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Voorwoord  
 
Voor u ligt de Kadernota 2011. De Kadernota is een financiële vooruitblik in de toekomst. De nota geeft de 
richting aan voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2011-2014. Deze Kadernota is onder bijzondere 
omstandigheden opgesteld. Het is een Kadernota aan het begin van een nieuwe raads- en collegeperiode. In 
deze nota komen de uitgangspunten van het nieuwe coalitieakkoord 2010-2014 ‘Helder als glas’ terug: eigen 
verantwoordelijkheid van inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven, een betrouwbare overheid, een 
sociaal rechtvaardig beleid en beheersing van ambities en lastendruk. 
 
Bezuinigingsoperatie Rijk en gevolg voor het Gemeentefonds 
Eind vorig jaar werd duidelijk dat het Rijk ongeveer € 35 miljard moet gaan bezuinigen. Op basis hiervan was de 
verwachting dat de gemeenten met 3 miljard zouden worden gekort op het Gemeentefonds. Inmiddels blijkt uit 
actuele gegevens van het Rijk dat de korting op het Gemeentefonds niet € 3 miljard, maar waarschijnlijk € 1,7 
miljard is. 
 
Het Rijk heeft nog geen definitief besluit genomen over de ontwikkelingen in het Gemeentefonds. Het bedrag van 
€ 1,7 miljard is om die reden nog niet definitief. Voor het opstellen van deze Kadernota zijn wij echter wel 
uitgegaan van de uitkomsten van de bezuinigingsonderzoeken die diverse ambtelijke werkgroepen voor het Rijk 
hebben gedaan, waaronder vooral de commissie Kalden (Werkgroep openbaar bestuur). De uitkomsten van die 
onderzoeken geven de korting van € 1,7 miljard op het Gemeentefonds aan. Geadviseerd wordt deze korting 
door te voeren in de planperiode. Dit zou voor onze gemeente betekenen dat de uitkering uit het Gemeentefonds 
vermindert met een bedrag van € 0,8 miljoen in 2012, met € 1,6 miljoen in 2013, met € 2,4 miljoen in 2014 en 
met € 3,2 miljoen in 2015. De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is een zeer belangrijke inkomstenbron 
van gemeenten. Om de mogelijke korting op onze inkomsten te kunnen opvangen, hebben we de meerjarige 
ombuigingsmogelijkheden in deze kadernota voor onze gemeente al in beeld gebracht. U kunt daardoor samen 
met ons goed doordachte bezuinigingsafwegingen en -keuzes maken voor de jaren 2011 – 2014. Deze Kadernota 
vormt de aanzet voor dit proces.  
 
Voor 2015 heeft ons college in afwachting van de definitieve kortingen op het Gemeentefonds nog geen concrete 
dekking. Met het gegeven van € 1,7 miljard gaan we ook de begroting opstellen, omdat wij in verband met de 
verkiezingen van 9 juni 2010 niet voor de meicirculaire 2011 duidelijkheid van de Rijksoverheid verwachten. 
 
Tarieven 
Bij de Begroting 2010 zijn de lage inflatie en de trendmatige aanpassingen van de OZB in onze tarieven 
doorgevoerd. Het past binnen de visie van ons college dat wij ons ook voor de begroting 2011 onverminderd 
inspannen om te investeren in de lokale samenleving en daarbij de lastendruk zo beperkt mogelijk te houden.  
 
Wij bieden u met voldoening deze Kadernota 2011-2014 aan en gaan er van uit dat deze een goede basis vormt 
voor de moeilijke keuzes die voor u en ons liggen. 
 
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk. 
 
 
 
 
 
 
1 juni 2010 
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Inleiding 
 
Opzet 
Het startpunt van de begrotingsvoorbereiding is de Kadernota. Met het vaststellen van de Kadernota geeft uw 
raad de kaders voor de begroting voor het komende jaar en de drie jaren daarna. De Kadernota 2011 – 2014 
presenteert onze plannen en wensen voor nieuw beleid en bevat ook de denkrichting over dekking van de 
tekorten. 
 
