkomsten 
In de begroting voor het jaar 2014 zijn de volgende inkomsten uit lokale heffingen geraamd. 

Begroting * € 1.000 

Onroerende-zaakbelastingen (voorlopig)       4.519 

Hondenbelasting          146

Toeristenbelasting 447

Forensenbelasting             32

Precariobelasting 483

Rioolheffing 1.732

Afvalstoffenheffing  2.070

Begraaf(plaats)rechten 483

Leges bouw- en sloopvergunningen 553

Leges burgerzaken 323

Marktgelden 56

Totaal 10.844
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Voor ontheffingen en verminderingen in verband met kwijtschelding en leegstand van objecten is een be-
drag van € 201.000,- in de begroting 2014 opgenomen.

Kostendekking 
In het bestuursakkoord staat dat de tarieven voor producten en diensten in principe kostendekkend moe-
ten zijn. Dit geldt voor het totaal van de opbrengsten uit tarieven. Per product kunnen de kosten iets hoger 
of lager zijn. 

In de begroting 2014 is het kostendekkende niveau per product: 

Percentage kostendekking 

Rioolheffing 100%

Afvalstoffenheffing 100%

Leges  100%

Overzicht van lokale heffingen  

Onroerende zaakbelastingen 
De hoogte van de aanslag onroerende zaakbelastingen is afhankelijk van de vastgestelde waarde van het 
pand of de grond (object) op 1 januari van het eraan voorafgaande jaar. Voor het jaar 2014 geldt de waar-
depeildatum 1 januari 2013. Bij de opstelling van deze begroting is de uitkomst van de herwaardering van 
de objecten naar waardepeildatum 1 januari 2013 in onze gemeente nog niet geheel afgerond en is deels 
uitgegaan van prognosewaarden.  

Gerekend met een opbrengststijging van 1,75% komen de tarieven OZB voor 2014 uit op: 

Voor woningen: Voor niet-woningen:
Eigenaren 0,1204% 

(2013: 0,1131%)
0,2129%

(2013: 0,2001%)

Gebruikers n.v.t. 0,1646%
(2013: 0,1546%)

Totaal 0,1204% 
(2013: 0,1131%)

0.3775%
(2013: 0,3547%)

De definitieve tarieven/percentages worden berekend op basis van de uitkomsten van de herwaardering 
van objecten en worden opgenomen in de door de gemeenteraad vast te stellen verordening onroerende 
zaakbelastingen. 

Hondenbelasting 
We stellen voor om het tarief voor hondenbelasting met de loon- en prijsstijgingen te verhogen (1,75%).
Het tarief per hond gaat daarmee van € 71,04 in 2013 naar € 72,24 (deelbaar door 12 maanden) in 2014. 

Naar aanleiding van de kerntakendiscussies beëindigen we met ingang van (uiterlijk) 2015 de uitvoering
van het hondenbeleidsplan. Voor de uitvoering van dit plan is in het verleden het tarief van de hondenbe-
lasting per hond met € 17,- verhoogd. Deze tariefsverhoging wordt weer ongedaan gemaakt wanneer de 
uitvoering van het hondenbeleidsplan wordt beëindigd (1 januari 2015). Dit leidt tot een verlaging van de 
kosten en opbrengsten met ongeveer € 30.000,-. 

Toeristenbelasting  
De opbrengst uit toeristenbelasting is een tegemoetkoming in de kosten die de gemeente in het belang 
van het toerisme maakt. De wetgever heeft niet bepaald dat de opbrengst moet dienen om specifiek voor 
het toerisme gemaakte kosten te dekken.  

De gemeenteraad heeft in 2012 besloten om de koppeling tussen de uitvoering van het jaarplan Recreatie
en Toerisme en een gemeentelijke bijdrage in de kosten van de coördinatorfunctie van het Boerderijmuse-
um los te laten.  

In de begroting wordt voorgesteld om het tarief van de toeristenbelasting met de stijging van loonkosten en 
prijzen te verhogen. 

De ontwikkeling van het tarief voor de toeristenbelasting ziet er als volgt uit: 
Tarief 2013 Tarief 2014

Totaal € 1,02 € 1,04 
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Precariobelasting 
Precariobelasting wordt in de gemeente Oldebroek geheven voor het gebruik van openbare gemeente-
grond met een kraam, een verkoopwagen of een daarmee gelijk te stellen vervoermiddel of voor het uit-
stallen van te verkopen artikelen of eetwaren.  
We stellen voor dit tarief met de loon- en prijsindex aan te passen voor de standplaatsen in de kernen
Oldebroek en Wezep. Het tarief stijgt hierdoor van € 1,02 tot € 1,04 per dagdeel per vierkante meter inge-
nomen grond met een maximumbedrag per dagdeel per kwartaal van € 356,-. Vanuit sociaal-economisch 
oogpunt is het ook gewenst dat er in de overige kernen standplaatsen worden ingenomen. Gelet op de 
omvang van het marktgebied is het redelijk dat hiervoor een lagere precariobelasting wordt geheven. De
mogelijkheden daarvoor worden onderzocht en bij de aanbieding van de Verordening precariobelasting 
2014 ontvangt de gemeenteraad een voorstel.  
In september 2012 heeft de gemeenteraad besloten de heffing van de precariobelasting uit te breiden met
een heffing voor terrassen, reclame-uitingen e.d. Dit moet vanaf 2015 een netto-opbrengst van € 30.000,- 
per jaar opleveren.  
Daarnaast is met ingang van 2013 een precariobelasting ingevoerd voor het hebben van buizen, kabels, 
draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het tarief voor
2013 is vastgesteld op € 2,16 per strekkende meter. Het voorstel is ook dit tarief met 1,75% te verhogen 
tot € 2,20 per strekkende meter. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van BZK in 2011 een 
wetsvoorstel uitgewerkt dat regelt dat nutsbedrijven geen precariobelasting meer hoeven te betalen voor 
hun netwerken. Over dit concept wetsvoorstel heeft de Raad van State in september 2012 advies uitge-
bracht. Naar aanleiding van dit advies heeft minister Plasterk besloten meer tijd te nemen om te studeren 
op reële alternatieven. De precariobelasting over buizen, kabels, dragen of leidingen kan hierdoor ook in 
2014 worden geheven. We hebben een opbrengst geraamd van € 470.000,- op basis van opgave door 
nutsbedrijven. Vanaf 2015 is de mogelijkheid van heffing onzeker; daarom hebben we voor die jaren (nog) 
geen opbrengst geraamd. 

Forensenbelasting 
Forensenbelasting moet betaald worden door natuurlijke personen die, zonder in de gemeente Oldebroek 
hoofdverblijf te hebben, er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een
gemeubileerde woning beschikbaar houden. Reden voor deze belasting is dat deze mensen van de door 
de gemeente aangebrachte en bekostigde voorzieningen profiteren, zonder dat we voor hen een uitkering 
uit het Gemeentefonds krijgen. 
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De forensenbelasting is met ingang van 2012 ingevoerd. Het tarief voor 2013 is € 0,372% van de WOZ-
waarde, met een maximum van € 1.000,-. Voor woningen op campings geldt een vast tarief van € 195,85. 
Voorgesteld wordt ook deze tarieven met niet meer te verhogen dan het niveau van de loon- en prijsver-
hogingen tot respectievelijk € 0,379% en € 199,28 met uitzondering van het maximumbedrag van  
€ 1.000,-. 

Afvalstoffenheffing  
De afvalstoffenheffing dient ter dekking van de kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk 
afval. Het beleid is dat de opbrengsten kostendekkend zijn.  
De definitieve tariefvoorstellen bieden we aan in de Verordening afvalstoffenheffing 2014, die tegelijk met 
deze begroting wordt behandeld. Het saldo van de reserve afval per 31 december 2012 (exclusief een 
bedrag van € 35.000,- voor risicoafdekking) wordt verrekend in de tarieven afvalstoffenheffing voor 2014. 
De tarieven voor 2014 wordt naar verwachting: 
Voor eenpersoonshuishoudens   € 180,48 (2013: € 191,52) 
Voor meerpersoonshuishoudens  € 240,60 (2013: € 255,36). 

Rioolheffing 
De rioolheffing wordt geheven van de gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect op de 
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De heffing moet ook betaald worden voor percelen die alleen 
regenwater afvoeren op de gemeentelijke riolering. 

Voor woningen geldt een vast bedrag. Voor percelen die niet of niet in hoofdzaak tot woning dienen, is de 
heffing afhankelijk van de hoeveelheid toegevoerd leiding- en grondwater (voor veehouderijen maximaal 
500 m³).  
Voor percelen die alleen regenwater afvoeren, bedraagt de heffing 0,15% van de WOZ-waarde. Bedragen 
van minder dan € 10,- per object worden niet geheven. 

De opbrengst van de rioolheffing moet worden gebruikt voor de nakoming van de gemeentelijke zorgplich-
ten voor afvalwater en hemel- en grondwater.  

De gemeenteraad heeft in mei 2013 besloten dat de zogenoemde kapitaallastenmethodiek wordt toege-
past. Dit besluit wordt meegenomen in de vast te stellen belastingverordening voor 2014, die tegelijk met 
deze begroting wordt behandeld. De rioolheffing mag 100% kostendekkend zijn. Verhoging van het tarief 
2013 voor woningen met het inflatiepercentage leidt tot een tarief van € 175,44 in 2014. De definitieve 
tariefvoorstellen bieden we aan in de Verordening rioolheffing 2014, die tegelijk met deze begroting wordt 
behandeld. 

Marktgelden 
De tarieven voor de weekmarkten worden in principe bepaald door de totale kosten die voor de weekmark-
ten worden gemaakt te delen door het totaal aantal mogelijk te gebruiken meters op de weekmarkten. 
Doordat er geen volledige bezetting van het aantal marktplaatsen is, is er geen sprake van 100% kosten-
dekking. Voor 2014 is het kostendekkingspercentage vooralsnog 69%. Vanaf 2015 zullen de tarieven 
100% kostendekkend moeten zijn. Bij het berekenen van het tarief voor 2014 wordt uitgegaan van een 
verwachte uitbreiding van de weekmarkt Oldebroek. 
Het tarief voor de jaarmarkt is de laatste jaren (alleen) met een prijsindex verhoogd, gezien het culturele 
karakter van de jaarmarkt en een stuk promotie voor de gemeente Oldebroek. Hierdoor wordt geen 100% 
kostendekking gehaald. In de meerjarenbegroting gaan we er vanuit dat dit in 2015 is gerealiseerd. Als de 
markten niet groter worden, zal de inzet van de gemeente afnemen. In het kader van “Oldebroek voor 
mekaar” zal worden bezien, hoe de markt door de samenleving in stand kan worden gehouden. 
De definitieve tariefvoorstellen worden aangeboden in de Verordening rioolheffing 2014, die tegelijk met 
deze begroting wordt behandeld. 

Begraafplaatsrechten 
De begraafplaatsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor door de ge-
meente verleende diensten ten aanzien van de begraafplaatsen. De tarieven zijn afhankelijk van de begro-
te kosten hiervoor.  
Het voorstel is de tarieven voor grafrecht, begraafrecht, onderhoudsrecht en de vergunningen voor grafbe-
dekkingen, grafkelder en opgraven met niet meer dan het inflatiepercentage te verhogen.  
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De tarieven voor 2014 worden dan:  

In € 

Grafrecht Voor 20 jaar 590,32

Onbepaalde tijd 688,26

Begraafrechten Persoon > 12 jaar 728,88

Onderhoudsrecht particuliere 
grafruimte 

Onderhoud voor 20 jaar, per jaar 51,96

Afkoopsom voor 20 jaar 935,28

Afkoopsom voor onbepaalde tijd 2.338,20

Grafbedekkingen 62,94

Grafkelder  629,40

Opgraven  38,92

Leges 
Leges kunnen worden geheven voor een door de gemeente geleverde dienst. Voor enkele legestarieven 
gelden door de Rijksoverheid vastgestelde maximumtarieven.  

Voor de berekening van de legestarieven wordt ieder jaar uitgegaan van de voor dat jaar geldende uurlo-
nen en een prijsindex voor materialen. Uitgangspunt is 100% kostendekking.  

Er zijn drie groepen leges, namelijk voor: 

• algemene dienstverlening;  

• dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning; 

• dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.  

Binnen een groep mogen sommige tarieven hoger zijn dan de kosten, maar dan moet dat gecompenseerd 
worden door andere tarieven in die groep lager te maken dan de kosten. Dit speelt vooral bij het onderdeel 
bouwen van de omgevingsvergunningen, waarbij het tarief voor de kleine bouwwerken niet geheel kosten-
dekkend is. Dat wordt gecompenseerd door het tarief voor de grote bouwwerken iets meer dan kostendek-
kend te maken. Ook zijn enkele legestarieven bewust niet 100% kostendekkend gemaakt om te 
voorkomen dat men geen vergunning aanvraagt, zoals voor het kappen van een boom en voor een uit-
weg/inrit. De gemeentelijke inspanningen zijn er daarnaast op gericht om door middel van deregulering de 
kosten die gemaakt worden voor vergunningen te verminderen. 
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In het kader van “Oldebroek voor mekaar” brengt de gemeente focus aan in activiteiten die tot haar kern-
taken behoren en vraagt zij van de samenleving om meer verantwoordelijkheden op te pakken. Dat bete-
kent dat de omvang van de gemeentelijke steunverlening via subsidie, niet-kostendekkende tarieven voor
accommodaties en dergelijke zal afnemen. Het verstrekken van evenementenvergunningen blijft een kern-
taak van de gemeente. Het organiseren van evenementen wil de gemeente ook blijvend faciliteren. De 
hoogte van leges mag voor verenigingen en instellingen geen drempel opwerpen om activiteiten te ont-
plooien. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de leges te verlagen; dit kan door de kosten ver-
der te verlagen of de kosten op een andere manier binnen de gemeentelijke begroting te financieren. Deze 
benadering past binnen de meer integrale benadering van gemeentelijke steunverlening, die het vereni-
gingsleven als gewenste richting heeft aangegeven. 

De definitieve tariefvoorstellen worden aangeboden in de tarieventabel bij de Legesverordening 2014, die 
tegelijk met deze begroting wordt behandeld.  

Vergelijkend overzicht van de lokale lasten 
In de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten 2013 van het Coelo staat Oldebroek met de woonlasten voor 
meerpersoonshuishoudens op de 213e plaats (nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 430 de 
hoogste). In 2012 stond Oldebroek op de 167e plaats. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven en lasten van de gemeente Oldebroek ten opzich-
te van de landelijke tarieven in 2013.  

Landelijk Oldebroek 

Laagste Gemiddelde Hoogste 

OZB woningen 0,0434% 0,1091% 0,2108% 0,1131%

OZB niet-woningen 0,0841% 0,3882% 0,7868% 0,3547%

Afvalstoffenheffing * € 24 € 264 € 425 € 255

Rioolheffing * € 65 € 183 € 373 € 172

Woonlasten € 508 € 697 € 1.149 € 709

* meerpersoonshuishoudens 

De woonlasten in 2013 voor meerpersoonshuishoudens zijn in onze gemeente ten opzichte van 2012 met 
€ 29,- gestegen en liggen nu iets boven het landelijke (en tevens Gelderse) gemiddelde van € 697,-. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven en lasten van de gemeente Oldebroek ten opzich-
te van de tarieven van de regiogemeenten in 2013.  

Heerde Hattem Oldebroek Elburg Nunspeet Ermelo Harderwijk Putten
Ozb woningen 0,1346% 0,1255% 0,1131% 0,0900% 0,0770% 0,0973% 0,11279% 0,0714%

Ozb niet-
woningen 

0,2935% 0,3303% 0,3547% 0,2700% 0,2530% 0,4271% 0,38647% 0,2292%

Afvalstoffenheffing € 241 € 240 € 255 € 216 € 204 € 181 € 205 € 125 

Rioolheffing € 185 € 151 € 172 € 194 € 140 € 154 € 117 € 190 

Woonlasten € 805 € 761 € 709 € 638 € 589 € 604 € 576 € 564 

Net als vorig jaar zijn van de acht gemeenten op de Noord-Veluwe de woonlasten voor de burger in de 
gemeente Heerde het hoogst. Hattem volgt op de tweede plaats en Oldebroek is derde. De gemeente 
Putten heeft de laagste woonlasten. 

Kwijtscheldingsbeleid 
Huishoudens met een inkomen op of onder de bijstandsnorm en tevens weinig vermogen komen in aan-
merking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor wo-
ningen. Sinds 1 januari 2012 kunnen ondernemers die op bijstandsniveau leven voor kwijtschelding van 
privébelastingschulden in aanmerking komen. 
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5.2 Weerstandsvermogen 
Portefeuillehouder   Wethouder Van Dijk 

Korte omschrijving van de paragraaf 
Deze paragraaf geeft inzicht in het beheersen van risico’s die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. De 
risico’s worden gerelateerd aan de financiële weerstand. De paragraaf is een onderdeel van het risicoma-
nagementproces en geeft inzicht in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de 
financiële draagkracht van de gemeente indien zich onvoorziene tegenvallers voordoen. De paragraaf 
verwoordt in het kort uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat en waar de uitgangspunten 
van risicomanagement zijn vastgelegd (beleid). Verder wordt inzicht gegeven in de opbouw van het risico-
profiel (de gesignaleerde risico’s), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije middelen om de gesigna-
leerde risico’s in financiële zin op te kunnen vangen) en het weerstandsvermogen (koppeling van de 
risico’s en de weerstandscapaciteit). 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Algemeen  
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin wij in staat zijn om financiële en budgettaire tegenval-
lers op te vangen, zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. De toereikendheid van het 
weerstandsvermogen wordt bepaald door de benodigde weerstandscapaciteit voor de risico’s af te zetten 
tegen de beschikbare weerstandscapaciteit.  

Een risico wordt omschreven in Oorzaak – Gebeurtenis – Gevolg. Waarbij het risico, de gebeurtenis is. 
Een gebeurtenis/ risico kan verschillende oorzaken en verschillende gevolgen hebben. Het is dan ook 
noodzaak deze te beschrijven.  
Vervolgens worden er, als dat zinvol is, risico beperkende maatregelen aan verbonden.  
Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s van projecten of bepaald beleid, kun-
nen er risico beperkende maatregelen genomen worden. De maatregel kan (1) de kans dat het risico zich 
zal voordoen verkleinen (preventieve maatregel) of (2) de impact verkleinen als het risico zich heeft gema-
nifesteerd (beperkende maatregel).  
Onderstaand model is een weergave van het proces met een aantal voorbeelden van oorzaken en gevol-
gen. 

Als wij ons bewust zijn van een risico, maken wij een keuze hoe wij reageren op een risico. De volgende 
risicostrategieën en preventieve maatregelen zijn mogelijk:  

• accepteren: alleen bij zeer kleine kans en/ of zeer kleine gevolgen of als nagenoeg geen invloed moge-
lijk is. Wij kunnen er voor kiezen het latente (of concrete) risico volledig zelf te nemen, waarbij het be-
schikbaar weerstandsvermogen als buffer geldt; 

• uitbesteden/overdragen: wij kunnen er voor kiezen het risico (deels) bij derden te plaatsen (zoals ver-
zekeren of bij contractonderhandelingen met een leverancier/aannemer). 

Wij kunnen beheersmaatregelen treffen om de gevolgen van het concrete risico te voorkomen, te vermin-
deren, of teniet te doen. 

• voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen; 

• verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken. 
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Als risico's concreet zijn zullen wij een voorziening treffen. Als risico's latent zijn zullen wij een bestem-
mingsreserve vormen. Als blijkt dat jaarlijks terugkerende concrete risico's zich vrijwel zeker voordoen, 
maken wij een keuze of wij de financiële gevolgen al dan niet regulier opnemen in de geraamde lasten van 
de exploitatie. 

In een intern controle proces bepalen wij de omvang en impact van de risico's (kans x financieel gevolg). 
De impact en omvang van de totale risico's vormt de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's kunnen
worden onderscheiden in exploitatierisico's en risico's voortvloeiend uit grondexploitatie en projecten. Deze 
risico's kunnen betekenis hebben voor de financiële positie van de gemeente. 

Beleid 
Voor concrete risico's zijn specifieke voorzieningen getroffen in de vorm van verzekeringen. Daarbij valt te 
denken aan brandverzekeringen voor gemeentelijke gebouwen, aansprakelijkheidsverzekeringen voor 
personeel en materieel van de gemeente, ongevallenverzekering en rechtsbijstandverzekering voor amb-
tenaren. 
Voor het groot onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen zijn beheerplannen opgesteld. Op basis 
van de meerjarenraming in die beheerplannen zijn voorzieningen gevormd, waaruit (toekomstige) kosten 
betaald kunnen worden. 