Werkwijze 
In de voorbereiding van de Kadernota zijn we uitgegaan van bestaand beleid dat voortgezet wordt; het gaat dan 
om de autonome ontwikkelingen en de beleidsuitgangspunten uit het coalitieakkoord ‘Helder als Glas’. Mede op 
basis daarvan hebben wij voorlopige keuzes gemaakt, die wij hierbij aan u voorleggen. Per begrotingsprogramma 
en voor onderdelen van de bedrijfsvoering is aangegeven welke noodzakelijke en gewenste extra activiteiten 
volgens ons in de begroting 2011-2014 opgenomen moeten worden. Na vaststelling van de Kadernota werkt ons 
college de kaders verder uit in de ontwerp programmabegroting 2011-2014. Deze bieden wij u eind september 
aan. 
 
Inhoud Kadernota  
Deze Kadernota bevat autonome ontwikkelingen op basis van bestaand beleid, een financiële uitwerking van het 
collegeprogramma en informatie over ombuigingen. Ook staan in deze nota de actualisatie van reserves en 
voorzieningen, de effecten uit tussentijdse rapportages (bestuursrapportage) en de jaarstukken (jaarrekening). 
 
Het collegeprogramma 
In de Kadernota staat naast autonome ontwikkelingen ook de financiële uitwerking van het collegeprogramma. 
De beleidsrichtingen die in het collegeprogramma zijn geformuleerd, hebben wij financieel vertaald en uitgewerkt 
in deze Kadernota. In ons collegeprogramma staan vier speerpunten: open communicatie en samenspraak, 
duurzame economie, een actieve en veilige samenleving en een zo laag mogelijke lastendruk. Ons college is zich 
er goed van bewust dat bij het realiseren van onze ambities als ontwikkelgemeente een daarop toegesneden 
organisatie noodzakelijk is.  
In deze kadernota vindt u een planning van de activiteiten in tijd en geld ter uitvoering van het 
collegeprogramma. Het gaat hierbij om een voorlopige planning van de uitvoering. Bij het opstellen van de 
programmabegroting 2011-2014 zullen wij de planning en de bedragen nader bekijken. Uiteraard kunnen 
hierdoor verschuivingen ontstaan in de planning en benodigde middelen. Over de onderwerpen waarop dit van 
toepassing is zullen wij u bij de begroting informeren. 
 
Ombuigingen  
In hoofdstuk 5 ‘Ontwikkelingen op programmaniveau’ staan de ombuigingsvoorstellen op programmaniveau die 
wij voorstellen.  
 
De autonome ontwikkelingen op basis van bestaand beleid  
Onder autonome ontwikkelingen verstaan wij ontwikkelingen die veroorzaakt worden door gewijzigde wet- of 
regelgeving en door eerder genoemde besluiten van een bevoegd bestuursorgaan. Per programma is dit 
inzichtelijk gemaakt. 

  
Nieuw beleid voortkomend uit eigen ambities  
Wij zijn terughoudend omgegaan met nieuwe, kostenverhogende beleidsvoorstellen, vanwege de 
bezuinigingsopdracht waar we voor staan. Alleen die voorstellen die van groot belang zijn voor de 
doorontwikkeling van onze gemeente hebben wij gehonoreerd en gemotiveerd opgenomen. 
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Formatie 
In deze kadernota zal overeenkomstig het coalitieakkoord worden ingegaan op de omvang van de formatie. Wij 
zullen bij elk onderdeel (ombuigingen, collegeprogramma en de overige ontwikkelingen) aangeven wat de 
formatieve gevolgen zijn van de voorstellen. 
 
Hoofdstukindeling 
Hoofdstuk 1, ‘Economische recessie en ombuigingen’ beschrijft welke raakvlakken de gemeentelijke 
beleidsvelden hebben met de economische recessie. Wij volgen de economische ontwikkelingen binnen onze 
gemeente en monitoren continu onze financiële positie en mogelijkheden van onze organisatie. Ook de verwachte 
rijksbezuinigingen op het Gemeentefonds en hoe wij daar als gemeente Nijkerk op inspelen komt in dit hoofdstuk 
tot uitdrukking.   
 