Latente risico's betreffen ondernemersrisico's, sociale structuur en open-einde-regelingen en worden zo-
veel als mogelijk specifiek benoemd bij de ontwikkeling en vaststelling van beleid.  

Risico´s kunnen zich voordoen in de exploitatie van de algemene dienst en (investerings)projecten. Risi-
co’s worden systematisch beschreven en er wordt bijgehouden welke beheersmaatregelen getroffen (kun-
nen) worden.  

Daarnaast komen risico's voor in het grondbedrijf. Voor het grondbedrijf is eind 2012 in het meerjarenpro-
gramma van het grondbedrijf (MPG) de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Het risicoprofiel van 
het grondbedrijf is aangepast op basis van de werkelijke situatie eind 2012. Die situatie is meegegeven in 
het raadsvoorstel van begin 2013. 

Resultaten van de grondexploitatiebegrotingen komen ten gunste of ten laste van de Reserve Algemeen 
Grondbedrijf (RAG). De RAG heeft als doel de ondernemersrisico´s van het Grondbedrijf als gevolg van de 
productie van bouwgrond in grondexploitatiecomplexen op te vangen. Door financiële risico´s van de com-
plexen ten gunste of ten laste van de RAG te brengen wordt de begrotingspositie van de gemeente in be-
ginsel niet betrokken bij de risico´s die projecten met zich meebrengen, zolang de omvang van de risico's 
binnen de omvang van de RAG blijven. Voorwaarde is dan ook dat het saldo van de RAG voldoende is om 
risico´s op te vangen en af te dekken. 

Voor risico's die voortvloeien uit de activiteiten van het grondbedrijf wordt een norm gehanteerd van 10% 
van de boekwaarde van het geïnvesteerde vermogen. Als het totaal aan financiële gevolgen van de risi-
co's hoger is, wordt die norm gehanteerd. De Reserve Algemeen Grondbedrijf dient een minimale omvang 
te hebben die overeenkomt met deze norm. 

Op basis van het indelen van de risico’s wordt een risicokaart opgesteld. De risicokaart geeft een indicatie 
van de potentiële impact van het risico. De risicokaart is gebaseerd op het door ons vastgestelde beleid 
risicomanagement, dat in 2010 ter kennisgeving aan u is verzonden. Bij het intekenen van een risicoscore 
geldt: hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is. 

Risicokaart 
Op basis van de benoemde risico's worden 35 risico's van de algemene dienst en het totale risico in het 
grondbedrijf op de volgende pagina weergegeven in de actuele risicokaart. De impact betreft het maximaal 
financieel gevolg dat een risico kan hebben, als die zich daadwerkelijk voordoet in nadelige gevolgen. De 
kans betreft de mate van zekerheid (het percentage) dat het risico tot nadelig gevolg komt binnen een 
bepaalde termijn. 
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Risicokaart MJPB 2014 

Impact (financieel gevolg) 
Kans 1 
(1-20%) 

Kans 2 
(21-40%)

Kans 3 
(41-60%)

Kans 4 
(61-80%)

Kans 5 
(81-100%) 

5 (= > € 500.000) 
3 1 1 0 2 

4 (= / > € 100.000 < € 500.0000 
3 7 1 1 3 

3 (= / > € 50.000 < € 100.000) 
0 3 1 0 0 

2 (= / > € 25.000 < € 50.000) 
0 3 0 0 0 

1 (< € 25.000) 
3 0 0 1 1 

0 (Geen financieel gevolg) 
1 0 1 0 0 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Risicoprofiel Exploitatie/Algemene Dienst 
Op basis van de analyse van de concrete risico's van de algemene dienst is de benodigde weerstandsca-
paciteit € 7,71 miljoen. Op de 35 risico's van de algemene dienst hebben wij een berekening gemaakt op
de kans dat het risico zich voordoet én het mogelijk financieel gevolg. De verlaging van de benodigde 
weerstandscapaciteit met € 0,5 miljoen t.o.v. de jaarrekening 2012 (€ 8,21 miljoen) is voornamelijk veroor-
zaakt door de volgende risico's: 

• -0,87 miljoen: Vermindering van de kans en de impact van het risico van een claim in het Buitenge-
bied; 

• 0,25 miljoen: Nieuw risico planschades Wezep Noord; 

• 0,09 miljoen: Toename max. financieel gevolg van het risico van de garantiestelling muziekschool 
Noordwest Veluwe; 

• 0,03 miljoen: Nieuw risico invoering werkkostenregeling. 

Risicoprofiel Grondbedrijf 
In april 2013 heeft de gemeenteraad het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) vastgesteld. In dit 
MPG zijn de risico's van alle complexen in het Grondbedrijf in beeld gebracht op basis van een doorreke-
ning bij verschillende scenario's. Dit is de meest actuele risico-inventarisatie. 

Op basis van het totaal geïnvesteerde vermogen stellen wij dat de RAG zowel voldoet aan de vastgestelde 
minimale norm van 10% van het geïnvesteerde vermogen, als ook aan de som van de vermelde risico's. 

De gewenste stand van de RAG is minimaal 10% van het geïnvesteerde vermogen (€ 470.000,-) of, als 
dat hoger is, het maximaal financieel gevolg van de gezamenlijke risico's (€ 2,285 miljoen). 

Gewenste stand RAG (zie bijlage 12):     €    2.285.000,-   
De eindstand van de RAG is per 31-12-2013:    €    2.363.000,-  
Ten opzichte van de gewenste stand is het overschot   €         78.000,-

De toekomstige winstpotentie (verwachte uitkomsten complexen tegen netto contante waarde) is met de 
nieuwste MPG nihil. 

Top zeven risico's 
Van de 36 risico's hebben zeven risico's voor de kans x impact een waarde groter of gelijk aan vijftien. 
Binnen de risicokaart betreft dit het rood gearceerde deel (rechtsboven). Het betreft de volgende risico's: 
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Deze top zeven van risico's hebben een weerstandscapaciteit nodig van in totaal € 5,862 miljoen. Dat is
bijna 60% van de totaal benodigde weerstandscapaciteit . 

Naast deze zeven risico’s zijn er risico’s waarvan ‘kans * gevolg * kleiner’ is dan vijftien, maar de impact 
groot kan zijn. Dit betreft de uitvoering van het beheerplan Onderwijsgebouwen en de garantstelling van 
de Bedrijvenpark Hattemerbroek. 

Beheerplan Onderwijsgebouwen 
Het beheerplan van de onderwijsgebouwen is in 2010 geactualiseerd en met het Integraal Huisvestings-
plan (IHP) vastgesteld. Dit beheerplan heeft een tekort oplopend tot € 160.000,- per jaar. Dit risico legt een 
claim van € 1,44 miljoen op het beschikbaar weerstandsvermogen. De uitvoering van het beheerplan in 
zijn huidige vorm is afhankelijk van enkele ontwikkelingen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van clustering van scholen in Wezep. Ook de decentralisatie van de onderwijshuisvesting 
per 1 januari 2015 zal gevolgen hebben voor de uitvoering van het beheerplan.  

Bedrijvenpark Hattemerbroek 
Voor de door de Ontwikkelingsmaatschappij aangetrokken financieringsmiddelen bij de BNG, staan de 
H2O-gemeenten garant voor een bedrag van € 33 miljoen. De gemeente Oldebroek neemt een derde deel 
daarvan (€ 11 miljoen) voor haar rekening. Gezien de recente ontwikkelingen, de relatief lange doorlooptijd 
van het project, waarbij economisch herstel verwacht mag worden en een geactualiseerd scenario, zijn wij 
van mening dat het risico echter beperkt is. Wij calculeren voor dit risico een kans van 10% dat de BNG
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1 Risicoanalyse 
grondbedrijf alge-
meen (MPG Q1-
2013) 

Tegenvallende opbrengsten en 
kosten van grondexploitaties. 

5 5 5 25 2.285

2 HRM Strategische 
personeelsplanning 

De gemeente loopt het risico van 
wachtgeldverplichtingen bij ge-
dwongen ontslagen. Voornamelijk 
als gevolg van het Raadsbesluit 
van juni 2011 en de Kerntakendis-
cussie. 

5 5 5 25 1.260

4 Korting algemene 
uitkering 

Als gevolg van de bezuinigingen 
door het Rijk wordt de algemene 
uitkering gekort. 

6 5 5 25 311

7 Dorpshuis Wezep, 
lening t.b.v. de ex-
ploitatie 

Op 29 januari 2010 is een rentelo-
ze achtergestelde lening verstrekt 
aan Dorpshuis Wezep. 

3 5 4 20 135

5 Garantiestellingen In 2011 heeft het college besloten 
garant te staan voor eventuele 
uitkeringsverplichtingen van de 
Muziekschool Noordwest Veluwe, 
ten behoeve van de ontvlechting 
van de muziekschool. 

3 5 4 20 351

* Planschades Wezep 
Noord 

Mogelijke verzoeken tot planscha-
des als gevolg van een bestem-
mingsplanwijziging in Wezep 
Noord. 

6 4 4 16 245

8 Uitvoeringskosten 
WSW 

Door een bezuiniging van het Rijk 
op de bijdrage WSW nemen in-
komsten af. Afbouw van kosten is 
niet direct te realiseren vanwege 
(personele) verplichtingen. 

3 3 5 15 1.275
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gebruik zal maken van de garantstelling. Daarmee legt dit risico een claim van € 1,1 miljoen op het be-
schikbaar weerstandsvermogen. Zoals u in deze paragraaf kunt lezen, kan onze gemeente dit risico dra-
gen. Ook als (in de toekomst) mocht blijken dat een hoger risico meegenomen moet worden dan hebben 
wij nog steeds voldoende weerstandsvermogen om ook deze risico's af te dekken. 

De totale omvang van het risicoprofiel (36 risico's) is: 

Grondbedrijf     € 2,285 miljoen  
Exploitatierisico's    € 7,710 miljoen 
Totaal      € 9,995 miljoen 

Beschikbaar weerstandscapaciteit 
Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen en mogelijkheden waarover de ge-
meente beschikt om de risico’s op te kunnen vangen, als die zich daadwerkelijk voordoen. De hoogte van
de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de vrij aanwendbare reserves van de gemeente, 
de onbenutte belastingcapaciteit, de ruimte in de exploitatiebegroting en de stille reserves. Bij de bereke-
ning van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt de toekomstige winstpotentie van de grondexploitatie 
(complexen) buiten de berekening gehouden. Dit omdat de realisatie van die winsten, gelet op de huidige
economische situatie van dalende grond- en woningprijzen, zeer onzeker is. 

Bij de vaststelling van de MJPB 2014 heeft de gemeente de volgende weerstandscapaciteit. 
€ 16,4 miljoen bij een risicoprofiel van € 9,995 miljoen. 

Voor zover niet anders aangegeven betreft het incidentele weerstandscapaciteiten. 

Vrij aanwendbare reserves per 31 december 2013 
De reserves bestaan uit de algemene reserve, vrij aanwendbare bestemmingsreserves, reserve afvalver-
werking en de RAG. De verwachte stand van de algemene reserves per 1 januari 2014 is € 11,362 mil-
joen. 

De verwachte stand van de vrij aanwendbare bestemmingsreserves is per 1 januari 2014  
€ 2,198 miljoen, de reserve afvalverwerking € 0,154 miljoen en de RAG € 2,363 miljoen. De vrij aanwend-
bare reserves zijn, net zoals de andere reserves, niet vrij beschikbaar, omdat de rente als beschikbaar 
budget (dekking) is meegenomen in de begroting. 



53

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017

Onbenutte belastingcapaciteit (structureel) 
Het voor 2013 voorgestelde tarief voor de onroerende zaakbelastingen voor eigenaren van woningen 
(0,12042%) is lager dan de norm die het Rijk oplegt aan artikel 12-gemeenten (0,1651%). Het verschil in
belastingopbrengst bedraagt € 983.000,- en daarmee een onbenutte belastingcapaciteit. De tarieven voor
gebruikers van niet-woningen (0,16457%) is licht lager dan de norm voor artikel 12-gemeenten. Het ver-
schil in belastingopbrengst bedraagt € 2.000,- en daarmee een onbenutte belastingcapaciteit. De tarieven 
voor eigenaren van niet-woningen (0,21294%) is hoger dan de norm voor artikel 12-gemeenten. De op-
brengst is daardoor € 248.000,- hoger dan bij toepassing van de artikel 12-norm en daarmee geen onbe-
nutte belastingcapaciteit. 
De totale onbenutte belastingcapaciteit betreft € 985.000,-. 

Ruimte in de exploitatiebegroting 
De ruimte in de exploitatiebegroting per 1 januari 2014 van de gemeente is als volgt: 

• onvoorzien (structureel)  €  99.000,-  

• vrij besteedbare stelposten  €  53.000,- 

Met betrekking tot de stelpost loon- en prijsstijgingen ontstaan risico's voor de toekomstige exploitatie als 
deze bedragen worden aangewend voor andere doelen dan waarvoor deze zijn geraamd. 

Stille reserves 
De stille reserves zijn de “geschatte” waarde van onze participaties in het aandelenkapitaal van drie bedrij-
ven. De economische waarde wordt gebaseerd op de boekwaarde per aandeel, meegegeven in de jaar-
stukken 2012 van de betreffende participatie. Het totaal van de stille reserves bedraagt per 31 december 
2012 € 6,503 miljoen en is als volgt te specificeren: 

Participatie Aantal 
aandelen

Boekwaarde 
per aandeel

Nominale 
waarde

Economische
waarde (geschat)

Stille reserve partici-
paties (geschat)

Alliander 269.681 23,41 € 1.348.405 € 6.313.232 € 4.964.827

BNG   9.750 34,06  €      24.375 €    332.085 €    307.710

Vitens  18.693 66,83  €      18.693 € 1.249.253 € 1.230.560

Totaal € 1.391.473 € 7.894.570 € 6.503.097

Aanwending van de stille reserve leidt tot een structurele vermindering van de jaarlijkse inkomsten van 
dividenden. Vanwege deze invloed op de exploitatiebegroting wordt dit vermogen niet meegenomen in het 
beschikbare weerstandsvermogen. 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
De verwachte weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2013: 
Algemene reserve    € 11,362 miljoen  
Resultaat ná bestemming 2013              € - 0,644 miljoen 
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves €   2,198 miljoen 
Reserve afvalverwerking   €   0,154 miljoen 
Reserve grondexploitatie (RAG)  €   2,363 miljoen 
Onbenutte belastingcapaciteit   €   0,985 miljoen 
Post onvoorzien en vrij besteedbare stelposten €   0,152 miljoen 
Totaal      €  16,570 miljoen 

Met het vaststellen van deze MJPB neemt de weerstandscapaciteit verder af naar € 16,570 miljoen. 
In onderstaande tabel wordt de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de gewenste weer-
standscapaciteit uiteengezet. 

Bedragen x € 1.000 MJPB 2014

Gewenste weerstandscapaciteit 

Grondexploitatieprojecten 2.285

Gemeentebrede exploitatierisico's 7.710

Totaal gewenste weerstandscapaciteit 9.995

Beschikbare weerstandscapaciteit 
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Stand Algemene Reserves 31-12-2012 18.240

Besluitvorming 2011 (MJPB 12-00) Begroting '12 369

Besluitvorming 2012 (MJPB 12-19) Cluster brandweer -36

Besluitvorming 2012 (MJPB 13-00) Begroting '13 -1.187

Besluitvorming 2010/7 Achterstand k.210.103 en k.580.101 -65

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-4) Kunstgras -1.020

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-9) Combinatiefuncties -117

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-10) Locatie Stouwdam -154

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-14) Huur Erica Terpstrahal -50

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-13) Herstructurering reserves 33

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-15) Berap-I -145

Besluitvorming 2013 (MJPB 2013/21) Toetreden tot Omgevings-
dienst Noord Veluwe ODNV 

-22

Besluitvorming 2013 (MJPG 2013/20) bestemming resultaat 2012 587

Idem, onttrekking proj 2012 -264

Besluitvorming 2013 (MJPG 2013/19) 1,2 mln van Alg.Res. naar 
kapitaallastenreserve kazerne 

-1.200

Besluitvorming 2013 (MPG 2013/xx) 1,4 mln van Alg Res naar 
Reserve sporthal Wezep 

-1.400

Besluitvorming gemeenteraad 26-02-2013 2,2 mln van Alg Res 
naar RAG 

-2.207

Stand Algemene Reserves (t/m besluitvorming 04-07-2013) 11.506

Saldo baten en lasten

Resultaat boekjaar 2013 (MJPB-00) - 325

Besluitvorming 2012 (MJPB 13-6) - 2

Besluitvorming 2012 (MJPB 13-1) - 29

Besluitvorming 2012 (MJPB 13-3) Najaarsrapportage '12 - 3

Besluitvorming 2012 (MJPB 13-8) 14

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-5) 111

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-16) Kinderopvang -19

Besluitvorming 2013 (MJPB 2013/15) marap -386

Besluitvorming 2013 (MJPB 2013/17) leges -5
Resultaat boekjaar 2013 (t/m besluitvorming 04-07-2013) - 644

Bestemmingsreserves, vrij aanwendbaar 2.279

Besluitvorming 2011 (MJPB 11-6) R&T-reserve 17

Besluitvorming 2012 (MJPB 13-7) WMO-reserve -10

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-11) R&T-reserve -10

Besluitvorming 2013 (MJPB 13-13) Herstructurering reserves -32 

WMO - Begroting '12 -45

RAG 674

Verwerking MPG 2012 -518

Besluitvorming gemeenteraad 26-02-2013 2,2 mln van Alg Res 
naar RAG 

2.207

Incidentele weerstandscapaciteit (t/m b.v. 04-07-2013) 4.715

Onbenutte belastingcapaciteit (2014) 985

Post "Onvoorzien" 2013 99

Vrij besteedbare stelposten 2014 53
Structurele weerstandscapaciteit 1.137

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 16.570

Verschil 

Gewenst 9.995

Beschikbaar 16.570
6.575
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Restant beschikbaar weerstandsvermogen  
(tot en met de besluiten van de gemeenteraad op 04 juli 2013) 
Gelet op de confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 16,570 miljoen en de benodigde 
weerstandscapaciteit van € 9,995 miljoen, beschikken wij bij het opmaken van de MJPB 2014 per 1 januari
2014 over een ruim voldoende weerstandsvermogen (ratio van 1,66). 
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die 
in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit 
Twente is opgesteld. Ons weerstandsvermogen valt in de klasse "ruim voldoende". Ten opzichte van de 
Jaarrekening 2012 is de beoordeling verslechterd ( - 0,31). Dit is het gevolg van het lichter dalen van het 
risicoprofiel (aantal risico's en het financieel gevolg daarvan) met € 525.000,- tegenover het sterker dalen 
van het beschikbaar weerstandsvermogen met € 4,417 miljoen. 
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5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 
Portefeuillehouder   College van burgemeester en wethouders 

Korte omschrijving van de paragraaf 
De kapitaalgoederen betreffen voornamelijk de kosten van beheer en onderhoud van de openbare ruimte 
en gebouwen. Van de kapitaalgoederen worden het beleidskader, de financiële consequenties en de ver-
taling daarvan in de begroting aangegeven. 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Algemeen 
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. In de openbare 
ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats op het gebied van wonen, werken en recreëren. De ge-
meente voert het beheer en onderhoud van wegen, riolering, water, groen, gebouwen en materieel uit. Het
beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen heeft financiële consequenties, die vertaald worden in 
de begroting. Met deze paragraaf worden de kaders gesteld voor het beheer en onderhoud van de kapi-
taalgoederen.
De kapitaalgoederen zijn als volgt onderverdeeld:

• openbare ruimte; 

• gebouwen; 

• materieel. 

Bestuursakkoord 
In het bestuursakkoord 2010-2014 “Vernieuwen en verbinden” zijn uitgangspunten die van invloed zijn op
het beheer van de openbare ruimte genoemd:

• financiën: de huidige en de te verwachten financiële ontwikkelingen laten het niet meer toe om slechts
te volstaan de dingen op een iets lager niveau te blijven uitvoeren en voor het overige inhoudelijk on-
gewijzigd te laten. Bezuinigingen mogen echter niet leiden tot kapitaalvernietiging;  

• leefbaarheid dorpen en wijken: gestreefd wordt naar een grotere participatie van inwoners bij het ver-
sterken van de leefbaarheid van hun woon- en leefomgeving. Om dit in goede banen te leiden, moeten 
door de gemeente duidelijk de globale kaders worden vastgesteld. Het streven is om te werken met 
wijk- of dorpsbudgetten. Met afspraken over de besteding van deze middelen als het gaat om bijvoor-
beeld de inrichting van de openbare ruimte; 

• bedrijfsvoering: het bevorderen van efficiencymaatregelen op het beheer van de openbare ruimte, 
gebouwen en accommodaties en het toezicht op het gebruik van de ruimte. Daarbij blijft aandacht voor 
een acceptabel kwaliteitsniveau. 

In het bestuursakkoord zijn de volgende prestatieafspraken opgenomen:

• het vervaardigen van meerjarige uitwerkingsplannen bij investeringen en bezuinigingen; 

• een planmatige aanpak van een efficiënt beheer van de openbare ruimte, gebouwen en accommoda-
ties. 

Openbare ruimte 
Door het gebruik, maar ook door natuurlijke omstandigheden zijn vrijwel alle voorzieningen aan slijtage 
onderhevig. Ook vinden er soms ongewenste activiteiten (bijvoorbeeld vandalisme) en ontwikkelingen 
plaats. Zonder een actief beheer zou dit spoedig leiden tot verval en functieverlies. 
De gemeente draagt als eigenaar van de openbare ruimte de verantwoording voor dit kapitaalbezit. Hierbij 
past een verantwoord beheer dat is gericht op de duurzame instandhouding en het functioneel gebruik.  

In december 2011 heeft de gemeenteraad de beheervisie Openbare ruimte vastgesteld en is gekozen voor 
de gewenste kwaliteitsniveaus van de onderdelen van de openbare ruimte. Daarbij zijn budgetten voor de
beheerplannen vastgesteld. In 2012 is verder gewerkt aan de verwerking van die kwaliteitsniveaus in de
beheerplannen, rekening houdend met de beschikbare budgetten. 

Het beheerplan Riolering is in 2011 ook geactualiseerd. De financiering van dit plan is aangehouden. Aan 
de gemeenteraad is informatie toegezegd over de toepassing van de verschillende financieringssystema-
tiek (op basis van kapitaallasten versus op basis van “sparen”). Eind november 2012 hebben wij de ge-
meenteraad hierover geïnformeerd, waarbij de gegevens uit de begroting 2013 als uitgangspunt zijn 
genomen. De financiële consequenties van het gebruik van de methoden voor de begroting en de tarieven 
rioolheffing zijn in 2013 voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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In de beheervisie Openbare ruimte staat integraal beheer centraal. De gemeente is te verdelen in verschil-
lende deelgebieden en structuren die ieder hun eigen kwaliteitsdoelstellingen kunnen hebben. Met andere 
woorden: voor verschillende delen van de gemeente zijn verschillende niveaus te benoemen die het uit-
gangspunt vormen voor het inrichten en het beheer van de gemeente. In de beheervisie wordt uitgegaan 
van de volgende structuurelementen:

• (winkel)centra; 

• woonwijken; 

• bijzondere woonwijken; 

• bedrijventerreinen; 

• hoofdontsluitingswegen; 

• buitengebied; 

• begraafplaatsen. 

In onderstaand figuur zijn bovenstaande structuurelementen in Oldebroek weergegeven.

De beheervisie benoemt de technische beheerkwaliteit: de gewenste technische staat van onderhoud, 
waarmee de bestaande functionaliteit en veiligheid van de voorzieningen wordt gewaarborgd. Het resultaat 
van de beheerinspanningen is vastgelegd met objectieve, meetbare en toetsbare kwaliteitsnormen en 
onderhoudsniveaus. 

De omvang van de gemeente Oldebroek is ongeveer 10.000 hectare, waarvan 536 hectare binnen de 
bebouwde kom valt. Van het buitengebied (9.464 ha) is ongeveer 2.000 hectare in beheer van defensie 
(ASK). 

De openbare ruimte in Oldebroek is als volgt te specificeren:

Lichtmasten 3.823 stuks

Verkeersborden 4.295 stuks

Verharding 141 ha

Wegberm buitengebied 66 ha

Openbaar groen (incl. bos) 97 ha

Begraafplaatsen 9 ha 

Speelterreinen 50 stuks 

Speeltoestellen (openbare speelterreintjes) 358 stuks

Riolering 317 km
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Gebouwen 
In 2010 is de Nota gemeentelijke gebouwen 2010-2019 vastgesteld en sindsdien wordt er bij het onder-
houd aan de gemeentelijke gebouwen uitvoering gegeven aan dit beleid. Dit beleid richt zich met name op
de speerpunten veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, energiezuinigheid en regionale samenwerking. In 
2011 zijn de beheerplannen van alle gebouwen geactualiseerd. In 2013 is het dorpskantoor verkocht. Het
financieel effect hiervan staat beschreven in de tweede bestuursrapportage 2013. Dan verwerken wij de 
gevolgen van de verkoop in de begroting 2014 met een begrotingswijziging. 

In 2014 gelden de volgende doelstellingen: 

• uitvoering van het beleid uit de Nota gemeentelijke gebouwen 2010-2019; 

• uitvoering van het geplande onderhoud vanuit de vastgestelde gebouwbeheerplannen; 

• optimalisatie van het contractbeheer en digitalisering daarvan; 

• uitvoering project energiemanagement in regionaal verband; 

• continuering en versterking van regionale samenwerking op het onderdeel gebouwenbeheer, zowel 
met H2O-gemeenten als met de RNV-gemeenten. 

De gemeente heeft per 2014 de volgende gebouwen in beheer:

Aantal

Gemeentehuis 1

Gemeentewerf 1

Brandweerkazernes 2

Welzijnsgebouwen: sportgebouwen 7

Welzijnsgebouwen: overig 8

Zwembad 1

Onderwijsgebouwen 15 basisscholen
1 VO-school 

De gemeente is op grond van de Beleidslijn Buitensportaccommodaties financieel verantwoordelijk voor de
instandhouding van basisvoorzieningen op de sportcomplexen. Het betreft sportcomplexen van vier voet-
balclubs en twee tennisverenigingen. 

Materieel 
Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en voor dienstverle-
ning worden diverse soorten materieel ingezet. Deze middelen hebben onderhoud nodig en dienen perio-
diek vervangen te worden, zodat ze effectief en efficiënt ingezet kunnen worden. 

Verantwoord beheer van kapitaalgoederen 
Voor de kapitaalgoederen wordt een planning opgesteld voor aanschaf, onderhoud en vervanging. Deze 
planning is meerjarig en varieert afhankelijk van het kapitaalgoed van tien tot zeventig jaar. Deze planning 
wordt opgenomen in de beheerplannen en financieel vertaald in een (her-) investeringsraming en een ra-
ming voor kosten van groot onderhoud. De beheerplannen en de daarbij behorende kostenraming worden 
eenmaal in de vier jaar grondig geactualiseerd. Jaarlijks vindt bijstelling plaats op basis van uitvoering van 
de plannen.

In het beheer van de openbare ruimte kunnen vijf niveaus worden nagestreefd: A+ (net opgeleverd, zeer 
hoog), A (hoog), B (basis), C (laag) en D (er ontstaan risico´s met betrekking tot de aansprakelijkheid). 
Deze niveaus zijn opgenomen in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010' (een uitgave van CROW). 
Voor de kwaliteiten A+ en D geldt dat zij van een dusdanig niveau zijn, dat de gemeente voor het handha-
ven van kwaliteit A+ de middelen niet kan vrijmaken en voor kwaliteit D de risicoaansprakelijkheid niet
wenst. Bij de bepaling van de minimale kwaliteit mag de geldende wet- en regelgeving niet uit het oog 
worden verloren. Wanneer de kwaliteit van het beheer en onderhoud onder het minimum van de wet- en 
regelgeving uitkomt, gaat de gemeente extra risico´s lopen.

Op basis van de financiële raming van het beheerplan wordt een gemiddeld bedrag per jaar berekend, 
afhankelijk van de looptijd van het plan. Dit gemiddelde bedrag wordt jaarlijks in de begroting opgenomen 
als toevoeging aan de voorzieningen voor beheerplannen. De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud en
vervangingsinvesteringen in een jaar worden ten laste van de voorziening gebracht.

De flexibiliteit in het vereiste budget voor onderhoud is beperkt, omdat onderhoud vroeg of laat moet wor-
den gedaan. Achterstallig onderhoud kost vaak meer, omdat de verwachte levensduur daardoor beïnvloed 
wordt. Het benodigde budget is afhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau.      
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Overzicht beheerplannen
In 2010 en 2011 zijn nagenoeg alle beheerplannen grondig geactualiseerd. Daarmee is uitvoering gege-
ven aan de doelstellingen en prestatieafspraken in het Bestuursakkoord “Vernieuwen en verbinden” en 
wordt voldaan aan de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De beheerplannen 
voor de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en materieel zijn onderverdeeld in deelplannen:

Openbare ruimte Gebouwen Materieel
Wegen 
(december 2011)

Onderwijshuisvesting 
(augustus 2010)

Materieel brandweer 
(maart 2010)

Bewegwijzering 
(december 2011)

Welzijnsgebouwen 
(mei 2011) 

Materieel buitendienst 
(mei 2013)

Rioleringsplan 
(december 2011)

Buitensportaccommodaties 
(mei 2011)

Meubilair/Inventaris gemeente-
huis (januari 2010)

Openbare verlichting 
(december 2011)

Brandweerkazernes 
(augustus 2010)

Automatisering 
(juni 2010)

Groenplan 
(december 2011)

Gemeentewerf 
(mei 2011)

Informatisering
(december 2010)

Speelvoorzieningen 
(december 2011)

Gemeentehuis 
(oktober 2010)

 Dorpskantoor 
(oktober 2010)

Zwembad 
(april 2011)

Overzicht voorzieningen 
Voor de financiering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen 
en het materieel zijn voorzieningen beschikbaar. Aard en reden en criteria voor toevoeging en onttrekking 
aan de voorziening zijn: 

Aard van de 
voorziening 

Reden van de 
voorziening 

Criteria toevoeging Criteria onttrekking

Egalisatie van onder-
houds- en investerings-
kosten. 

Egalisatie van kosten op 
basis van het beheerplan.

Gemiddeld begroot be-
drag per jaar op basis van 
de looptijd van het be-
heerplan.

De werkelijke uitgaven 
voor groot onderhoud en 
vervanging in een jaar bij 
voorkeur op basis van een 
werkplan.

Financiële consequenties 
In de meerjarenbegroting zijn op basis van de beheerplannen bedragen opgenomen als toevoeging aan 
de voorzieningen. De uitgaven zijn begroot op basis van de planning in de beheerplannen. In het volgende 
overzicht wordt inzicht gegeven in de begrote bedragen die worden toegevoegd (dotaties en inflatiecorrec-
tie) en onttrokken (groot onderhoud en (her)investeringen) aan de voorzieningen. De onttrekkingen zijn de 
verwachte uitgaven voor de uitvoering van de beheerplannen. De bedragen zijn exclusief de geraamde 
reserveringen voor de voorziening/reserve begraven.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017
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Begroot in € Beheerplan 
gebouwen 

Beheerplan 
openbare ruimte 

Beheerplannen 
overig 

Totaal

Stand 01-01-2013 4.744.004 11.234.531 3.418.349 19.496.884

Toevoeging 2013 690.886 3.042.481 520.305 4.253.672

Onttrekking 2013 -411.081 -1.802.038 -722.140 -2.935.259

Stand 01-01-2014 5.023.809 12.474.974 3.216.514 20.715.297

Toevoeging 2014 748.680 2.952.661 516.926 4.218.267

Onttrekking 2014 -2.063.350 -3.881.275 -712.334 -6.656.959

Stand 01-01-2015 3.709.138 11.546.360 3.021.106 18.276.605

Toevoeging 2015 625.708 2.951.170 513.274 4.090.152

Onttrekking 2015 -673.795 -3.777.243 -390.874 -4.841.912

Stand 01-01-2016 3.661.052 10.720.288 3.143.506 17.524.845

Toevoeging 2016 664.165 3.033.131 512.994 4.210.290

Onttrekking 2016 -319.326 -2.471.525 -394.723 -3.185.574

Stand 01-01-2017 4.005.892 11.281.894 3.261.780 18.549.566

Toevoeging 2017 672.528 3.052.136 516.519 4.241.183

Onttrekking 2017 -333.309 -2.298.317 -517.506 -3.149.132

Stand 01-01-2018 4.345.111 12.035.713 3.260.793 19.641.617

Ontwikkelingen 
In vervolg op de aanbevelingen van de accountant zullen wij onderzoeken in hoeverre de financieringssys-
tematiek die wij hanteren voor beheerplannen in volledige overeenstemming is met het Besluit Begroting
en Verantwoording. Specifieke aandacht zullen wij daarbij besteden aan de regelgeving rond het wel of 
niet activeren van (her-)investeringen en het onderscheid tussen groot onderhoud en (her-)investeringen. 
Een aanpassing van de systematiek zal kunnen leiden tot aanpassingen in onttrekkingen aan voorzienin-
gen. De inhoud van de beheerplannen zal daardoor niet wijzigen. In deze begroting zijn wij uitgegaan van 
de bestaande (financierings)methodiek en de bedragen opgenomen in onderstaande tabellen. 

Openbare ruimte
De geraamde budgetten in 2014 als ook de geraamde mutaties in de voorzieningen zijn:

2014

Beheerplan

Kwali-
teitsni-
veau

Geraamde 
dotaties voor-
ziening in € 

Geraamde 
inflatiecorrec-
tie 

Geraamd 
groot onder- 
houd in € 

Geraamde 
(her-) investe-
ringen in €

Bebording C 39.564 5.746 17.230 6.300

Openbare verlichting C 147.834 14.194 75.952 51.916

Wegen B 1.170.745 92.732 1.103.016 0

Groen C 165.413 7.488 85.888 114.243

Riolering B 541.765 100.583 463.577 1.631.288

Speelvoorzieningen B 65.783 3.342 65.730 0

Grafrechten  94.293 5.106 78.411

Jaarlijks grafonder-
houd  477.762 20.306 187.722

Totaal  2.703.159 249.497 2.077.526 1.803.747

Bebording 
Het beheerplan bebording beoogt in 2014 groot onderhoud aan ANWB borden ten bedragen van  
€ 1.480,- Voor vervanging bebording staat 5% van het totaal areaal aan borden (4.000 stuks) gepland in
2014 (€ 15.750). Aan nieuwe borden is € 6.300,- geraamd, 1% van het totaal areaal. 

Openbare verlichting 
Volgens het beheerplan openbare verlichting worden, regulier, 45 lichtmasten (ouder dan 40 jaar) vervan-
gen. Dit is inclusief armatuur. De geraamde lasten bedragen € 51.916,- Voor projecten aan de Stations-
weg (II) wordt € 20.000 aan groot onderhoud geraamd en voor Wezep Taartpunt € 25.000,-. Verder wordt 
een bedrag van € 30.000,- voorzien voor verdere onderhoudsinvesteringen op basis van het nieuwe OV-
beheerplan, als afgeleide van het OV-beleidsplan. 
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Wegen 
Binnen het beheerplan wegen is aan het asfalt groot onderhoud gepland van totaal 41.390 m2. Dit groot 
onderhoud is onderverdeeld in profileren asfalt; aanbrengen dunne deklaag; frezen en aanbrengen dek-
laag; frezen, aanbrengen wapening en deklaag. Voor het klinkerwerk is groot onderhoud gepland voor 
41.500 m2, namelijk 6.500 m2 verbeteren vlakheid en 35.000 m2 groot onderhoud/herstraten. In totaal is
budget vanuit de voorziening geraamd van € 1,1 miljoen. Van dit bedrag wordt ongeveer € 740.000,- be-
steed aan asfalt en € 360.000,- aan elementen (zoals klinkers). 

Groen 
In het beheerplan groen is voor 2014 groot onderhoud gepland in Wezep en omstreken voor het “dunnen” 
van 4,3 hectare bos. In 't Loo, Oosterwolde en het Noordeinde en omstreken staan ongeveer 1.800 stuks 
bomen gepland om gesnoeid te worden. Voor het bos plantsoen in Oldebroek en omstreken (1,6 hectare) 
beogen wij groot onderhoud: “dunnen” en snoeien. Verder wordt in Oldebroek en omstreken 1,6 hectare 
beplanting gesnoeid en 0,45 hectare rozen bemest. In totaal is voor groot onderhoud € 85.888,- geraamd
in de voorziening. Daarvan is ongeveer € 55.000,- binnen de bebouwde kom en € 31.000,- buiten de be-
bouwde kom geraamd. 

Voor vervangingsinvesteringen (rehabilitatie) is in 2014 € 114.243,- geraamd in de voorziening. Daarvan 
ramen wij ongeveer € 80.000,- voor rehabilitatie binnen de bebouwde kom en € 34.000,- buiten de be-
bouwde kom. Aan de Maisakker in Wezep staat 1,2 hectare vervanging gazon gepland. Op diverse loca-
ties binnen de gemeente vervangen wij naar verwachting 200 stuks bomen, 0,2 hectare bos plantsoen, 
0,26 hectare beplanting/hagen, 120 m2 vaste planten en 360 m2 rozen. 

Riolering 
De gemeenteraad is eind 2012 geïnformeerd over de toepassing van de financieringssystematiek (op ba-
sis van kapitaallasten versus op basis van 'sparen'). Met de behandeling van een voorstel in mei 2013 
heeft de gemeenteraad expliciet gekozen voor de kapitaallastensystematiek. In 2014 verwachten wij u een 
regionaal waterplan te presenteren. In dit plan wordt de kapitaallastenmethodiek gebruikt als financie-
ringsmethodiek. 
Voor 2014 beogen wij met het beheerplan € 462.577,- aan groot onderhoud te doen. Daarvan ramen wij € 
120.000,- aan groot onderhoud van vrij verval riolen, € 125.000,- aan BRP maatregelen en  
€ 120.000,- aan afkoppelen van hemelwater. 
Aan herinvesteringen verwachten wij in 2014 ruim € 1,6 miljoen te besteden. Een groot deel daarvan be-
treft het wegwerken van achterstallig onderhoud van de laatste jaren. 

Speelvoorzieningen 
Voor rehabilitatie van voorzieningen in speeltuinverenigingen is in 2014 € 14.741,- geraamd. Dit onderdeel 
van de voorziening is gekoppeld aan subsidieaanvragen van speeltuinverenigingen. Tot en met eind de-
cember 2013 kan een subsidieaanvraag worden voor het jaar 2014. Op het moment van schrijven zijn nog 
geen aanvragen binnengekomen voor het begrotingsjaar 2014. 