Hoofdstuk 2 ‘Helder als Glas’ bevat financieel vertaald het collegeprogramma; de hoofdlijn van de Kadernota. 
 
In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten opgenomen die we hanteren voor de ontwikkeling van de gemeentelijke 
tarieven voor dienstverlening, belastingen, de indexering van subsidies, de loon- en prijsstijging en 
renteontwikkeling. 
 
Hoofdstuk 4 geeft u een samenvatting van de financiële positie van de gemeente Nijkerk. Eerst beschrijven we 
de ontwikkelingen die vanaf de begroting 2010-2013 hebben geleid tot het eindsaldo van deze Kadernota. Het 
startpunt van de Kadernota is de 1e bestuursrapportage 2010. Dit hoofdstuk eindigt met het verwachte saldo van 
de meerjarenbegroting 2011-2014. Daarbij is het jaar 2011 van de door uw raad vastgestelde programma-
begroting 2010-2013 het vertrekpunt. 
In dit hoofdstuk gaan we ook in op de oplossingsrichting voor de tekorten. Het financiële beeld is berekend aan 
de hand van de gegevens die eind april 2010 bekend waren. 
Ook zal in dit hoofdstuk een totaaloverzicht worden gegeven over de formatieve gevolgen van de voorstellen in 
deze kadernota. 
 
In hoofdstuk 5 ‘Ontwikkelingen op programmaniveau’ hebben we per programma onderwerpen nader toegelicht 
die voortvloeien uit maatschappelijke ontwikkelingen, het collegeprogramma en de ombuigingen.  
  
In hoofdstuk 6, ‘Weerstandsvermogen’ gaan we in op het weerstandsvermogen. Hierin staan de risico’s en 
hebben we de reserves en voorzieningen geactualiseerd en beoordeeld. Deze reserves vormen onze financiële 
buffer om mogelijke tegenvallers op te vangen.  
 
In de bijlage vindt u: 
- de Lijst Reserves en Voorzieningen en van elke reserve en voorziening een overzicht van de doelstelling, het 

saldo en eventuele bijzonderheden; 
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Hoofdstuk 1 Economische recessie en ombuigingen 
 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de huidige economische situatie, de ontwikkelingen in het Gemeentefonds, de 
meerjarige budgettaire positie en de risicopositie van de gemeente. 
 
Economische situatie 
In de begroting 2010-2013 is ingegaan op de gevolgen van de economische crisis voor de gemeente Nijkerk. 
Daarin staat: 
“Die recessie geeft zorgen voor de lokale economie en voor de eigen gemeentelijke huishouding. De gemeente 
wil er alles aan doen om de solide basis die de Nijkerkse economie heeft, te behouden en de gevolgen van de 
crisis zoveel mogelijk te beperken. Samen met marktpartijen wordt bijvoorbeeld gezocht naar een succesvolle 
uitgifte van gronden voor woningbouw in een stagnerende markt. Macro economisch is de verwachting dat het 
dieptepunt van de crisis in 2010 bereikt zal zijn. In de Bestuursrapportages zullen wij gewenste, aanvullende 
gevolgen voor de programma’s van onze gemeente rapporteren. 
De invloed van de recessie werkt met vertraging door op de gemeentelijke financiële huishouding. Een 
belangrijke factor daarbij is de (landelijk) oplopende werkloosheid die gevolgen heeft voor de gemeentefinanciën. 
Het niet of met vertraging kunnen uitgeven van gronden kan ook invloed hebben op de gemeentefinanciën. Een 
herstel van de economie zal door dit na-ijleffect ook met vertraging merkbaar zijn.” (bron: Begroting 2010-2013) 
 