In 2014 is € 50.500,- geraamd uit de voorziening voor rehabilitatie van openbare speeltuinen. In afwach-
ting van besluitvorming rondom het plan van aanpak transitie speelvoorzieningen is nog niet inzichtelijk 
waarvoor deze gelden in 2014 exact ingezet gaan worden  

Voor de jaren 2015 t/m 2017 zijn de geraamde budgetten als ook de geraamde mutaties in de voorzienin-
gen: 

2015

Beheerplan

Kwali-
teitsni-
veau

Geraamde 
dotaties voor-
ziening in € 

Geraamde 
inflatiecorrec-
tie 

Geraamd 
groot onder- 
houd in € 

Geraamde 
(her-) investe-
ringen in €

Bebording C 39.564 6.182 17.230 6.300

Openbare verlichting C 148.024 14.877 52.305 75.563

Wegen B 1.158.196 95.941 1.082.521 0

Groen C 165.413 6.944 85.888 114.243

Riolering B 641.764 71.533 428.577 1.631.288

Speelvoorzieningen B -4.775 3.409 15.408 0

Grafrechten  94.293 5.526 77.926 0

Jaarlijks grafonder-
houd  477.762 26.513 189.993 0

Totaal  2.720.241 230.925 1.949.848 1.827.394

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014
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2016

Beheerplan

Kwali-
teitsni-
veau

Geraamde 
dotaties voor-
ziening in € 

Geraamde 
inflatiecorrec-
tie 

Geraamd 
groot onder- 
houd in € 

Geraamde 
(her-) investe-
ringen in €

Bebording C 39.564 6.626 17.230 6.300

Openbare verlichting C 150.670 15.577 52.305 75.563

Wegen B 1.166.491 99.373 739.586 0

Groen C 165.413 6.388 85.888 114.243

Riolering B 729.305 44.602 271.452 825.686

Speelvoorzieningen B -4.775 3.074 15.408 0

Grafrechten  94.293 5.964 77.441 0

Jaarlijks grafonder-
houd  477.762 32.799 190.423 0

Totaal  2.818.723 214.403 1.449.733 1.021.792

2017

Beheerplan

Kwali-
teitsni-
veau

Geraamde 
dotaties voor-
ziening in € 

Geraamde
inflatiecorrec-
tie 

Geraamd 
groot onder- 
houd in € 

Geraamde 
(her-) investe-
ringen in €

Bebording C 39.663 7.079 17.230 6.300

Openbare verlichting C 151.044 16.345 52.305 75.563

Wegen B 1.169.602 109.899 557.510 0

Groen C 165.823 5.821 85.888 114.243

Riolering B 731.678 38.137 271.452 834.516

Speelvoorzieningen B -4.786 2.732 15.446 0

Grafrechten  94.527 6.421 77.441 0

Jaarlijks grafonder-
houd  478.948 39.202 190.423 0

Totaal  2.826.499 225.636 1.267.695 1.030.622

Gebouwen 
Doelstelling van de nota gemeentelijke gebouwen is om de vele beleidsaspecten die spelen rondom het 
onderhoud aan de gebouwen samen te voegen en om voor de komende tien jaar concrete doelstellingen 
te beschrijven. Deze doelstellingen richten zich onder andere op het verbeteren van de bouwkundige- en
installatietechnische kwaliteit en de veiligheid, gezondheid, functionaliteit en duurzaamheid van de gebou-
wen. De gebouwbeheerplannen vormen de uitwerking van deze nota en bij de actualisatie is dit vertaald in 
concrete verbetermaatregelen.
Een belangrijke wijziging is de looptijd van de beheerplannen, die bij de opstelling in 2005 op twintig jaar is 
gesteld. In de Nota gemeentelijke gebouwen werd al als uitgangspunt benoemd dat deze looptijd bij de 
actualisatie zou worden verlengd naar veertig jaar. Door de looptijd te verlengen naar veertig jaar vallen 
alle cycli binnen de looptijd van het plan en geeft dit in de gemeentelijke begroting een evenwichtiger 
beeld. Ook worden door het verlengen van de looptijd de gemiddelde jaarlijkse kosten vaak verlaagd,  
doordat in de looptijd van veel plannen de kapitaallasten van gebouwen na verloop van tijd aflopen.
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De geraamde budgetten voor de diverse gebouwen in 2014 als ook de geraamde mutaties in de voorzie-
ningen zijn:

Beheerplan
2014 

Geraamde dota-
ties voorziening 
in € 

Geraamde infla-
tiecorrectie 

Geraamd groot 
onderhoud in € 

Geraamde (her-) 
investeringen in 
€

Gemeentehuis en 
dorpskantoor 126.662 14.791 79.325 0

Werkplaats Wezep 30.225 153 0 0

Brandweerkazernes 11.538 325 3.050 0

Welzijnsgebouwen 97.609 32.231 163.242 0

Zwembad 154.203 10.575 1.742.143 0

Overig onderwijshuis-
vesting 107.273 49.678 19.260 0

Buitensportaccom-
modaties 115.870 -7.276 103.000 n.v.t.

Totaal 643.379 100.476 2.110.020 0

Gemeentehuis en dorpskantoor 
In het beheerplan staan tussen 2011 en 2014 grote investeringen gepland in het groot onderhoud voor dit
gebouw. In afwachting van verdere besluitvorming rondom de gemeentelijke samenwerking is eerder be-
sloten om voorlopig geen groot onderhoud uit te voeren. Wel is besloten dat wij gaan investeren in het
binnenklimaat en het nieuwe Klant Contact Centrum (vanuit het beheerplan).

Werkplaats Wezep 
Voor dit jaar is geen groot onderhoud en zijn geen (her)investeringen gepland. 

Brandweerkazernes 
In het beheerplan stond in 2011 al een budget geraamd voor groot onderhoud. Dit budget zal niet meer in 
het huidige gebouw geïnvesteerd worden, maar wordt gereserveerd voor de verplaatsing van de kazerne 
naar de kern Wezep. 

Welzijnsgebouwen 
Voor enkele sport- en welzijnsgebouwen staat groot onderhoud en renovatie gepland, waaronder een bui-
tengevelrenovatie bij Sporthal De Kamphal in Wezep. Bij meerdere gebouwen is de doorgang van het 
groot onderhoud afhankelijk van ontwikkelingen die de toekomst van deze gebouwen bepalen. 

Zwembad 
In 2014 staat groot onderhoud gepland aan het dak en de klimaatinstallaties van Zwembad De Veldkamp. 
Voor het verbeteren van het klimaat zijn wij voornemens de luchtbehandelingsinstallaties, warmtevoorzie-
ningen en lichtarmaturen te vervangen. Daarnaast willen wij verbeteringen aanbrengen aan de zwembad-
waterbehandelingsinstallatie. De totaal geplande investering staat in het beheerplan op € 1,7 miljoen. Voor 
deze investeringen vragen wij bij de provincie een subsidie aan voor duurzame energie in ons zwembad. 
Dit in het kader van de impuls Gelderse economie en werkgelegenheid. De definitieve investeringsbeslis-
sing wordt mede bezien vanuit het traject voor verzelfstandiging van het zwembad. 

Overige onderwijshuisvesting 
Voor 2014 ramen wij budget voor het verhelpen van schades. 

Buitensportaccommodaties 
Voor het sportpark Mulderssingel is € 57.000,- geraamd voor veldrenovatie en hekwerken. Voor het sport-
park Bovenmolen is € 15.000,- gepland aan groot onderhoud aan hekwerken.Voor het sportpark de 
Heughte is € 31.000,- geraamd voor de beregeningsinstallatie. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017
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De geraamde budgetten voor de diverse gebouwen als ook de geraamde mutaties in de voorzieningen in 
2015 t/m 2017 zijn:

Beheerplan
2015 

Geraamde dota-
ties voorziening 
in € 

Geraamde infla-
tiecorrectie 

Geraamd groot 
onderhoud in € 

Geraamde (her-) 
investeringen in 
€

Gemeentehuis en 
dorpskantoor 127.342 16.034 134.730 0

Werkplaats Wezep 31.410 760 4.500 0

Brandweerkazernes 11.383 501 6.200 0

Welzijnsgebouwen 83.447 31.563 258.933 0

Zwembad 174.410 -20.973 106.952 0

Overig onderwijshuis-
vesting 119.615 52.432 110.350 0

Buitensportaccom-
modaties 186 -7.164 103.000 0

Totaal 547.793 73.153 724.665 0

Beheerplan
2016 

Geraamde dota-
ties voorziening 
in € 

Geraamde infla-
tiecorrectie 

Geraamd groot 
onderhoud in € 

Geraamde (her-) 
investeringen in 
€

Gemeentehuis en 
dorpskantoor 128.116 16.206 1.950 0

Werkplaats Wezep 32.583 1.313 26.710 0

Brandweerkazernes 11.629 615 300 0

Welzijnsgebouwen 101.069 28.684 21.062 0

Zwembad 177.916 -20.043 59.587 0

Overig onderwijshuis-
vesting 133.931 53.666 197.743 0

Buitensportaccom-
modaties 1.301 -9.364 36.050 0

Totaal 586.545 71.077 343.402 0

Beheerplan
2017 

Geraamde dota-
ties voorziening 
in € 

Geraamde infla-
tiecorrectie 

Geraamd groot 
onderhoud in € 

Geraamde (her-) 
investeringen in 
€

Gemeentehuis en 
dorpskantoor 128.116 19.054 31.146 0

Werkplaats Wezep 32.583 1.457 2.025 0

Brandweerkazernes 11.629 854 1.625 0

Welzijnsgebouwen 101.069 30.858 47.072 0

Zwembad 177.916 -18.077 98.937 0

Overig onderwijshuis-
vesting 133.931 53.463 56.910 0

Buitensportaccom-
modaties 1.301 -10.246 103.000 0

Totaal 586.545 77.363 340.715 0

Overig 
De overige beheerplannen zijn grotendeels in 2011 herzien. Het beheerplan voor materieel buitendienst is 
in 2013 herzien. De voorziening voor materieel laat in meerjarenperspectief een positief beeld zien en
geeft geen reden tot aanvullende maatregelen. 
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De geraamde budgetten voor de overige beheerplannen in 2014 als ook de geraamde mutaties in de 
voorzieningen zijn: 

Beheerplan
2014 

Geraamde dota-
ties voorziening 
in € 

Geraamde infla-
tiecorrectie 

Geraamd groot 
onderhoud in € 

Geraamde (her-) 
investeringen in 
€

Materieel buitendienst 131.833 17.199 0 288.720

Materieel brandweer 5.341 3.098 0 0

Meubilair 113.076 12.066 0 136.002

Automatisering 65.355 10.360 0 0

Informatisering 136.989 21.606 0 287.612

Totaal 452.594 64.329 0 712.334

Materieel Buitendienst 
In 2014 staat de vervanging gepland van een tractor, een klepelmaaier, een vrachtwagen met laadbak en 
kraan, een heftruck en een bermenstrooier. Het materieel van de buitendienst wordt ingezet voor onder-
houd werkzaamheden aan o.a. wegen, riolering, begraafplaatsen en openbaar groen van de gemeente. 

Materieel Brandweer 
In 2014 staat de vervanging gepland van een dienstauto.  

Meubilair 
Betreft vervanging in 2014 van meubilair voor een geraamd bedrag van € 108.943,- en € 26.047,- voor 
diverse vervangingen voor repografie, audiovisuele middelen, catering, telecommunicatie, werkplekken, 
sanitair en verkeer- en vergaderruimten. 

Informatisering/automatisering 
Betreft de kapitaallasten van (her)investeringen in hardware- en softwarepaketten. De investeringen in
hardware betreffen infrastructurele kosten, thin cliënts, pc’s en laptops. In de software wordt geïnvesteerd 
volgens een prioriteitenlijst. 

De geraamde budgetten voor de overige beheerplannen als ook de geraamde mutaties in de voorzienin-
gen in 2015 t/m 2017 zijn: 

Beheerplan
2015 

Geraamde dota-
ties voorziening 
in € 

Geraamde infla-
tiecorrectie 

Geraamd groot 
onderhoud in € 

Geraamde (her-) 
investeringen in 
€

Materieel buitendienst 133.476 14.405 0 32.500

Materieel brandweer 3.955 3.267 0 0

Meubilair 113.076 11.849 0 21.083

Automatisering 65.355 11.875 0 0

Informatisering 136.989 19.026 0 337.291

Totaal 452.851 60.422 0 390.874

Beheerplan
2016 

Geraamde dota-
ties voorziening 
in € 

Geraamde infla-
tiecorrectie 

Geraamd groot 
onderhoud in € 

Geraamde (her-) 
investeringen in 
€

Materieel buitendienst 132.647 16.713 0 0

Materieel brandweer 2.056 3.411 0 0

Meubilair 113.076 13.926 0 6.000

Automatisering 65.355 13.419 0 0

Informatisering 136.989 15.400 0 388.723

Totaal 450.123 62.869 0 394.723
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Beheerplan
2017 

Geraamde dota-
ties voorziening 
in € 

Geraamde infla-
tiecorrectie 

Geraamd groot 
onderhoud in € 

Geraamde (her-) 
investeringen in 
€

Materieel buitendienst 132.976 19.700 0 176.445

Materieel brandweer 2.061 3.520 0 0

Meubilair 113.356 16.346 0 32.370

Automatisering 65.560 14.995 0 0

Informatisering 137.329 10.674 0 308.691

Totaal 451.282 65.235 0 517.506
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5.4 Financiering 
Portefeuillehouder   Wethouder Van Dijk 

Korte omschrijving van de paragraaf 
De paragraaf Financiering beschrijft het treasurybeleid en de maatregelen met betrekking tot de beheer-
sing van de risico's. Daarnaast worden de kasstromen en het EMU-saldo inzichtelijk gemaakt in het kas-
stroomoverzicht. 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Algemeen 
De financieringsparagraaf is bij de invoering van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) verplicht 
gesteld.  
De Wet Fido heeft als doelstellingen de gezonde financiering van gemeenten en de beheersing van het 
EMU-saldo. Gemeenten kunnen uitsluitend leningen aangaan voor de uitoefening van de publieke taak en 
bij het uitzetten van gelden mogen geen overmatige risico's worden gelopen.  

Beleid  
De kaders voor de uitoefening van de financieringsfunctie zijn opgenomen in de door de gemeenteraad 
vastgestelde Financiële verordening, artikel 14. Hierin wordt bepaald welke doelstellingen het college moet 
nastreven en welke uitgangspunten in acht dienen te worden genomen. 
Met de uitvoering van het treasurybeleid wordt gestreefd naar effectief en efficiënt beheer van de kasstro-
men door: 

• het optimaliseren van de financiële logistiek: minimale verwerkingskosten en optimale rente-resultaten;

• toegang tot de financiële markten; 

• het analyseren en beperken van financiële risico's. 

Voor de uitoefening van de financieringsfunctie wordt gebruik gemaakt van: 

• de kasgeldlimiet: met deze limiet (8,5% van het begrotingstotaal) wordt de maximale ruimte aan schul-
den op korte termijn bepaald; 

• renterisiconorm: de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen (vaste schuld) mogen niet 
meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal; 

• rentevisie: het rentepercentage wordt afgeleid van de rentepercentages die door bankinstellingen wor-
den gehanteerd voor beleggingen; 

• leningenportefeuille: de gemeente streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kos-
ten aan te trekken en tegelijk de renterisico's te beheersen; 

• EMU-saldo: dit saldo kan worden becijferd vanuit verschillende invalshoeken: de niet-financiële trans-
acties, de financiële transacties, de balansstanden. In alle gevallen dient het saldo hetzelfde te zijn. 

Rentevisie 
In deze begroting is uitgegaan van een rentepercentage van 4%. Dit percentage is afgeleid van de rente-
percentages die door bankinstellingen worden gehanteerd voor beleggingen. 

Kasgeldlimiet  
Een middel om fluctuaties in de rentelasten te beheersen is de kasgeldlimiet. Met deze limiet wordt de
maximale ruimte aan schulden op korte termijn bepaald. Overschrijding van die limiet kan leiden tot hogere 
rentelasten, omdat leningen moeten worden aangetrokken. De limiet is 8,5% van het begrotingstotaal. Met
de kasgeldlimiet kunnen schommelingen in rentelasten worden beheerst. Overschrijding van die limiet kan 
leiden tot hogere rentelasten. De begrote kasgeldlimiet is: 

Bedragen in € 2013 2014 2015 2016 2017
Kasgeldlimiet 4.511 4.828 4.511 4.708 4.550

Renterisiconorm  
De renterisiconorm is een middel om te voorkomen dat te grote risico's worden genomen bij het afsluiten 
van leningen. De jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen (vaste schuld) mogen niet meer 
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. 
De renterisiconorm voor 2014 bedraagt ruim tien miljoen. De begrote aflossingen in 2014 zijn  
€ 1.309.343,-. Renteherzieningen zullen naar verwachting niet plaatsvinden.  
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Bedragen in € 2013 2014 2015 2016 2017
Renterisiconorm 9.923 11.360 10.615 11.079 10.705

Vaste schuld 1.380 1.309 909 909 909

Ruimte renterisiconorm 8.543 10.050 9.705 10.169 9.795

Financieringspositie  
De ontwikkeling van de financieringspositie, uitgaande van de investeringen en de beschikbare interne en 
externe financieringsmiddelen, is als volgt (in bedragen x € 1,0 miljoen): 

2012  
werkelijk

2014 
geraamd

2015
geraamd

2016
geraamd

2017
geraamd

Financieringsbehoefte: 

-boekwaarde vaste activa 51.2 48,9 46,1 38,1 30,8

Financieringsmiddelen 

-extern 14.0 10,9 9,6 8,7 7,8

-intern 46.1 44,2 39,7 37,6 36,8

Saldo financieringsmiddelen 60.1 55,1 49,3 46,3 44,6

Financieringstekort / -overschot 8.9 6,2 3,2 8,2 13,8

- = tekort 

De ontwikkeling van de financieringspositie is afhankelijk van de voorgenomen investeringen en de be-
schikbare interne en externe financieringsmiddelen. De financieringspositie wordt bepaald per 1 januari
van ieder jaar.  

Leningenportefeuille  
De gemeente streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en 
tegelijk de renterisico's te beheersen. Bij het afsluiten van leningen wordt rekening gehouden met de be-
staande liquiditeitenplanning, de renterisiconorm en de renteontwikkeling.  
Het saldo van de leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2014 € 10,9 miljoen. De rente, aflossingen en 
het verloop van de leningenschuld zijn begroot op de volgende bedragen (in euro's): 

Schuld 01-01 Rente Aflossing Schuld 31-12
2014 10.942.572 532.359 1.309.343 9.633.229
2015 9.633.229 474.516 909.343 8.723.886

2016 8.723.886 426.570 909.343 7.814.543

2017 7.814.543 378.623 909.343 6.905.200

Wet HOF  
Op 23 april 2013 heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel houdba-
re overheidsfinanciën. 
In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën staat dat de decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning 
leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. De wet kwantificeert deze 
gelijkwaardige inspanning niet, maar dat deze wordt ingevuld door in een bestuurlijk overleg een EMU-
saldopad voor de gezamenlijke decentrale overheden af te spreken. Op 18 januari 2013 hebben het Rijk 
en de decentrale overheden een financieel akkoord gesloten. Onderdeel daarvan is het saldopad voor de 
EMU-macronorm voor de gezamenlijke decentrale overheden. 

In onderstaande tabel is dit als volgt ingevuld: 
2013 2014 2015 2016 2017

Ambitie voor EMU-saldo medeoverheden 
gezamenlijk, in procenten BBP 

-0,5 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2

Afgesproken tekortnorm voor deze kabi-
netsperiode, cf Wet Hof, in procenten BBP 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3

CPB-raming EMU-saldo decentrale over-
heden  

-0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2

Schatkistbankieren 
Eén van de maatregelen uit het Regeerakkoord van het kabinet is de invoering van het verplicht schatkist-
bankieren. In de wet Financiering decentrale overheden krijgt dit een wettelijke basis. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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Wat is schatkistbankieren?  
Dat gemeenten hun overtollige (liquide) middelen aan houden in de schatkist. Het woord “overtollig” ver-
wijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak.
Een decentrale overheid behoudt de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten 
uit hoofde van de publieke taak.  

Waarom schatkistbankieren? 
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van 
de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden
aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. 

Welke middelen moeten in de schatkist? 
Alle middelen die niet direct nodig zijn voor de uitoefening van de publieke taak dienen bij de schatkist te 
worden ondergebracht. Wel is er sprake van een bepaalde drempel. De hoogte hiervan is afhankelijk van 
de financiële omvang van een decentrale overheid. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse
begrotingstotaal met een minimum van € 0,25 miljoen en een maximum van € 2,5 miljoen. Dit betekent dat
een gemeente altijd de eerste € 250.000,- buiten de schatkist mag houden, en dat afhankelijk van de be-
grotingsomvang dit bedrag kan oplopen tot maximaal € 2,5 miljoen. Het drempelbedrag wordt later dit jaar 
bepaald. 

Welke rentevergoeding geeft de schatkist? 
In de schatkist kan de gemeente middelen aanhouden in rekening-courant (rc) en/of in één of meerdere 
deposito’s. Over het dagelijkse RC-saldo wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed. Op deposito’s is de ren-
te afhankelijk van de looptijd. De hoogte van die rente is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse
staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten (de zogenoemde inleenrente). 

Naar verwachting zal de ingangsdatum van deze regeling eind 2013 zijn. 

Wat zijn de te verwachten financiële effecten voor Oldebroek? 
Op dit moment heeft onze gemeente € 24,1 miljoen uitgezet bij de BNG, Rabobank en het Nationaal res-
tauratiefonds. 
Hiervan valt direct vrij een bedrag van € 8,8 miljoen. Op basis van de huidige rentepercentages leidt dit in 
2014 tot een rentenadeel van ruim € 100.000,-. Nadat alle bedragen zijn vrijgevallen loopt dit nadeel op tot 
ongeveer € 375.000,-. 
Bij de berekening is uitgegaan van een Eoniavergoeding van 0,078% (7-8-2013). 
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Alternatief 
Er is een regeling in de maak waarbij het mogelijk wordt dat gemeenten onderling geld kunnen aantrekken 
en uitzetten. 

Wat willen we bereiken? 
Het beoogde maatschappelijk effect 
Met de uitvoering van het treasurybeleid wordt gestreefd naar een effectief en efficiënt beheer van de kas-
stromen door: 
1. Het optimaliseren van de financiële logistiek: minimale verwerkingskosten en optimale rente resulta-

ten. 
2. Toegang tot de financiële markten. 
3. Het analyseren en beperken van de financiële risico's. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
1. Het monitoren van de kasstromen voor de korte en langere termijn. 
2. Het betalingsverkeer wordt uitgevoerd door één bank. 
3. Periodiek wordt een rentevisie opgesteld op basis van de rentevisie van minimaal twee vooraan staan-

de financiële instellingen. 
4. Elk kwartaal wordt een kasstroomoverzicht opgesteld op basis van de actuele balansstanden uit de 

administratie. 
5. De schulden op korte termijn blijven binnen de ruimte van de kasgeldlimiet. 
6. Elk kwartaal wordt de liquiditeitspositie getoetst aan de kasgeldlimiet. 
7. De renterisiconorm wordt toegepast. 
8. De inzet van financieringsmiddelen wordt afgestemd op de financieringsbehoefte. 
9. Elk kwartaal wordt het EMU-saldo berekend. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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5.5 Bedrijfsvoering 
Portefeuillehouder   Burgemeester Hoogendoorn en wethouder De Muijnck 

Korte omschrijving van de paragraaf 
De paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering, te 
weten: processen, personeel en organisatie, informatievoorziening, materialen, diensten en huisvesting. 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Audits en control 
In opdracht van de gemeenteraad en het college worden diverse onderzoeken gedaan naar de uitvoering 
van taken. Te denken valt aan onderzoeken van de ombudsman, de rekenkamercommissie en de accoun-
tant. In de onderzoeksrapportages zijn aanbevelingen opgenomen. Voor de uitvoering van aanbevelingen 
van recente rapporten zullen wij een plan van aanpak opstellen. Over de voortgang van de uitvoering zul-
len wij de gemeenteraad via de periodieke rapportages informeren. De stand van zaken ten aanzien van 
onderstaande aanbevelingen is in een bijlage opgenomen.  

Ombudsman 
De gemeentelijke Ombudsman is door de raad benoemt en fungeert als een wettelijk voorgeschreven, 
externe toezichthoudende instantie. Naast de primaire functie als rechtsbeschermer van burgers is de 
ombudsman door de wetgever ingezet als aanjager van de gemeentelijke leercurve en als informatiever-
schaffer voor de gemeenteraad. In het jaarverslag over 2012 doet de ombudsman vier aanbevelingen: 
1. herken een klacht als klacht. Een klacht is ook een klacht als er geen “klacht” op staat; 
2. als een burger duidelijk een klacht neerlegt zou de gemeente die voortvarend op moeten pakken vol-

gens de wettelijke procedure; 
3. neem alle procedurevoorschriften in acht; 
4. ga adequater om met de informatieplicht, door tussentijds terug te koppelen aan betrokkenen. 

Rekenkamer 
De rekenkamercommissie van de gemeente Oldebroek controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoe-
ring daarvan. Een externe voorzitter en twee externe leden vormen de commissie. Ieder jaar stelt de 
commissie een onderzoeksplan en een jaarverslag op. De rekenkamercommissie ziet het als haar missie 
om de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken door haar onderzoeksrapporten. Voor de 
uitvoering van rekenkameronderzoek werkt de gemeente Oldebroek samen met de gemeenten Elburg, 
Nunspeet en Putten. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamercommissie. 
In 2012 deed de rekenkamercommissie onderzoek naar het re-integratiebeleid en formuleerde zeven aan-
bevelingen (waarvan drie aan de gemeenteraad en vier aan het college): 
1. stel kaders op die aangeven wat de gemeentelijke invulling van het re-integratiebeleid is; 
2. stel vast hoeveel prioriteit het onderwerp re-integratie voor de gemeenteraad heeft en leidt daarvan af 

welke informatie u van het college wilt ontvangen; 
3. vraag het college om voor de komende jaren een aanpak voor re-integratie te ontwikkelen die 

aansluit bij de grotere doelgroep, het lagere budget en de (vooralsnog) aanhoudend slechte economi-
sche situatie; 

4. ga na of een klantgerichte benadering niet effectiever is dan een consulentgerichte; 
5. ga na of en hoe de uitstroom naar werk kan worden verhoogd – mogelijk biedt een “werkgeversbena-

dering” soelaas. Onderzoek verder de achtergronden van het grote aantal “participatieklanten” en wel-
ke instrumenten voor die groep het best kunnen worden ingezet; 

6. probeer meer inzicht te krijgen in de dynamiek in het bijstandsbestand, want dat biedt aanknopings-
punten voor beleid. Op datgene dat de gemeente kan beïnvloeden moet dan sterker worden ingezet. 
Natuurlijk zijn er ook externe factoren die de ontwikkeling van het bestand bepalen. Deze kunnen dan 
wellicht worden ingebed in het beleid of kan het beleid hier althans meer op worden; 

7. besteed meer aandacht aan het “verhaal achter de cijfers”. Bijvoorbeeld wat er binnen trajecten met
klanten gebeurt, zoals de stappen op de participatieladder of gevolgde opleidingen en cursussen. 

Accountant 
De accountant doet in opdracht van de gemeenteraad onderzoek naar de rechtmatigheid en getrouwheid 
van de jaarstukken. De auditcommissie van de gemeenteraad stuurt de accountant aan. In het accoun-
tantsverslag over 2012 doet de accountant twaalf aanbevelingen, waarvan hij de eerste drie als prioriteit 
aanmerkt.  
1. inventariseer en onderken de risico's van de samenwerkingsvorm die in H2O verband wordt gekozen; 
2. trek gezamenlijk op als H2O gemeenten bij het realiseren van de randvoorwaarden die nodig zijn om 

het “vernieuwd perspectief” voor Bedrijventerrein H2O te realiseren; 
3. blijf de risico's met betrekking tot grondexploitaties monitoren, om zo tijdig, waar mogelijk, te kunnen 

anticiperen; 
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4. vorm voorzieningen voor verwachte verliezen (in plaats van deze direct ten laste van het saldo van de 
grondexploitatie te brengen), omdat hierdoor het inzicht wordt verhoogd; 

5. monitor de rentecomponent van Bedrijventerrein H2O; 
6. monitor de voorziening oninbaarheid en voer een gedetailleerde herijking uit in meerjarenperspectief; 
7. monitor de ontwikkelingen in de hypotheekportefeuille en ga na of risico-opslagen kunnen worden 

gehanteerd indien bepaalde grenswaarden (hypotheek ten opzichte van de WOZ-waarde) worden 
overschreden; 

8. onderzoek de mogelijkheid om de verantwoording van verbonden partijen over enig jaar te kunnen 
verwerken in de jaarrekening van de gemeente in datzelfde jaar, om zo een actueel inzicht in de ver-
mogenspositie bij de jaarrekening te waarborgen; 

9. besteed meer aandacht aan de formele vastlegging van tussentijdse informatiebeoordeling, zodat 
navolgbaar is welke potentiële risico's de gemeente loopt ten aanzien van een onjuiste weergave in de 
jaarrekening; 

10. zorg voor een goede monitoring van de mate waarin de onderhoudsvoorzieningen aansluiten op de 
onderhoudsplannen. Stel daarnaast stringente spelregels op, waarmee aantoonbaar kan worden ge-
maakt dat de beklemde middelen in de toekomst wel noodzakelijk zijn; 

11. werk een systematiek uit en stel deze vast voor de financiering van het gemeentelijk Rioleringsplan; 
12. monitor de spelregels die in de Nota reserves en voorzieningen zijn vastgesteld. 

Personeelsmanagement 
De door het college voorgestane visie, samengevat onder het motto “Oldebroek voor mekaar”, heeft ge-
volgen voor de gemeentelijke organisatie. Het vraagt andere competenties van medewerkers om hun ta-
ken te kunnen uitvoeren.  
In 2014 zal verder uitvoering worden gegeven aan de besluiten om te komen tot vermindering van taken 
en efficiënter werken. De resultaten hiervan vragen om een andere manier van werken. Tegelijk zal dit ook 
leiden tot een vermindering van de personele formatie.  

In- en externe ontwikkelingen 
In de desbetreffende programma's wordt op in- en externe ontwikkelingen ingegaan. Hier volstaan we met
het noemen van deze ontwikkelingen.  
Waar gaat het om ? 
1. Organisatieontwikkeling, waaronder “Oldebroek voor mekaar”; 
2. samenwerking Hattem, Heerde en Oldebroek;  
3. omgevingsdienst Noord Veluwe en Ruimtelijke ontwikkelingen; 
4. samenwerking uitkeringsadministratie; 
5. regionaliseren brandweer, vrijwilligers;  
6. projecten bureau locatieontwikkeling; 
7. decentralisatie Rijkstaken, decentralisatiedossiers; 
8. bezuinigingen en kerntaken. 

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de omvang van het ambtelijk apparaat en voor de van de me-
dewerkers gevraagde competenties. 

Organisatieontwikkeling 
Inmiddels zijn de taken van de organisatie ondergebracht in hoofdprocessen. Deze vormen de basis voor 
de inrichting van de nieuwe organisatie. Verder is een cultuurscan gehouden die ook weer input levert voor 
de Organisatieontwikkeling. Het ontwerp van de nieuwe organisatie en plaatsing van medewerkers in func-
ties is in de 1

e
 helft van 2014 klaar.  

In 2014 zullen de uitkomsten van de Kerntakendiscussie, het efficiencyonderzoek en het interne Organisa-
tieontwikkelingstraject worden geïmplementeerd. 

Personeelsbeleidsplan
In 2013 is de strategische visie op Human Resource Management (HRM) vernieuwd. Bovengenoemde 
ontwikkelingen, waaronder “Oldebroek voor mekaar”, vragen om een nieuwe visie en prioritering op HRM 
beleid en inzet van personeelsinstrumenten. 
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In overleg met MT, de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg is een agenda bepaald met on-
derwerpen die de komende jaren opgepakt gaan worden: 
1. bepalen van de strategische visie op personeelsbeleid; 
2. de (cultuur)verandering die de gewijzigde koers van de gemeente met zich meebrengt; 
3. de daarbij behorende (kern)competenties; 
4. het strategisch opleidingsplan om medewerkers te helpen in de benodigde verandering; 
5. strategische personeelsplanning, waar mogelijk samen met Hattem en Heerde;  
6. herijken van het ziekteverzuimbeleid. 

Daarnaast verdwijnen taken als gevolg van onder andere de uitkomsten van de Kerntakendiscussie. Dit  
vraagt de begeleiding van medewerkers naar andere competenties of ander werk. De komende jaren zal 
de focus van het personeels- en organisatiebeleid liggen op het ondersteunen van de organisatieontwikke-
ling en het begeleiden van afdelingshoofden bij de implementatie van de regelingen in de organisatie. Er is 
een meerjarenplanning met als basis de koers van de organisatie.  

Scholings- en opleidingsbeleid 
In 2014 geven wij uitvoering aan het strategisch opleidingsplan dat in 2013 is vastgesteld. Met dit oplei-
dingsplan wil de gemeente Oldebroek komen tot een lerende organisatie, waarin medewerkers voortdu-
rend zoeken naar verbetermogelijkheden voor de organisatie en de meest effectieve en efficiënte manier
van werken. Daarvoor delen zij kennis en ervaring met elkaar, nemen zij gezamenlijk en individueel initia-
tieven en nemen zij verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Medewerkers zijn in staat hun eigen 
ontwikkelbehoefte te benoemen en daar op constructieve wijze invulling aan te geven. De organisatie faci-
liteert hen daarin. In dit plan ligt de focus op de (cultuur)verandering die nodig is en het efficiënter werken.  
Daarnaast investeren we in de kennis van medewerkers. De uitkomsten van de Resultaat- en de Ontwik-
kelingsgesprekken vormen hiervoor de basis. Hiervoor wordt jaarlijks een opleidingsplan gemaakt dat nu
onderdeel is van het strategisch opleidingsplan.  

Personeelsbeheerplan 
In het organisatieverordening wordt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering neergelegd bij de al-
gemeen directeur en de afdelingshoofden. Om deze verantwoordelijkheid invulling te geven worden ook 
verschillende personeelsbudgetten, als salariskosten, inhuur personeel en opleidingskosten, onderge-
bracht in het personeelsbeheersplan.  

Ziekteverzuim 
Het verloop van het ziekteverzuimpercentage in Oldebroek vanaf het jaar 2001 is als volgt:  

Jaar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
1

e
 k 

Percenta-
ge 

8,37 6,04 5,09 3,95 4,41 3,43 2,50 2,77 3,53 4,21 5,94 7,61 5,70

Bovenstaande tabel geeft het totale ziekteverzuimcijfer weer (inclusief het langdurig ziekteverzuim en in-
clusief het zwangerschaps- en bevallingsverlof). 

Ons streven om het ziekteverzuimcijfer structureel te verlagen tot minimaal het landelijk verzuimcijfer blijft 
onze doelstelling. Dankzij intensivering van onze mogelijkheden om hier actief op in te grijpen zien wij nu 
dat het cijfer ook daadwerkelijk daalt. Wij willen deze trend graag vasthouden. 

Informatievoorziening en automatisering 
Om de ambities die we hebben op het gebied van digitale dienstverlening beter te kunnen realiseren zijn 
we met de gemeenten Hattem en Heerde gestart met een gemeenschappelijke dienst voor de ICT-
ondersteuning. Door deze intensievere vorm van samenwerking kan de kwetsbaarheid verminderen, kun-
nen we kwaliteit en efficiency verhogen en meer loopbaanmogelijkheden bieden voor personeel. Met een 
verdergaande samenwerking in uniforme aanschaf en toepassing van informatiesystemen, kunnen niet 
alleen aanschaf- en beheervoordelen worden behaald, maar kan ook een meer beheersbare ICT-
omgeving ontstaan. 
De gemeenten moeten in toenemende mate gebruik maken van informatiesystemen bij de uitvoering van 
de werkprocessen. Redenen zijn de toename van digitale loketten, de ontsluiting van basisregistraties,
nieuwe vormen van werken. Deze wensen vertalen zich voor de ICT-leverancier in steeds zwaardere en 
uitgebreidere ICT-voorzieningen, meer datatransport, meer dataopslag en vindbaarheid, complexere en 
steeds meer gekoppelde informatiesystemen (intern, maar ook met landelijke voorzieningen), strengere 
eisen ten aanzien van beveiliging van de informatiesystemen, een hoge beschikbaarheid (uitwijk), inten-
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siever beheer en een nauwkeuriger ontwerp en beheer van zowel de informatiearchitectuur als de automa-
tiseringsarchitectuur. 

Om aan de ontwikkelingen tegemoet te komen, zal op meerdere terreinen geïnvesteerd moeten worden. 
Er zal geïnvesteerd moet worden in de ICT, nieuwe informatiesystemen, de capaciteit van het I&A-
personeel en in de organisatie van de samenwerking tussen de gemeenten en de i-Dienst. Uit berekenin-
gen blijkt dat dat structureel een extra budget nodig is van € 235.000,- per jaar. Verder is de investerings-
vraag tot en met 2017 ongeveer € 1,5 miljoen. Deze investering kan grotendeels worden gefinancierd uit
de beschikbare Voorziening Informatisering. 

Documentaire informatievoorziening 
We willen in 2014 verder gaan met de slag naar digitaal en zaakgericht werken. Dit is een voorwaarde 
voor het werken met een KCC en daarmee het verbeteren van dienstverlening. Projectmatig werken we 
ernaar toe dat alle medewerkers zoveel als mogelijk digitaal en zaakgericht werken. Dit wordt fasegewijs 
ingevoerd. De eerste stap was om de post digitaal te behandelen. Vervolgens gaan we zaakgericht wer-
ken. In 2014 ronden we dit af. Alle documenten rond een “zaak” (zoals een aanvraag evenementenver-
gunning) zijn dan gekoppeld aan het proces. Het is dan mogelijk inwoners, bedrijven en verenigingen 
adequaat te informeren in welk stadium van behandeling hun aanvraag verkeert. Doel is verbetering van 
de dienstverlening, maar ook een verbeterde efficiency in werkprocessen.  

Inkoop materiaal en diensten 
De inkooporganisatie, die we samen met Hattem en Heerde hebben vormgegeven, zal verder ontwikkeld 
worden op zes ontwikkelgebieden op basis van het INK ontwikkelingsmodel. De focus ligt op: Inkoopma-
nagement, Personeel, Inkoopbeleid en –doelen, Systemen en procedures, Inkoopprocessen en Inkoopre-
sultaten. 

In 2014 staan de volgende resultaten centraal: 

• het verduidelijken van taken en verantwoordelijkheden voor inkoop (management & budgethouders);  

• opzet Lead-Buyers-organisatie en Tactisch Inkoop Overleg;  

• het contractbeheersysteem voor overzicht en controle op uitgaven; 

• de inkooptool waarin kennis, registratie van lopende inkooptrajecten en resultaten en rapportages  
gebundeld worden; 

• rapporteren van behaalde resultaten door middel van waardemonitor/inkooptool; 

• coördineren/begeleiden van aanbestedingen van de inkoopkalender 2013/2014; 

• opstellen inkoopkalender H2O 2014/2015 en borging daarvan binnen de kalender van de Inkoop-
samenwerking Noord Veluwe (ISNV). 

De ontwikkeling van de inkoopfunctie binnen H2O heeft als doel een transparante inkooporganisatie, effi-
ciënte inkoopprocessen en doelmatige/rechtmatige inkooptrajecten. De beoogde resultaten voor de ko-
mende periode leveren een bijdrage aan dit doel. Ook de samenwerking vanuit H2O met de ISNV en de 
regio Zwolle zullen – in hun ontwikkeling – aan dit doel moeten bijdragen. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017
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5.6 Verbonden partijen 
Portefeuillehouder   College van burgemeester en wethouders 

Korte omschrijving van de paragraaf 
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente Oldebroek in samenwer-
kingsverbanden en rechtspersonen. 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
Algemeen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarmee een organisatori-
sche/bestuurlijke band bestaat en/of waarbij de gemeente een financieel belang heeft.  
Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer men zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegen-
woordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. 
Een financieel belang is aanwezig als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld, dat 
niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid be-
staat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 

Deelname aan een verbonden partij is een manier om een gemeenschappelijk doel te bereiken, met name 
de verbetering van de dienstverlening, het beter garanderen van de continuïteit en financiële voordelen. 
Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. Omdat 
de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de 
programma’s heeft de gemeenteraad een kaderstellende en controlerende taak voor wat betreft de invul-
ling en uitvoering van de activiteiten. 
Het aansturen van een verbonden partij en het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering is de
rol van het college. Het college dient hierover verantwoording aan de gemeenteraad af te leggen. 

Een deel van de gemeentelijke taken wordt uitgevoerd door verbonden partijen. Er zijn verschillende soor-
ten verbonden partijen. Het belangrijkste onderscheid is het verschil tussen publiekrechtelijke - en privaat-
rechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenaamde Publieke Private 
Samenwerkingsverbanden.  
De verbondenheid wordt vormgegeven met gemeenschappelijke regelingen, overeenkomsten, naamloze 
en besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen. 

Overzicht van verbonden partijen  
De gemeente Oldebroek participeert in de volgende verbonden partijen: 

Publiekrechtelijk verbonden partijen  
1. Regio Noord-Veluwe; 
2. Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland; 
3. GGD Gelre IJssel; 
4. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe; 
5. Omgevingsdienst Noord-Veluwe; 
6. Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren; 
7. Inclusief Groep. 

Privaatrechtelijk verbonden partijen 
1. Alliander B.V.; 
2. NV Bank Nederlandse Gemeenten; 
3. Waterbedrijf Vitens; 
4. Vattenfall; 
5. Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV; 
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Financieel belang verbonden partijen 

Statutaire naam Rechtsvorm Programma Lasten in begroting
Regio Noord-Veluwe Gemeenschappelijke 

regeling 
Bestuur & dienstverle-
ning 

€ 251.924

Veiligheidsregio Noord-
Oost Gelderland 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Veiligheid & handha-
ving 

€ 579.385

GGD Gelre IJssel Gemeenschappelijke 
regeling 

Maatschappelijke ont-
wikkelingen 

€ 591.032

Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Bedrijfsvoering € 62.321

Omgevingsdienst 
Noord-Veluwe 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Ruimtelijke ontwikkelin-
gen 

€ 172.067

Natuur- en recreatie-
schap Veluwerand-
meren 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Ruimtelijke ontwikkelin-
gen 

€ 5.000

Inclusief Groep NV Maatschappelijke ont-
wikkelingen 

€ 3.413.527

Statutaire naam Rechtsvorm Programma Baten in begroting
Alliander B.V. BV Algemene dekkings-

middelen 
€ 158.503

NV Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) 

NV Algemene dekkings-
middelen 

€ 11.213

Waterbedrijf Vitens NV Algemene dekkings-
middelen 

€ 50.097

Vattenfall NV Algemene dekkings-
middelen 

€ 81.670

Ontwikkelings-
maatschappij Hat-
temerbroek BV 

BV Ruimtelijke ontwikkelin-
gen 

€ 0

Informatie per verbonden partij 
In onderstaande tabellen wordt informatie gegeven per verbonden partij. Van belang zijnde ontwikkelingen 
in 2012 zijn vermeld in de verschillende programma's.  

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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Regio Noord-Veluwe
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Partijen De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Put-
ten. De gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde nemen 
voor bepaalde taken ook deel.  