De economische ontwikkeling 
De Nederlandse economie groeit ten opzichte van de berichtgeving in de begroting 2010-2013 van vorig jaar. Die 
groei is echter nog uiterst voorzichtig. De mooie resultaten die de Nederlandse bedrijven over het eerste kwartaal 
presenteren, zijn hoofdzakelijk ontstaan als gevolg van een sterke kostenreductie en minder door de toenemende 
bestedingen van consumenten. Gelukkig lijkt de toename van de werkloosheid mee te vallen. De economie 
herstelt sneller dan rond Prinsjesdag 2009 werd verwacht. Ook voor de Nijkerkse bedrijven geldt, dat de 
negatieve scenario’s die voorspeld werden, vooralsnog uitblijven. Daarentegen lopen de overheidstekorten in 
hoog tempo op. Na de verkiezingen van 9 juni gaan de nieuwe regeringpartijen fors bezuinigen. Daarom zullen 
de financiële middelen die de overheid aan gemeenten beschikbaar stelt, de komende jaren teruglopen. In het 
coalitieakkoord “Helder als glas” en de uitwerking hiervan in het Collegeprogramma is hierop ingespeeld. Deze 
twee documenten zijn een samenspel van enerzijds ambities en anderzijds heldere keuzes als gevolg van 
noodzakelijke ombuigingen. Ook inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven worden hiermee direct of 
indirect geconfronteerd.  
 
Effecten recessie op gemeenten 
Uit de meest actuele informatie van het Centraal Plan Bureau blijkt dat een herstel van de Nederlandse economie 
is ingezet. De landelijke werkloosheid is in 2009 opgelopen tot 5% (380.000 mensen). In 2010 stijgt dit 
percentage volgens het CPB nog tot 6,5% (510.000 mensen). Dit is een lichtere stijging dan werd verwacht. 
Enige tijd geleden was de verwachting namelijk dat de werkloosheid zou stijgen naar 9% (675.000 mensen). 
Ondanks deze lichtere stijging, zal de toename van het aantal bijstandsgerechtigden ook merkbaar zijn in onze 
gemeente. Waarschijnlijk gaan gemeenten door uitstroming uit de WW een toename van het uitkeringsbestand 
zien. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat burgers een groter beroep op het minimabeleid en op 
schuldhulpverlening zullen gaan doen. Dit legt dan een grote druk op de uitvoeringskosten (personeel) en de 
andere budgetten voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Inkomensvoorziening 
Jongeren (WIJ) en de schuldhulpverlening.  
 
Bouwen  
Voor wat betreft de bouwaanvragen laat zich een tendens zien richting meer aanvragen voor kleinere 
bouwwerken en verbouwingen en minder aanvragen voor bedrijfsgebouwen en grote (woning-)bouwprojecten.  
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Binnen de bouwgrondexploitatie is er het risico van vertraagde ontwikkeling van de diverse plannen. Wij houden 
dit bij de actualisatie van de diverse gronden scherp in de gaten en nemen dit mee in het risicoprofiel van de 
bouwgrondexploitatie.  
 
Faillissementen 
Uit onze bedrijfscontacten en informatie van de Kamer van Koophandel, blijkt niet dat er momenteel een 
toename is van het aantal faillissementen in de gemeente Nijkerk. Wel zijn bedrijven terughoudend in het doen 
van (uitbreidings)investeringen. Ten aanzien van IT-investeringen wordt weer een voorzichtige groei waar-
genomen.  
 
Rijksbezuinigingen 
De 19 werkgroepen die de mogelijke Rijksbezuinigingen in kaart hebben gebracht, hebben een totaal pakket aan 
bezuinigingen van € 29 miljard (€ 1.750 per inwoner) gepresenteerd. Dit bedrag is gebaseerd op de economische 
verkenning 2011-2015 van het CPB van maart 2010. Het CPB heeft hierbij de toenemende kosten in relatie met 
de vergrijzing (minder werkenden, hogere kosten gezondheidszorg) meegerekend. De verkiezingsprogramma’s 
van de landelijke partijen geven bezuinigingen aan tussen de € 11 en € 20 miljard over één of twee 
kabinetsperioden. Op grond van de adviezen van de commissie Kalden, gaan wij uit van een korting op het 
Gemeentefonds met € 1,7 miljard in de volgende kabinetsperiode na afloop van het gesloten bestuursakkoord 
(over de jaren 2010 en 2011). Dit betekent een korting van 10% op het Gemeentefonds in 2015.  
Dit past bij de veronderstelling dat de Rijksoverheid in de komende kabinetsperiode tussen de € 15 en € 18 
miljard gaat bezuinigen. Op basis van de huidige CPB cijfers moeten we wel rekening houden met aanvullende 
bezuinigingen in volgende kabinetsperioden. Daarom is het mogelijk verstandig om de reserves voor 
investeringen en voor het opvangen van de gevolgen van de economische crisis te gebruiken over meer 
raadsperioden. Op die manier behouden we de gezonde Nijkerkse financiële positie.  
 