Doel/maatschappelijk 
belang 

Het is een platform voor afstemming, beleidsontwikkeling en voorberei-
ding van sommige taken. 
De werkzaamheden zijn gericht op vier domeinen: 
1. de leefomgeving; 
2. economische versterking, toerisme en recreatie; 
3. de gewenste regionale infrastructuur; 
4. de sociaal maatschappelijke identiteit. 
Een aantal gemeentelijke taken worden door de RNV uitgevoerd, zoals 
onderdelen van milieutaken, sociale recherche, leerplicht en het toezicht 
op de stichting die zorgt voor de instandhouding van openbare basis-
scholen. 

Bestuurlijk belang De deelnemende gemeenten leveren elk twee leden in het algemeen 
bestuur, te weten een lid uit het college van burgemeester en wethou-
ders en één raadslid. Vanuit Oldebroek zijn dit burgemeester Hoogen-
doorn en raadslid Bergeijk. Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en 
uit het algemeen bestuur en telt zes leden, te weten één collegelid per 
deelnemende gemeente. Vanuit Oldebroek is dit burgemeester Hoo-
gendoorn. 

Beheersarrangement Bestuurder: Burgemeester. 
Afdeling: Bestuursondersteuning. 
Wijze informatievoorziening gemeenteraad: gemeenteraad - of college-
informatie. 
Frequentie overleggen: Algemeen Bestuur 3 x per jaar. 
              Dagelijks Bestuur 13 x per jaar.  

Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie. De bijdrage is gebaseerd op 
verschillende verdeelsleutels waaronder een bedrag per inwoner. 

Beleidsvoornemens 2014 Het vraagstuk van strategische samenwerking en samenwerking tussen 
gemeenten staat op de politieke agenda. Welke gevolgen die ontwikke-
lingen hebben voor de RNV zal in de eerste helft van  2014 worden 
bezien. 

Risico's Continuering van de subsidies van Rijk en provincie in verband met 
bezuinigingen bij Rijk en provincie. 
Continuering van de afname door deelnemende gemeenten en eventue-
le derden van “marktgerichte” taken. 



79

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Partijen In de VNOG werken 22 gemeenten in de provincie Gelderland samen 
op het gebied van veiligheid.  
Binnen de VNOG zijn zes clusters gevormd: Achterhoek Oost, Achter-
hoek West, IJsselstreek, EVA (Epe-Apeldoorn-Voorst), Veluwe West en 
Veluwe Noord. 
Het cluster Veluwe Noord bestaat uit de gemeenten Hattem, Heerde, 
Oldebroek en Elburg. 

Doel/maatschappelijk 
belang 

Het behartigen van een doelmatig georganiseerde hulpverlening op het 
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, ge-
neeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare 
orde en veiligheid. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelder-
land bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten in onze gemeen-
ten. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurlijk vertegenwoordigers 
(burgemeester) van de zes clusters. 

Beheersarrangement Bestuurder: Burgemeester. 
Afdeling: Bestuursondersteuning. 
Wijze infovoorziening gemeenteraad: Financiële stukken. 
Frequentie overleggen: Algemeen Bestuur 4x per jaar. 
               Dagelijks Bestuur 4x per jaar.  

Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. 

Beleidsvoornemens 2014 Verder invulling geven aan: 

• de invulling van het cluster Veluwe Noord; 

• de rampenbestrijdingsorganisatie; 

• de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne in Wezep.

Risico's Door de regionalisering en het overdragen van gemeentelijke taken zal 
de gemeenteraad meer op afstand komen te staan. 

GGD Gelre-IJssel
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Partijen De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel is de 
gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord Oost Gelder-
land. 

Doel/maatschappelijk 
belang 

De GGD heeft tot doel het bewerkstelligen van een doelmatig en effec-
tief georganiseerde inkoop en gecoördineerde uitvoering van de open-
bare gezondheidszorg. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de 21 gemeenten. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden.  

Beheersarrangement Bestuurder: Wethouder Volksgezondheid. 
Afdeling: Samenleving. 
Wijze informatievoorziening gemeenteraad: college-informatie. 
Frequentie overleggen 2x per jaar. 

Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. 
Daarnaast levert de GGD tegen betaling “plusproducten” (maatwerk). 

Beleidsvoornemens 2014 Samen met de gemeenten voorbereiden op de effecten van de decen-
tralisatie van de jeugdzorg. 

Risico's Afbouw van frictiekosten die ontstaan door uittreding van de gemeente 
Deventer. 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Partijen Voor het beheer van het streekarchivariaat werken de gemeenten El-
burg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek samen. 

Doel/maatschappelijk 
belang 

Het uitvoering geven aan taken genoemd in de Archiefwet (het in goe-
de, geordende en toegankelijke staat bewaren van archieven). In de vijf 
gemeenten die deelnemen aan het Streekarchivariaat Noordwest-
Veluwe kan gratis onderzoek worden gedaan in de archieven en collec-
ties die er beheerd worden. 

Bestuurlijk belang De Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe adviseert 
het gemeentebestuur van Elburg (centrumgemeente) over zaken van 
algemeen beleid betreffende het streekarchivariaat. In deze commissie 
zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een lid van 
het College van burgemeester en wethouders. 

Beheersarrangement Bestuurder: Burgemeester. 
Afdeling: Interne dienstverlening. 
Wijze infovoorziening gemeenteraad: Jaarverslag. 
Frequentie overleggen: Archiefcommissie 2x per jaar. 

Financieel belang De gemeente draagt voor 1/5 deel bij in de jaarlijkse kosten. Voor 2013 
is in de begroting opgenomen een bedrag van € 61.857,-. 

Beleidsvoornemens 2014 N.v.t. 

Risico's N.v.t. 

Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Partijen De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, 
Oldebroek, Putten en de Provincie Gelderland. 

Doel/maatschappelijk 
belang 

De regeling is ingesteld  voor het behartigen van gemeenschappelijke  
belangen  op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handha-
ving in het kader van het omgevingsrecht.  

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit negen personen, waaronder de voor-
zitter. Elke deelnemer wijst uit zijn midden een lid en plv. lid van het 
algemeen bestuur aan. Elk lid heeft in de vergadering één stem. 
Het dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter uit tenminste twee 
andere leden. 

Beheersarrangement Bestuurder: Portefeuillehouder Milieu. 
Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling. 
Wijze informatievoorziening raad: gemeenteraad- of college-informatie. 
Frequentie overleggen: Algemeen bestuur minimaal 2x per jaar. 
                                      Dagelijks bestuur 12x per jaar. 

Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie. De deelnemers dragen bij 
naar rato van de feitelijk afgenomen diensten. 

Beleidsvoornemens 2014 Het op goede wijze implementeren van de door de gemeenten aan de 
ODNV overgedragen taken. 

Risico's De deelnemers nemen minder diensten af dan op basis van de be-
schikbare capaciteit verwacht mag worden.   

5.6 Verbonden partijen
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Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Partijen Het betreft een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Nijkerk, 
Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Kampen, 
Dronten en Zeewolde. 

Doel/maatschappelijk 
belang 

Het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren is verantwoordelijk 
voor een duurzaam beheer en onderhoud van de recreatievoorzienin-
gen in de Veluwerandmeren. 

Bestuurlijk belang De gemeente is in deze samenwerkingsregeling bestuurlijk vertegen-
woordigd met een lid van het college in het Algemeen Bestuur. 

Beheersarrangement Bestuurder: Wethouder Ruimtelijke Ordening. 
Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling. 
Wijze informatievoorziening gemeenteraad: Via begroting en rekening. 
Frequentie overleggen: 2x per jaar. 

Financieel belang De jaarlijkse bijdrage is € 5.000,-. 
De bijdrage worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het percentage 
prijscompensatie netto materiële consumptie overheidsconsumptie 
(septembercirculaire). 

Beleidsvoornemens 2014 N.v.t. 

Risico's N.v.t. 

Inclusief Groep
Rechtsvorm Naamloos vennootschap 

Partijen De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Put-
ten. 

Doel/maatschappelijk 
belang 

De Inclusief Groep is ondernemer in passend werk en richt zich op 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Inclusief Groep speelt 
een (bemiddelende) rol in de begeleiding naar de arbeidsmarkt van 
uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente Oldebroek.

Bestuurlijk belang De Regio Noord Veluwe (RNV) is aandeelhouder waardoor de gemeen-
te Oldebroek als samenwerkende gemeente in de RNV vertegenwoor-
digd is. 

Beheersarrangement Bestuurder: Portefeuillehouder Werk, Inkomen en Participatie. 
Afdeling: Samenleving. 
Wijze informatievoorziening gemeenteraad: Via begroting en rekening.  
Frequentie overleggen: 2x per jaar. 

Financieel belang Door uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen, worden de uitgaven 
voor sociale voorzieningen positief beïnvloed. Door taken uit te beste-
den aan de Inclusief Groep kan de gemeente daaraan zelf een bijdrage 
leveren. 

Beleidsvoornemens 2014 Onderzocht wordt het collectief aandeelhouderschap van de RNV te 
wijzigen in een aandeelhouderschap van de deelnemende gemeenten. 

Risico's Toename van de wachtlijsten van de WSW en toestroom van uitke-
ringsgerechtigden voor reïntegratie. Door de economische situatie is er 
kans op lagere omzetten en mogelijk een hogere bijdrage van de deel-
nemende gemeenten.  

P R O G R A M M A B E G R O T I N G



82

Onderwerp1.15.6

Alliander BV (voorheen: NUON NV)
Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Partijen Deelnemende gemeenten (51) en provincies (4) en de NV Houdster-
maatchappij GKNH en de NV Houdstermaatschappij EZW.

Doel/maatschappelijk 
belang 

Het veilig stellen van de levering van elektriciteit en het genereren van 
dividend door belegging van middelen. 

Bestuurlijk belang De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt komt tot 
uiting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  
Daarin wordt de gemeente Oldebroek vertegenwoordigd door een colle-
gelid. In het grootaandeelhoudersoverleg is de gemeente Oldebroek 
vertegenwoordigd door het NUVAL.  

Beheersarrangement Bestuurder: Portefeuillehouder Financiën. 
Afdeling: Financiën. 
Wijze informatievoorziening gemeenteraad: Via PenC-cyclus. 
Frequentie overleggen: 2x per jaar. 

Financieel belang Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 
269.681 aandelen. De geschatte waarde van de participatie is € 
6.314.474,- (€ 23,41 per aandeel). In de begroting is een structurele 
dividenduitkering van ruim € 159.000,- geraamd. De aandelen van het 
productiebedrijf NUON energy zijn verkocht en betaling vindt in tranches 
plaats. De laatste overdracht is in 2015: 21%. 

Beleidsvoornemens 2014 N.v.t. 

Risico's Door de verkoop van de aandelen vindt derving plaats van dividenden. 
Als een Nuon-reserve en daarmee het vrijvallen van de betreffende 
financiële activa wordt ingezet voor publieke taken, dient elders com-
pensatie worden gevonden voor de gederfde inkomsten. 

NV Bank Nederlandse Gemeenten BNG
Rechtsvorm Naamloos vennootschap 
Partijen  

Doel/maatschappelijk 
belang 

De BNG is de bank van overheden en instellingen voor het maatschap-
pelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de 
BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzienin-
gen voor de burger. 

Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht die zij 
bezit. Het aandelenbezit wordt gezien als een duurzame belegging. 

Beheersarrangement Bestuurder: Portefeuillehouder Financiën. 
Afdeling: Financiën. 
Wijze informatievoorziening gemeenteraad: Via de P&C-cyclus. 
Frequentie overleggen: 1x per jaar. 

Financieel belang Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 9.750 
aandelen van € 2,50 nominaal. De geschatte waarde van de participatie 
is € 332.115,- (€ 34,06 per aandeel). In de begroting is een structurele 
dividenduitkering van € 11.000,- geraamd. 

Beleidsvoornemens 2014 De BNG maakt beleid op de effecten van het schatkistbankieren. 

Risico's De rijksoverheid is van plan schatkistbankieren voor gemeenten ver-
plicht te stellen. dit heeft effect op het rendement van de BNG, wat ge-
volgen heeft voor de dividenduitkeringen. 

Verbonden partijen
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Vattenfall
Rechtsvorm Naamloos vennootschap 

Partijen Provincies en gemeenten 

Doel/maatschappelijk 
belang 

Het veilig stellen van de levering van elektriciteit en het genereren van 
dividend door belegging van middelen. 

Bestuurlijk belang De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt komt tot 
uiting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarin wordt 
de gemeente Oldebroek vertegenwoordigd door een collegelid.  

Beheersarrangement Bestuurder: Portefeuillehouder Financiën. 
Afdeling: Financiën. 
Wijze informatievoorziening gemeenteraad: Via de PenC-cyclus. 
Frequentie overleggen: 2x per jaar. 

Financieel belang Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 56.633 
aandelen van € 5,00 nominaal. In de begroting is een structurele divi-
denduitkering van € 81.670,- geraamd. 

Beleidsvoornemens 2014 N.v.t. 

Risico's N.v.t. 

Waterbedrijf Vitens
Rechtsvorm Naamloos vennootschap 

Partijen Provincies en gemeenten 

Doel/maatschappelijk 
belang 

Het veilig stellen van de kwaliteit van het waterleidingnet en het genere-
ren van dividend door het beleggen van middelen. deze middelen kun-
nen vrij worden aangewend voor gemeentelijke taken.

Bestuurlijk belang De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt komt tot 
uiting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  
Daarin wordt de gemeente Oldebroek vertegenwoordigd door een colle-
gelid.  

Beheersarrangement Bestuurder: Portefeuillehouder Financiën. 
Afdeling: Financiën. 
Wijze informatievoorziening gemeenteraad: Via de PenC-cyclus. 
Frequentie overleggen:  2x per jaar. 

Financieel belang Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 18.693 
aandelen van € 1,00 nominaal. De geschatte waarde van de participatie 
is € 1.249.274,- (€ 66,83 per aandeel). In de begroting is een structurele 
dividenduitkering van € 50.000,- geraamd. 

Beleidsvoornemens 2014 N.v.t. 

Risico's N.v.t. 
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Ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerrein Hattemerbroek BV
Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Partijen De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. 

Doel/maatschappelijk 
belang 

Het samenwerken aan de realisering van een bedrijventerrein in de 
oksel van de A28 en de A50. Hiervoor is opgericht de Ontwikkelings-
maatschappij H2O. 

Bestuurlijk belang De gemeenten zijn aandeelhouder van de Ontwikkelingsmaatschappij. 
De Raad van Commissarissen wordt gevormd door wethouders uit de 
drie gemeenten en een onafhankelijke voorzitter. Wij zijn in overleg om 
een helderder besturingsmodel te maken. De statutair directeur is te-
vens de bestuurder. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd 
over de voortgang in de ontwikkeling van het bedrijventerrein.  

Beheersarrangement Bestuurder: Burgemeester als aandeelhouder en wethouder economie 
als commissaris. 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling en Financiën. 
Wijze informatievoorziening gemeenteraad: Voortgangsrapportages 
(voorjaar en najaar). 
Frequentie overleggen: Meerdere malen per jaar. 

Financieel belang Elk van de drie gemeenten hebben een aandelenbelang van € 6.000,- 
en staat garant voor 1/3 van de totale financieringsbehoefte van € 33 
miljoen. 

Beleidsvoornemens 2014 Uitvoering geven aan de beleidsnotitie Vernieuwd Perpectief en daar-
voor inzetten op de realisering van de bestuurlijke vastgestelde rand-
voorwaarden:  

• wijziging van het provinciale predicaat “lokaal” naar “bovenregio-
naal”; 

• realisatie van een verbeterde ontsluiting op de snelweg A28; 

• aanpassing bestemmingsplan plandeel Oldebroek; 

• vastleggen planologische bestemming (globale bedrijfsbestemming) 
voor plandeel Hattem.

Risico's • onvoldoende belangstelling voor de beschikbare kavels en hogere 
kosten dan begroot; 

• verhoging van de garantstelling voor de liquiditeitsbehoefte van de 
Ontwikkelingsmaatschappij; 

• vertraging in of het niet realiseren van herontwikkeling of sanering 
van bestaande terreinen als gevolg van uitgestelde verplaatsing 
door bedrijven door de economische crisis. 

Verbonden partijen
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5.7 Grondbeleid 

Portefeuillehouder   Wethouder Van Dijk 

Korte omschrijving van de paragraaf 
De paragraaf beschrijft de gemeentelijke visie op het grondbeleid en de wijze van uitvoering. Er wordt een 
actuele prognose van de te verwachten resultaten gegeven, de onderbouwing van geraamde winstnemin-
gen en de beleidsuitgangspunten als ook de bestaande risico's binnen het grondbedrijf voor de omvang 
van de reserve. 

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 
De visie op grondbeleid 
De nota Grondbeleid (2010) geeft de gemeentelijke visie op het grondbeleid weer. In de Nota Grondbeleid
is geanticipeerd op de overgang van ontwikkel- naar beheersgemeente en de toenemende behoefte aan 
herstructurering van locaties. 

De gemeente Oldebroek wil door een mix van financiële en juridische instrumenten direct of indirect bij-
dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van locaties binnen de door de gemeente bestuurlijk gestelde 
doelen. Uitgangspunt is dat, door uitgifte van bouwgronden en/of bouwrijpe gronden, gestreefd wordt naar 
het maatschappelijk en financieel-economisch meest gunstige rendement. Het grondbeleid wordt als in-
strument ingezet om beleid op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, econo-
mie en werkgelegenheid, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer & vervoer te realiseren. Het 
grondbeleid heeft daarmee een volgend karakter voor doelstellingen op andere beleidsvelden. 

Flexibel schakelen tussen actief en facilitair grondbeleid 
In de Nota Grondbeleid wordt met behulp van een afwegingsschema per project beoordeeld of het project 
actief, facilitair dan wel in samenwerking met partijen moet worden opgepakt. Per project wordt aangege-
ven wat het doel is waarin wordt geïnvesteerd, welke partijen bij het project zijn betrokken, hoe het project 
kan worden gefinancierd en hoe de marktsituatie is. Wordt voor een project een afwijkende vorm van 
grondbeleid (ten opzichte van het afwegingsschema) toegepast dan moet dat in de initiatieffase van het
project worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Vaststelling van de grondprijzen 
Naar aanleiding van de nota Grondbeleid en de uitgangspunten die hierin zijn vastgelegd, is de nota 
Grondprijsbeleid 2013-2014 (2013) vastgesteld. Uitgangspunt in deze nota is dat het college in principe 
één keer per twee jaar de grondprijzen vast stelt. Als de markt daar aanleiding toe geeft worden de grond-
prijzen eerder herzien.  

De nota gaat uit van marktconforme grondprijzen in meer gedifferentieerde categorieën dan voorheen 
gebruikelijk. Voor marktpartijen is het onder het nieuwe beleid aantrekkelijker om woningen in meerdere
prijscategorieën te realiseren. Voor de gemeente zijn door de prijsdifferentiatie de resultaten van de mees-
te grondexploitatiecomplexen eind 2012 omlaag bijgesteld. 

Grondbedrijf 
Voor de uitvoering van het grondbeleid maakt de gemeente gebruik van een grondbedrijf dat onderdeel 
uitmaakt van de gemeentelijke organisatie. In de gemeentelijke administratie is daarvoor een scheiding
aangebracht tussen de algemene dienst en het grondbedrijf. Dit onderscheid is van belang voor de onder-
nemersrisico's van het grondbedrijf. De uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt een admi-
nistratief onderdeel noodzakelijk: bij financieel administratieve afsluiting van een project moeten de
resultaten van een ontwikkelde locatie kunnen worden verantwoord in relatie tot de te betalen grondkosten 
door de ontwikkelaar. 

Grondexploitatiecomplexen worden onderscheiden in complexen die “in exploitatie” zijn genomen, com-
plexen die “nog niet in exploitatie” zijn genomen en complexen die vallen onder de overige voorraad 
grond- en hulpstoffen. De indeling is afhankelijk van het al of niet door de gemeenteraad vastgesteld zijn 
van een ontwikkelplan met financiële doorrekening, bestemmingsplan en de uitvoering van het bouw- en 
woonrijp maken.  

Per “in exploitatie genomen” en “nog niet in exploitatie genomen” complex wordt een aparte grond-
exploitatiebegroting opgesteld die jaarlijks geactualiseerd wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met
werkelijke inkomsten en uitgaven en nog te verwachten geactualiseerde investeringen en opbrengsten. 

Grondbeleid
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Doorrekenen grondbedrijfcomplexen en herijking risico's in het Meerjaren Programma Grondbe-
drijf 
De gevolgen van de economische crisis zijn nog steeds duidelijk aanwezig. Projectontwikkelaars gaan niet 
meer over tot investeringen in gronden waarvoor nog geen (potentiële) kopers zijn. En de verkoop van 
bedrijfskavels vertraagt omdat de meeste bedrijven op dit moment problemen hebben om de financiering 
voor bedrijfsverplaatsing dan wel voor nieuwbouwplannen rond te krijgen. Mede om die reden zijn in de 
gemeente Oldebroek vanaf eind 2012 de grondbedrijfcomplexen naast de standaard jaarlijkse actualisatie
ook doorgerekend in een worst case scenario dat jaarlijks geactualiseerd zal worden. Het worst case sce-
nario gaat er vanuit dat de grootste reële risico's van de diverse complexen zich allemaal voor zullen doen. 
Dit met het oog op de blijvende slechte economische situatie en de noodzaak een voorzichtig scenario te 
schetsen. 

Voor het verschil in resultaten tussen de normale scenario's en de worst case scenario's wordt een voor-
ziening getroffen. 

Vanaf 2011 wordt gewerkt met een Meerjaren Programma Grondbedrijf. In dit MPG worden de stand van 
zaken van projecten en de risico’s die de projecten lopen in beeld gebracht. Wanneer het mogelijk is, wor-
den kansen en oplossingsrichtingen genoemd die de risico’s kunnen verminderen en wordt aangegeven 
waar de komende tijd op gestuurd zal moeten worden.

Winst- en verliesnemingen 
Bij volledige afsluiting van een grondexploitatieproject en bij afsluiting van een zelfstandig deelproject 
wordt het definitieve financiële eindresultaat bepaald en verrekend met de Reserve Algemeen Grondbe-
drijf. Gecalculeerde verliezen worden direct ten laste van de reserve gebracht. Daarnaast kan sprake zijn 
van tussentijdse winstnemingen wanneer de gerealiseerde verkopen de gemaakte kosten overtreffen en 
de behoedzaam geraamde nog te verkrijgen verkoopopbrengsten aanmerkelijk hoger zijn dan de behoed-
zaam geraamde nog te maken kosten. Uitgangspunt is dat bij de berekening van de winst of het verlies 
alle fasen van een complex worden meegenomen, dus tot en met het sluiten van het complex. 

Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG) 
De RAG heeft in feite als doel de ondernemersrisico's van het grondbedrijf als gevolg van de productie van 
bouwgrond in grondexploitatiecomplexen op te vangen. Door de financiële gevolgen van het zich voordoen
van de risico's van de complexen ten gunste of ten laste van de RAG te brengen, wordt het begrotingssal-
do ná bestemming niet beïnvloed. De reserve dient om risico's in de exploitatie op te vangen en om te 
kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. De omvang van de reserve dient 
minimaal 10% van het geïnvesteerde vermogen te zijn, of als het financieel gevolg van de risico’s uit het 
MPG hoger zijn, moet het benodigde saldo in de RAG minimaal gelijk zijn aan de som van deze risico’s. In 
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het MPG 4e kwartaal 2012 (vastgesteld in april 2013) en de nota Vermogenspositie behorend bij de jaar-
rekening 2012 is de omvang van het risicoprofiel berekend op € 2.309.843,-. 

Wat willen we bereiken? 
Het beoogde maatschappelijk effect 
Grondbeleid 
Met de uitvoering van het grondbeleid wordt beoogd inbreidingslocaties, uitbreidingslocaties, her-
structureringslocaties en functieveranderinglocaties te realiseren met een zo gunstig mogelijk maatschap-
pelijk en financieel eindresultaat door bouwgrond dan wel bouwrijpe grond aan te bieden. 

Wet ruimtelijke ordening  
Door toepassing van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt ge-
streefd naar een zo groot mogelijk kostenverhaal van investeringen in de openbare ruimte bij particuliere 
ontwikkelingen. 

Grondbedrijf 
Door de jaarlijkse actualisatie van de exploitatieberekeningen per complex wordt het verwachte eindresul-
taat nauwkeurig gevolgd en kunnen risico's die zich voordoen worden gesignaleerd en aangepakt. Er 
wordt gewerkt met projectbudgetten binnen deze grondexploitaties. Wanneer wordt afgeweken van het 
projectbudget wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Winst- en verliesnemingen 
Door jaarlijkse actualisatie van de exploitatieberekeningen per complex kan tijdig een inschatting worden 
gemaakt van de te verwachten verliezen en winsten, zodat zo nodig maatregelen kunnen worden geno-
men om bij te sturen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Uitvoering geven aan activiteiten die voortvloeien uit de grondexploitatiecomplexen overeenkomstig de 
prioriteiten in het MPG. In 2014 komen onder andere de volgende activiteiten aan de orde: 

• de uitgifte van woningbouwkavels op de locaties Hattemerbroek Oost (start 2013), Noordeinde Noor-
derbrink, Wezep Noord II (i.s.m. marktpartijen) en van een woningbouwkavel aan de Kerkstraat; 

• de uitgifte van bedrijfskavels op het bedrijventerrein Wezep Noord Rondweg; 

• in samenwerking met marktpartijen de realisatie van Oldebroek West II en diverse deelprojecten in 
Wezep Noord en onder regie van een ontwikkelaar de realisatie van de locatie Oude Gemeentewerf 
en de locatie Atlantis; 

• planvorming voor en voorbereiding op de uitvoering (bestemmingsplanprocedures) van de locaties 
Wezep Winkelcentrum, Spakman Souman, Wezep Noord III. 

Naar aanleiding van de nota Grondbeleid en de nota Grondprijzenbeleid moeten een taxatieprotocol en 
een ambtelijke uitvoeringsnotitie worden opgesteld (in verband met bijzondere omstandigheden doorge-
schoven van 2013 naar 2014). 

Voor de werkzaamheden voor het Grondbedrijf vindt inhuur van medewerkers plaats zoals in de afgelopen 
jaren gebruikelijk, doch afnemend in de komende jaren. Wij verwachten de kosten voor het grootste deel
te kunnen dekken uit begrote kosten binnen de grondexploitaties en de opbrengsten uit leges en overeen-
komsten. De inhuur bevordert de realisatie van de vastgestelde meerjarenplanning Grondbedrijf en de 
daarin genomen winstprognoses. Die winstprognoses zijn in het MPG 4e kwartaal 2012 teruggebracht 
naar nagenoeg nihil voor de jaren 2014 t/m 2017. 

Financiële ontwikkeling 
Artikel 16 lid c van het BBV stelt dat deze paragraaf een actuele prognose geeft van de te verwachte resul-
taten van de totale grondexploitatie.  

Grondbeleid
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De geactualiseerde exploitatieberekeningen heeft u in april 2013 vastgesteld in de MPG met het worst 
case scenario. In de begroting zijn volgens het MPG de volgende mutaties in het geïnvesteerd vermogen 
van de in exploitatie genomen complexen (IEGG) opgenomen:  

Complex Boekwaarde
31-12-2013 

Investeringen Opbrengsten Winst/Verlies Boekwaarde
31-12-2014 

G02 Oldebroek West 0 0 0 0 0 

G03 Hattemerbroek Dorp 1.294.041 74.041 0 0 1.368.082 

E05 Oldebroek Centrum 0 0 0 0 0 

G06 ’t Loo 0 106.601 109.601 0 0 

G07 Noordeinde  
Noorderbrink -315.081 764 0 0 -314.318 

G09 Bedrijventerrein  
Oude Dijk 0 0 0 0 0 

G10 Wezep Noord 271.093 376.897 102.000 0 545.990 

G12 Oldebroek West II -760.444 41.988 0 0 -718.456 

G13 Weidebeek Wezep 0 0 0 0 0 

G15 Heerdtwijk Oosterwolde -515.889 -1.699 0 0 -517.598 

G16 Kerkstraat Oldebroek -96.183 67.947 0 28.236 0 

G19 Oude gemeentewerf 
Wezep 403.693 22.275 0 0 425.968 

G20 Atlantis-Rakkersoord 355.763 24.813 0 0 380.576

 Totaal 636.982 716.625 211.601 28.236 1.170.243 

Voor het complex G.06 't Loo Beltgravenweg is per 1-1-2013 een voorziening getroffen om de laatste 
werkzaamheden af te kunnen ronden. Reden hiervoor was het feit dat de voortgang van het project (voor 
de gemeente laatste bouw- en woonrijp maak werkzaamheden) afhankelijk is van de uitgifte van kavels en
woningen door een ontwikkelaar. Deze staan al enkele jaren in de verkoop. De voorziening is getroffen 
voor een bedrag van € 234.457,-. 

In de begroting zijn volgens het MPG de volgende mutaties in het geïnvesteerd vermogen van de in niet 
exploitatie genomen complexen (NIEGG) opgenomen: 

Complex Boekwaarde
31-12-2013 

Investeringen Opbrengsten Winst/Verlies Boekwaarde
31-12-2014 

G21 Spakman - Souman 1.094.371 112.775 1.151.287 0 55.859 

E22 Winkelcentrum Wezep 59.201 391.768 1.804.750 0 -1.353.781 

 Totaal 1.153.572 504.543 2.956.037 0 -1.297.922 

Voor de complexen die vallen onder de overige voorraad grond- en hulpstoffen zijn nog geen plannen 
bekend op basis waarvan een financieel resultaat berekend kan worden. Deze complexen kennen geen 
geraamde investeringen en opbrengsten als ook verliezen en/of winsten. De boekwaarden van de com-
plexen zijn: 

Complex Boekwaarde
31-12-2013 

Investeringen Opbrengsten Winst/Verlies Boekwaarde
31-12-2014 

G01 Ruilgronden 44.901 0 0 0 44.901 

E23 Bedrijventerrein 
Zeuven Heuvels 

-79.962 0 0 0 -79.962 

E24 Azaleastraat Wezep 24.371 0 0 0 24.371 

E25 Wezep Noord III 764.470 0 0 0 764.470 

E26 Oldebroek Centrum II 833.509 0 0 0 833.509 

E27 Oldebroek West III 119.000 0 0 0 119.000 

E28 Veluwelaan 94.601 0 0 0 94.601 

 Totaal 1.800.891 0 0 0 1.800.891 

Het complex Wezep Noord III staat nog onder de overige voorraad grond- en hulpstoffen, maar zal per 
1-1-2014 naar verwachting overgaan naar de niet in exploitatie genomen gronden. Hiertoe komen wij nog 
met een raadsvoorstel. Er bestaat een reëel en stellig voornemen om in de nabije toekomst op deze loca-
tie over te gaan tot ontwikkeling (het bestemmingsplan is in procedure).  

De complexen Weidebeek Wezep en Verzamelcomplex zijn per 31-12-2012 gesloten. Het complex Wei-
debeek is geheel afgerond. De resterende gronden uit het Verzamelcomplex (900 m2) zijn ondergebracht 
bij de Algemene Dienst. In 2012 is nog een risicoreserve gevormd van € 25.000,- voor eventuele plan-
schadeverzoeken voor één van de deelcomplexen van het Verzamelcomplex, maar de termijn voor het 
indienen van nieuwe verzoeken is inmiddels verstreken. Deze risicoreserve vervalt nu. 
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Verwachte verschillen t.o.v. de laatste MPG 

In Exploitatie Genomen Gronden: 

• in de worst case scenario s in 2012 is uitgegaan van de oorspronkelijke planning voor het maken van 

kosten (dus vroeg in het proces), maar de opbrengsten zijn drie jaar vertraagd. Veel van de kosten zijn 
echter uitgesteld omdat er geen markt was voor de te realiseren woningen en/of kavels of er vertraging
was in het bouwrijp maken. Hiermee komt de tijd tussen het maken van de kosten en het realiseren 
van de opbrengsten dichter bij elkaar te liggen en daarmee wordt in veel van de IEGG-complexen de 
begrootte rentecomponent lager; 

• in de complexen Wezep Noord en Oldebroek West is een positief verschil te zien in de resultaten om-
dat in deze complexen het afgelopen jaar toch nog een aantal bouwkavels is verkocht (in Oldebroek 
West met name  woningbouwkavels in de sociale sector en in Wezep Noord bedrijfskavels en woning-
bouwkavels in de vrije koopsector; 

• het risico van vertraging van woonrijp maken van bedrijventerrein Oude Dijk heeft zich (gedeeltelijk)
voorgedaan. De risicoreserve die hiervoor was ingesteld, is echter ruim voldoende om deze kostenstij-
ging door vertraging af te dekken; 

• in het complex Kerkstraat Oldebroek ontstaat een positief verschil in resultaten doordat in 2012 is be-
sloten om een deel van het complex verder tot ontwikkeling te brengen (de kavel voor de familie 
Laproi) en het resterende plangebied onder te brengen bij de algemene dienst (inclusief de boekwaar-
de van deze kavels) omdat er al zoveel woningbouwkavels in Oldebroek in de verkoop staan en de 
markt voor deze kavels momenteel beperkt is.  

Niet In Exploitatie Genomen Gronden: 

• voor de locatie Winkelcentrum Wezep zijn het afgelopen jaar minder kosten gemaakt als gepland. Dit 
komt onder anderen door de planherziening die momenteel plaatsvindt onder meer omdat de betrok-
ken partijen toch de voorkeur geven aan grondgebonden parkeren boven gebouwd parkeren. Hierdoor 
is meer tijd gaan zitten in de planvoorbereiding en is de bestemmingsplanprocedure nog niet gestart. 
Voor de huidige grondexploitatie opzet is de vertraging positief omdat te maken kosten en te verwach-
ten opbrengsten dichter bij elkaar komen te liggen, echter de planherziening zal leiden tot een gewij-
zigde grondexploitatieopzet. Zodra partijen het eens zijn over het gewijzigde plan zal dit aan de raad
worden voorgelegd inclusief een gewijzigde grondexploitatieopzet; 

• het complex Wezep Noord III is van Overige voorraad grond en hulpstoffen overgegaan naar de nog 
Niet In Exploitatie Genomen Gronden omdat de bestemmingsplanprocedure voor een deel van het 
complex is gestart. Tijdens deze procedure is vertraging opgetreden omdat is gebleken dat een geur-
verordening moet worden opgesteld om de bestemmingsplanwijziging te kunnen realiseren. Daarmee 
ontstaat er echter ook een mogelijkheid om niet alleen een klein deel van het plangebied tot ontwikke-
ling te brengen, maar mogelijk ook het resterende plangebied. Zodra meer bekend wordt komt er een 
apart voorstel inclusief een aangepaste grondexploitatieopzet naar de gemeenteraad. 

Overige voorraad grond en hulpstoffen: 

• conform de Gewijzigde Notitie Grondbeleid van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is met 
het MPG 4e kwartaal 2012 besloten om gronden waar nog geen vastgestelde plannen voor zijn, onder 
te brengen onder de Overige voorraad grond en hulpstoffen. Aan complexen die vallen onder deze ca-
tegorie  mogen geen vervaardigingskosten worden toegeschreven. Ten opzichte van de grondexploita-
tieopzetten 2012 zijn alle vervaardigingskosten in 2013 uit deze complexen gehaald. Er resteert voor 
deze complexen dus alleen de boekwaarde;  

• de beheerslasten (en ook mogelijke huuropbrengsten) die voor deze complexen nog wel moeten wor-
den gemaakt zijn apart ondergebracht op een post in de begroting;  

• zijn er plannen om vervaardigingskosten te gaan maken voor een complex, dan komt er een apart 
voorstel met daarin aangegeven met welk doel de kosten gemaakt gaan worden, binnen welke termijn 
en om hoeveel kosten het gaat. Zolang er nog niet kan worden gesproken over een NIEGG complex 
worden deze kosten in de boeken per complex apart inzichtelijk gehouden. 

Grondbeleid
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Ontwikkelingen positie geïnvesteerd vermogen 
Eind 2012 was het geïnvesteerde vermogen (de boekwaarde) van het grondbedrijf € 3,3 miljoen. 
De verwachte mutaties in de absolute voorraden grondbedrijf in de jaren 2014 t/m 2017 zijn: 

In € 2014 2015 2016 2017

IEGG 1.170.243 1.195.062 1.025.402 1.791.021

NIEGG -1.297.922 -723.335 0 0

Overig 1.800.891 1.800.891 1.800.891 1.800.891

Totaal 1.673.211 2.272.618 775.489 9.870

Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG)
De stand van de Reserve Algemeen Grondexploitatie (RAG) geeft informatie over het gerealiseerde resul-
taat, omdat gerealiseerde winsten worden gestort in de RAG en de verliezen daaraan worden onttrokken. 
Het doel van de RAG is om het ondernemersrisico van het Grondbedrijf te kunnen opvangen. Daarmee 
biedt de RAG primair weerstandcapaciteit voor de risico's van het grondbedrijf primair. 

De risicoreserve, waarover in het MPG 4e kwartaal 2012 een besluit is genomen, zal met de resultaten 
van de grondexploitatieopzetten 2013 in het nieuwe MPG naar beneden kunnen worden bijgesteld.  

Daarnaast was voor het afgesloten Verzamelcomplex in verband met planschaderisico in het MPG 4e 
kwartaal 2012 nog een risicoreserve voorzien, maar omdat de termijn waarbinnen een verzoek om plan-
schade moet worden ingediend voor dit complex inmiddels ook is verstreken, kan deze risicoreserve met 
het MPG 2013 voor het verzamelcomplex worden doorgehaald. 

De gewenste minimumstand van de RAG is in de Nota Grondbeleid bepaald op 10% van het geïnvesteerd 
vermogen of, als uit de risicoanalyse van de exploitaties blijkt dat de financiële risico's voor de gemeente 
hoger zijn dan dit percentage, moet het benodigde saldo in de RAG minimaal gelijk zijn aan de som van 
deze risico's. (4e kwartaal 2012): € 2,3 miljoen. 

De verwachte ontwikkeling van de RAG van 2014 t/m 2017 per 31 december is: 

2013 2014 2015 2016 2017

€ 2.362.843 € 2.301.906 € 2.212.594 € 1.763.689 € 2.030.040

Op basis van het totaal verwacht geïnvesteerd vermogen per 31 december 2014 wordt vastgesteld dat de 
RAG voldoet aan de vastgestelde norm van 10% van het geïnvesteerd vermogen èn aan de som van de 
vermelde risico's.  

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017
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5.8 Kerntakenbesluiten Oldebroek voor mekaar 
Portefeuillehouder   College van burgemeester en wethouders 

Korte omschrijving van de paragraaf 
In deze paragraaf wordt de voortgang beschreven van de vastgestelde bezuinigingen. In de tabel zijn de
maatregelen genoemd, zoals die op 13 september 2012 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.  
Voor alle maatregelen zijn startnotities opgesteld. De startnotities zijn ingedeeld in drie groepen: 
1. breed overleg met de samenleving; 
2. overleg met specifieke groepen in de samenleving; 
3. geen of weinig overleg met de samenleving.  
Met de indeling in groepen wordt aangesloten bij “Oldebroek voor mekaar”. Door de verschillende onder-
werpen bij elkaar te brengen kan de realisatie van de bezuinigingen waar gewenst mogelijk integraal wor-
den opgepakt.  

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen 

Programma Groep Besluit gemeenteraad 
13 september 2012 

Bedrag Voortgang 

Algemene  
dekkings-middelen 

3 I.v.m. het afschaffen van het 
hondenbeleidsplan wordt de 
hondenbelasting gecorrigeerd 

-€ 30.000   Uitvoering in relatie met afschaffen hon-
denbeleidsplan. Met ingang van 2015 
wordt het tarief hondenbelasting ver-
laagd.  

Algemene  
dekkings-middelen 

3 Precariobelasting invoeren voor 
terassen en reclame 

€ 30.000  Onderzocht wordt of realisatie met ingang 
van 2014 kan. 

Bestuur en  
Dienstverlening 

3 Versoberen kosteloze huwelijken € 3.908  Besluit college 11 december 2012: 
1. versobering kosteloze huwelijksvol-
trekkingen per 1 januari 2013; 
2. wijziging van artikel 4, lid 4 Reglement 
burgerlijke stand. 

Bestuur en  
Dienstverlening 

1 Het initiatief voor dorpsgesprek-
ken verschuift van de gemeente 
naar de samenleving 

€ 4.760  Enkele dorpen hebben het initiatief al 
overgenomen.  

Bestuur en  
Dienstverlening 

1 Stoppen van dorpsbudgetten 
van totaal € 15.000; deels subsi-
dies, deels materiaalkosten. 

€ 15.000  Dit is opgenomen in het procesvoorstel 
voor een burgerbegroting. 

Bestuur en  
Dienstverlening 

1 Taak van dorpscontactambtena-
ren beëindigen 

€ 61.934  Realisatie van deze bezuiniging is onder-
deel van “Oldebroek voor mekaar”. 