Bovengenoemde Rijksbezuinigingen zullen ook voor onze gemeente aanzienlijke gevolgen hebben. De 
bezuinigingen betekenen een sterke verlaging van de uitkeringen vanuit het Gemeentefonds vanaf 2012. Voor 
het jaar 2011 geldt nog de afspraak tussen de VNG en het Rijk over het buitenwerking stellen van de 
normeringsystematiek van de algemene uitkering. Hierdoor staat de omvang van het Gemeentefonds voor 2011 
grotendeels vast. 
 
Daarnaast zullen de Rijksbezuinigingen ook effect hebben op de uitgaven van de provincie als gevolg van daling 
van het Provinciefonds. Hierdoor zullen er waarschijnlijk minder provinciale subsidies voor de gemeenten 
beschikbaar komen. 
  
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 
Onze verwachting is dat de Algemene Uitkering in vier jaarlijks gelijke stappen (2012- 2015) zal worden verlaagd. 
Wij verwachten dat de onzekerheid over de korting op het Gemeentefonds langer blijft bestaan door het vallen 
van het kabinet Balkenende IV. Wij verwachten pas bij de meicirculaire 2011 echt duidelijkheid te krijgen als het 
gaat om de omvang van de verwachte bezuinigingen en het tijdpad dat daaraan gehangen wordt. Dit betekent 
dat een groot deel van de besparingen waarschijnlijk in de jaren 2012 en 2013 zal plaatsvinden. 
Financieel vertaald, levert dit op basis van de beschreven uitgangspunten het volgende financiële beeld voor onze 
gemeente op: 
 
Tabel 1 
  
Bedragen x € 1.000 

2011  2012  2013  2014  2015  

Uitkomsten na 1e bestuursrapportage 2010 731 N 1.305 N 1.914 N 1.914 N 1.914 N 

Uitkomsten na verwachte Rijksbezuinigingen   800 N 1.600 N 2.400 N 3.200 N 

Stand na Rijksbezuinigingen 
gemeentefonds v.a. 2012 

731 N 2.105 N 3.514 N 4.314 N 5.114 N 
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Ter dekking van de hiervoor genoemde tekorten, heeft het vorige college het ambtelijk apparaat verzocht om 
mogelijke besparingsopties te onderzoeken. De uitkomsten zijn ingebracht in de coalitieonderhandelingen. Het 
zwaartepunt van de besparingsopgave ligt in de komende collegeperiode, die loopt tot en met 2014.  
 
Verwachte ombuigingen van het Rijk versus ombuigingen in Nijkerk 
In het coalitieakkoord staat onder andere: “Bij het opstellen van dit akkoord zijn we er vanuit gegaan dat in deze 
raadsperiode tenminste 4 miljoen euro bezuinigd zal moeten worden. Wij verwachten dat de totale 
Rijksbezuinigingen over twee raadsperioden gespreid zullen worden. De onzekerheid hierover is echter groot. Als 
er meer duidelijkheid is over de door het Rijk opgelegde bezuinigingen is het de bedoeling om de (financiële) 
balans op te maken en zo nodig tot bijstelling te komen.” 
 