Bestuur en  
Dienstverlening 

3 Sluiting dorpskantoor Wezep € 30.600  Dorpskantoor is verkocht en wordt tot  
1 juli 2014 gehuurd. Uiterlijk per die da-
tum moeten alle activiteiten zijn opgeno-
men in het klantcontactcentrum. 

Leefomgeving 3 Stoppen met plaatsen en onder-
houden van straatmeubilair 

€ 8.499  Besparing wordt € 12.500,-. Er blijft per-
sonele formatie beschikbaar voor onder-
houd en schades aan zitbanken en 
bewegwijzering. 

Leefomgeving 3 Stoppen met onkruidbestrijding 
(op verhardingen in de bebouw-
de kom) 

€ 18.174  Besparing wordt gerealiseerd op vermin-
dering uitbesteden.  

Leefomgeving 3 Hondenbeleidsplan € 30.000  Totale vermindering is € 75.000,-, waar-
van € 45.000,- leidt tot lagere afvalstoffen 
heffing. € 20.000,- heeft betrekking op 
BOA (gerealiseerd per 1 jan 2013).  

Leefomgeving 1 Speelvoorzieningen: Alle voor-
zieningen (toestellen, onder-
gronden, bankjes etc) afvoeren. 

€ 111.608  Op verschillende plaatsen in de gemeen-
te wordt gesproken over overdracht van 
speelvoorzieningen. Er zijn drie modellen: 
1. speeltuinverenigingen adopteren 
speelplekken;  
2. gemeentebrede rechtspersoon; 
3. rechtspersoon per kern. 

Kerntakenbesluiten Oldebroek voor mekaar
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Programma Groep Besluit gemeenteraad 
13 september 2012 

Bedrag Voortgang 

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Stoppen subsidies voor huurlas-
ten binnensportaccommodaties 

€ 20.000  Met sportverenigingen vinden gesprekken 
plaats. Doelstelling: 10% per 1 jan 2014, 
90% per 1 jan 2015. 

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Stoppen subsidiëring van de 
muziek- en majorettenkorpsen. 

€ 28.240  

Met de muziek- en majorettenkorpsen en 
de buitensportverenigingen wordt gesp-
roken over verdeling van het beschikbare 
budget van € 150.000 per 1 januari 2015. 

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Buitensport: Geen subsidiëring 
meer van onderhoud basisvoor-
zieningen 

€ 89.000  

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Geen financiering meer van 
instandhouding buitensportvoor-
zieningen 

€ 122.000  

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Geen financiering meer van 
instandhouding buitensportvoor-
zieningen 

-€ 150.000  

Maatsch. Ontwikkelingen 3 Stoppen organiseren NL Doet en 
evenementen als organisatie 
van het jaar 

€ 14.488  Deze bezuiniging wordt bezien in samen-
hang met de bezuiniging op de vrijwil-
ligersconsulent.  

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Geen inzet meer van de vrijwil-
ligersconsulent (SCW), m.u.v. 
wettelijk minimum 

€ 29.076  Wij doen onderzoek hoe per 1 januari 
2015 professionele ondersteuning van 
het vrijwilligerswerk voortgezet kan wor-
den. Daardoor realisatie bezuiniging 
onzeker. 

Maatsch. Ontwikkelingen 3 Extra subsidie oranjeverenigin-
gen 

-€ 2.000  Door de amendementen kan deze extra 
subsidie vervallen. 

Maatsch. Ontwikkelingen 3 Niet meer meewerken aan ex-
posities die geïnteresseerden 
willen organiseren in het ge-
meentehuis. 

€ 224  Realisatie per  
1 januari 2014. 

Maatsch. Ontwikkelingen 3 Stoppen met subsidiering Molen 
De Hoop 

€ 542  Realisatie per 1 januari 2014. 

Maatsch. Ontwikkelingen 3 Stoppen subsidiëren toneelvere-
niging 

€ 679  Realisatie per 1 januari 2014. 

Maatsch. Ontwikkelingen 3 Stoppen met subsidiering open 
monumentendag 

€ 1.499  Realisatie per 1 januari 2014. 

Maatsch. Ontwikkelingen 2 Stoppen subsidiering Kulturhus 
de Talter. 

€ 5.776  Realisatie per 1 januari 2014. 

Maatsch. Ontwikkelingen 3 Er worden geen subsdies ver-
leend aan overige amateurkunst 
verenigingen. Ook andere inci-
dentele subsidieaanvragen 
worden stopgezet. 

€ 7.136  Het college heeft op 9 juli 2013 besloten: 
1. de subsidies van Het Nederlandse 
Rode Kruis, Comité Open Monumenten-
dag, Kulturhus de Talter (samenwer-
kingsactiviteiten) per 1 januari 2014 
stopzetten; 
2. de begrotingsposten van overige sa-
menlevingsopbouw, amateuristische 
kunstbeoefening en exposities per 2014 
niet meer begroten; 
3. de vrijvallende middelen in 2014 ge-
bruiken voor de implementatie van de 
kerntakenbesluiten. 

Maatsch. Ontwikkelingen 3 Stoppen met Cultuurpact Veluwe 
en deelname aan ambtelijke en 
bestuurlijke overleggen stoppen. 

€ 9.147  Plan van Aanpak opgesteld. De provincie 
hecht sinds kort steeds meer waarde aan 
dit platform en laat ook subsidies lopen 
via het cultuurpact.  

Maatsch. Ontwikkelingen 2 Afstoten peuterspeelzaalgebou-
wen en herontwikkelen 

€ 9.325  Onderzoek naar mogelijkheden voor 
afstoting zijn gestart. In Wezep is er 
vanuit de peuterspeelzalen de wens om 
bij de scholen aan te sluiten. In Ooster-
wolde is er door Dorpsbelang Oosterwol-
de een plan opgesteld waarin de 
peuterspeelzaal wordt verplaatst naar de 
basisschool.  

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014

2017
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Programma Groep Besluit gemeenteraad 
13 september 2012 

Bedrag Voortgang 

Maatsch. Ontwikkelingen 2 Geen subsidie meer verstrek-
ken, maar kindplaatsen inkopen 
bij de kinderopvang voor doel-
groepkinderen. 

€ 38.206  Het bezuinigingsbedrag is te hoog, omdat 
er teveel ambtelijke uren waren begroot. 
In het totaal van de bezuinigingen wordt 
bekeken hoe dit kan worden opgevangen.

Maatsch. Ontwikkelingen 2 Stoppen met subsidiëring van 
Boederijmuseum de 'Boven-
streek' 

€ 23.278  Er vindt onderzoek plaats naar de gevol-
gen van de beëindiging van de subsidie.  

Maatsch. Ontwikkelingen 2 Afschaffen zwemonderwijs € 48.271  In het 3e kwartaal 2013 wordt een start-
notitie opgesteld. 

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Taakstellende bezuiniging senio-
renbeleid 

€ 62.874  Besluit college 12 februari 2013:                  
1. de functie van de mantelzorgconsulent 
en de seniorenconsulent "in elkaar te 
schuiven" met ingang van 1 januari 2015 
en 2. de financiële dekking uit het structu-
rele budget van de mantelzorgconsulent 
(Wmo budget) 

Maatsch. Ontwikkelingen 2 Subsidie na 2016 aan de Mu-
ziekschool NWV volledig stop-
pen. 

€ 86.838  De gesprekken met de Muziekschool en 
de andere deelnemende gemeenten zijn 
in volle gang. Resultaat wordt in de loop 
van 2013 verwacht.  

Maatsch. Ontwikkelingen 2 Anders inrichten bibliotheekwerk € 45.000  Deze bezuiniging is via een budgetcor-
rectie gerealiseerd.  

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Minder subsidie meer voor 
hervormde stichting voor J&J. 

€ 17.180  Het college heeft op 2 juli besloten: 1. de 
Algemene Stichting voor Jeugd- en Jon-
gerenwerk (AJ&J) en de Hervormde  
Stichting Jeugd en Jongerenwerk vanaf 
2014 geen subsidie meer verstrekken  
voor de uitvoering van jeugd en jonge-
renwerk en hieraan gekoppelde taken; 
2. de erfpachtovereenkomst met de 
Stichting AJ&J beëindigen per 1 januari 
2014; 
3. de stichtingen hierover schriftelijk in 
kennis stellen voor 1 juli 2013; 
4. het Kaderdocument Jeugd en Jonge-
renwerk Oldebroek en het projectplan 
aan pak 18- en 18+ groepen Wezep voor 
kennisgeving aannemen en ter informatie  
aan de commissie samenleving zenden. 

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Jongerencentra: Geen activitei-
tensubsidie meer toekennen. 

€ 51.450  

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Jongerencentrum sluiten en 
jongerenwerk anders organise-
ren. 

€ 106.969  

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Stelpost jeugd en jongerenwerk 
cf. amendement gemeenteraad. 

-€ 100.000  

Maatsch. Ontwikkelingen 1 Inzet combinatiefunctionaris voor 
jeugd en jongeren (2.2 fte). 

-€ 67.000  Is gerealiseerd. 

Ruimt. Ontwikkelingen 2 Minimale inzet en volledige 
kostendekkendheid markt Olde-
broek. 

€ 19.408  Plan van aanpak is opgesteld. Het doel is 
om de markt te privatiseren. De markt-
kooplieden zullen zich moeten gaan 
verenigen in een rechtspersoon, die een 
overeenkomst van opdracht zal sluiten 
met de gemeente.  

Ruimt. Ontwikkelingen 2 Geen administratieve en facilite-
rende ondersteuning jaarmarkt. 

€ 23.289  Plan van aanpak is opgesteld. Onderzoek 
wordt gedaan naar de mogelijkheden om 
aan commercieel evenementenbureau de 
organisatie van de jaarmarkt uit te beste-
den.  

Ruimt. Ontwikkelingen 2 Minimale inzet en volledige 
kostendekkendheid markt We-
zep. 

€ 31.829  Plan van aanpak is opgesteld. Het doel is 
om de markt te privatiseren. De markt-
kooplieden zullen zich moeten gaan 
verenigen in een rechtspersoon, die een 
overeenkomst van opdracht zal sluiten 
met de gemeente.  

Kerntakenbesluiten Oldebroek voor mekaar
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Programma Groep Besluit gemeenteraad 
13 september 2012 

Bedrag Voortgang 

Ruimt. Ontwikkelingen 3 Economie: Geen bedrijvenbe-
stand. 

€ 9.811  Deze bezuiniging wordt gerealiseerd. De 
maatregelen daarvoor zijn al genomen.  

Ruimt. Ontwikkelingen 3 Economie: Geen deelname 
projecten. 

€ 1.675  

Ruimt. Ontwikkelingen 3 Economie: Geen rapportages 
economische ontwikkeling. 

€ 2.632  

Ruimt. Ontwikkelingen 3 Economie: Geen economisch 
jaarverslag. 

€ 3.589  

Ruimt. Ontwikkelingen 3 Klimaatactieplan: Geen subsidie 
meer verstrekken en beschikkin-
gen afgeven.  

€ 4.624  Gerealiseerd. 

Ruimt. Ontwikkelingen 3 Milieubeheer: Cat. 0 inrichtingen 
(potentiële inrichtingen) niet 
controleren. Hiervoor het beleid 
aanpassen. . 

€ 5.133  Wordt gerealiseerd. 

Ruimt. Ontwikkelingen 2 Recreatie & toerisme: Geen 
nieuw beleid meer formuleren en 
bestaand beleid niet meer uit-
voeren. 

€ 18.604  Voor de herijking van ons toeristisch 
beleid wordt nadrukkelijk aansluiting 
gezocht bij het thema “Oldebroek voor 
mekaar”. Het Toeristisch Platform zal bij 
deze zogenaamde transitie een belangrij-
ke rol moeten vervullen en vervuld deze 
ook. We zijn intensief met het Platform in 
overleg over deze nieuwe rolneming. 

Ruimt. Ontwikkelingen 2 Subsidie kinderboerderij stopzet-
ten 

€ 1.147  

Ruimt. Ontwikkelingen 2 Stoppen activiteiten campings € 3.745  

Ruimt. Ontwikkelingen 3 Handhaving bouwen en wonen: 
alleen maar wachten, acteren op 
meldingen, klachten (circa 40 
zaken).Daarnaast herziening 
van beleid zoals permanente 
bewoning, herziening beleid 
integrale handhaving, herziening 
recreatiebeleid, aanpassing 
bestemmingsplan. 

€ 102.000  Deze bezuiniging wordt gerealiseerd. De 
maatregelen daarvoor zijn al genomen.  

Veiligheid en Handhaving 3 Aanpassen van het evenemen-
tenbeleid. 

€ 6.936  De gemeenteraad heeft het nieuwe beleid 
en de legestarieven vastgesteld.  

Veiligheid en Handhaving 3 Brandweer: Opdracht aan clus-
ter en de VNOG om gevolgen 
aan te geven bij bezuiniging met 
10% in 2015. 

€ 66.415  Opdracht gegeven. VNOG komt met 
voorstellen. AB besluit. 

Subtotaal € 1.083.518  

Taakstelling bedrijfsvoering € 300.000  De tussenrapportage van het efficiency-
onderzoek is gereed. Er is (alleen) bezui-
nigingspotentieel door intensivering van 
uitbesteding en samenwerking aanwezig. 

Afronding € 15.723  Verwerkt in MJPB 2013-2016 

Aanvullende dekking 

Budget nieuwbeleid vervallen € 120.000  Verwerkt in MJPB 2013-2016 

Herstructurering exploitatielasten € 176.000  Besluit raad 13 december 2012: versnel-
de afschrijving boekwaarde en vorming 
voorzieningen voor voormalig personeel 
en bestuur 

Begrotingssaldo € 24.759  Verwerkt in MJPB 2013-2016 

Totaal € 1.720.000 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014
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6. Financieel overzicht

Samenvattend overzicht van lasten en baten en het saldo van de begroting voor en na bestemming: 

x € 1.000 2014 2015 2016 2017 

Programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

3.1 Bestuur en dienstverlening 4.373 656 4.079 504 4.005 422 4.006 423

3.2 Veiligheid en handhaving 1.187 49 1.124 54 1.124 54 1.124 54

3.3 Maatschappelijke  
      ontwikkelingen 18.272 6.914 17.408 6.760 17.407 6.760 17.395 6.736

3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen 3.509 633 3.181 633 3.181 633 3.181 635

3.5 Leefomgeving 12.838 8.385 11.369 7.182 13.425 8.879 11.351 7.504

Algemene dekkingsmiddelen 3.763 27.131 3.676 25.311 4.052 25.396 4.266 25.403

Totaal 43.942 43.769 40.837 40.445 43.194 42.146 41.323 40.756

    

Resultaat voor bestemming -173 -392 -1.048 -567 

        

Mutatie reserves        

3.1 Bestuur en dienstverlening 0 274 0 84 0 84 0 14

3.2 Veiligheid en handhaving 0 36 0 36 0 36 0 36

3.3 Maatschappelijke  
      ontwikkelingen 204 261 204 181 204 181 204 181

3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen 17 10 17 0 17 0 17 0

3.5 Leefomgeving 28 191 0 93 0 452 355 92

Algemene dekkingsmiddelen 79 76 103 68 79 68 79 68

Totaal 328 849 325 462 300 822 655 392

    

Mutaties reserves 521 138 522 -263 

    

Resultaat na bestemming 348 -254 -526 -830 

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
2014
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7. Verloop reserves in het jaar 

Verloop reserves in het jaar
(x € 1.000) 

Saldo per 
01-01-2014 

Vermeer-
deringen 

Vermin-
deringen 

Saldo per 
31-12-2014 

    
Algemene reserve     

Algemene reserve 13.578 147 123 13.603

Bestemmingsreserve voor egalisatie 
van tarieven 

Afvalverwerking 154 0 102 52

Overige bestemmingsreserves

Stimulering R&T 55 0 10 45

WMO 1.295 153 208 1.240

Volkshuisvesting 848 0 0 848

Door de raad gegeven bestemming

Grondexploitatie 2.363 28 89 2.302

Verbouw dorpskantoor Wezep 304 0 14 291

Realisatie gemeentewerf 784 0 24 760

Sportpark Bovenmolen 182 0 8 175

Personele kosten 734 0 269 465

Bouwkosten peuterspeelzaal 't Loo 132 0 3 128

Kunstgras WHC 340 0 0 340

Totaal 20.769 328 849 20.248

Verloop reserves in het jaar
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8. Verloop voorzieningen in het jaar 

Verloop voorzieningen in het jaar
(x € 1.000) 

Saldo per 
01-01-2014 

Vermeer-
deringen 

Vermin-
deringen 

Saldo per 
31-12-2014

    
Verplichtingen met een onzekere om-
vang 

    

Voorziening Grondexploitatie ’t Loo 234 0 0 234

Verplichtingen waarvan de omvang is in 
te schatten 

Pensioenfonds wethouders 945 18 27 936

Voorziening voormalig bestuur 958 0 199 759

Voorziening voormalig personeel 292 0 65 227

Voorziening FPU’ers  48 0 22 26

Locale arbeidsvoorwaarden 4 0 0 4

Voorzieningen met een egalisatiefunctie

Beheerplan gebouwen:

Overig onderhoud onderwijsinstelling 2.484 149 4 2.629

Onderhoud welzijnsgebouwen 1.612 143 163 1.591

Onderhoud zwembad "De Veldkamp" 529 172 1.710 -1.009

Onderhoud werkplaats Wezep 8 31 0 38

Brandweerkazernes 16 12 3 25

Buitensportaccommodaties -364 112 103 -355

Onderhoud gemeentehuis 740 145 79 805

Beheerplan openbare ruimte:

Voorziening wegenonderhoud 4.637 1.263 1.103 4.797

Wegmeubiliair (o.a. bebording) 287 45 24 309

Openbare verlichting 710 162 128 744

Onderhoud speelvoorzieningen 167 67 66 168

Groenplan 374 173 200 347

Riolering 5.029 508 2.095 3.442

Voorziening grafrechten 255 99 78 276

Voorziening jaarlijks grafonderhoud 1.015 498 188 1.326

Beheerplan overig:

Materieel buitendienst openbare werken 860 136 289 707

Brandweermaterieel 155 -2 0 153

Meubilair 603 125 136 592

Automatisering 518 76 0 594

Voorziening informatisering 1.080 159 288 951

Totaal 23.196 4.091 6.970 20.317

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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Onderwerp1.19

9. Overige gegevens 

Sociale structuur

 Begrote gegevens Werkelijke gegevens

 2014 31 december 2012

Aantal inwoners 22.775 22.776

Waarvan: van 0 t/m 3 jaar 1.050 1.050

 van 4 t/m 16 jaar 3.913 3.913

 van 17 t/m 64 jaar 14.195 14.196

 van 65 jaar en ouder 3.617 3.617

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden 138 167

Waarvan: WWB 128 151

 IOAW 8 14

 IOAZ 2 2

Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeen-
schappen 159 159

   

Fysieke structuur 

 Begrote gegevens Werkelijke gegevens 

 2014 31 december 2012

Oppervlakte gemeente (ha) 9.884 9.883

Waarvan: binnenwater (ha) 117 117

Aantal Woonruimten 10.382 10.386

Waarvan: woningen 6.321 6.454

  sociale huurwoningen 2.142 2.134

 capaciteit bijzondere woonge-
bouwen 1.481 1.263

 aantal recreatiewoningen 431 528

 aantal woonwagenstandplaatsen 7 7

Lengte van de wegen (m) 205.888 205.888

Waarvan:  binnen de bebouwde kom 98.000 98.000

   buiten de bebouwde kom 107.888 107.888

Lengte recreatieve fiets- en wandelpaden (m¹) 43.000 43.000

Lengte van waterwegen (m¹) 80.000 80.000

Oppervlakte openbaar groen binnen bebouwde kom 
(m²) 679.921 679.921

waarvan binnen de kom 424.814 424.814

Overige gegevens
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Financiële structuur 

 Begrote gegevens Werkelijke gegevens

 2014 31 december 2012

Gewone uitgaven 57.798 47.601

per inwoner 2.494 2,10

Opbrengst belastingen 9.876 8.425

per inwoner 0,43 0,37

Algemene uitkering Gemeentefonds 
(incl. div. uitkeringen) 17.714 17.251

per inwoner 0,78 0,76

Vaste schuld 10.942 13.939

per inwoner 0,48 0,62

waarvan voor woningbouw 0 0

per inwoner 0 0

Bestuurlijke structuur 

Begrote gegevens Werkelijke gegevens

 2014 31 december 2012

Zetelverdeling gemeenteraad Christen 
Unie 6 6

SGP 4 4

CDA 3 3

ABO 3 3

PVDA 2 2

VVD 1 1

Samenstelling college van B&W Christen 
Unie 2 2

SGP 1 1

P R O G R A M M A B E G R O T I N G
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Organogram gemeente Oldebroek 

9 Overige gegevens
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