Bovenstaande bezuinigingstaakstelling van afgerond € 4 miljoen per jaar is gebaseerd op de mogelijke korting 
van de uitkering uit het Gemeentefonds van € 1,7 miljard. De korting op het Gemeentefonds komt voor Nijkerk 
neer op een bedrag van naar verwachting € 3,2 miljoen. Daarbij veronderstellen wij dat deze korting vanaf 2012 
in vier termijnen gerekend wordt met gelijke stappen van € 800.000. Dit houdt in dat in het jaar 2015 de laatste 
tranche van de korting op ons afkomt. Op dat moment is de totale korting van € 3,2 miljoen bereikt. Deze 
Kadernota en het collegeprogramma gaan echter niet verder dan de periode 2011 – 2014. In die periode 
bezuinigen we het totale bedrag van € 3,9 miljoen.  
 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

2011 2012 2013 2014 2015 

Verwachte korting Gemeentefonds  0,8 1,6 2,4 3,2 
Nijkerkse ombuigingen 3,3 3,1 3,2 3,9 3,9 
Verschil meer bezuinigd dan  
korting Gemeentefonds 

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

 
Een andere mogelijkheid is dat de kortingen van het Rijk over een langere periode dan de kabinetsperiode van 
vier jaar worden uitgesmeerd. Daardoor kunnen de kortingen op het Gemeentefonds per jaar lager uitvallen. Er 
zullen dan bij handhaving van de huidige bezuinigingsbedragen overschotten ontstaan in de betreffende 
jaarschijven. We staan op het standpunt dat deze overschotten niet structureel gebruikt mogen worden voor 
nieuwe uitgaven, maar slechts voor eenmalige zaken. Zo blijven de overschotten beschikbaar om de mindere 
inkomsten in de volgende jaren, waarin de daadwerkelijke kortingen van het rijk zich voordoen, op te vangen. 
 
Ombuigingen gemeente Nijkerk 
Hierboven kon u al lezen dat in het coalitieakkoord 2010- 2014 “Helder als glas” is vastgelegd dat tijdens de 
coalitieperiode afgerond 4 miljoen omgebogen zal worden. Hierbij wordt opgemerkt dat 30% van de 
gemeentelijke uitgaven van 110 miljoen, beïnvloedbaar is. Alleen op de beïnvloedbare bedragen (32,5 miljoen) 
kunnen we besparen. De te realiseren ombuigingsvoorstellen zijn gebaseerd op de volgende kwalificaties: 

 goed realiseerbaar zonder grote effecten voor samenleving en organisatie 
 realiseerbaar met effecten voor samenleving en/of organisatie.  

   
In deze Kadernota zijn onze voorgestelde bezuinigingen per programma gerubriceerd.  
 
Aard van de ombuigingsvoorstellen 
Bij genoemde ombuigingsmogelijkheden gaat het om concrete onderwerpen, waarbij de ombuiging indicatief is 
ingeschat en wel zodanig dat dit realiseerbaar is. We hebben gekeken naar maatregelen die de uitgaven verlagen 
en maatregelen die ervoor zorgen dat onze inkomsten verhogen, zonder dat hierdoor de lastendruk stijgt. 
In hoofdstuk 5 hebben we per programma op productniveau het bedrag opgenomen dat kan worden bespaard 
(incidenteel/structureel). 
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(Maatschappelijke) gevolgen 
Bij de gemaakte keuzes hebben wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten: 

 De (ontwikkel/maatschappelijke) infrastructuur moet in stand blijven. Dit heeft ertoe geleid dat er 
bijvoorbeeld geen ombuigingsvoorstellen zijn opgenomen voor organisaties die van belang zijn voor de 
maatschappelijke infrastructuur, zoals de bibliotheek, UVV en Sigma. 

 Formatie kan alleen worden geschrapt als dit een gevolg is van het vervallen van een taak of als dit het 
gevolg is van het efficiënter uitvoeren van taken. 

 
Gemaakte keuzes in categorieën 
We hebben vier soorten bezuinigingsvoorstellen, te weten technische voorstellen, versoberingvoorstellen, 
inkomstenverhogende voorstellen en voorstellen die leiden tot efficiënter werken. 
 
Technische voorstellen 
Een voorbeeld van een technisch voorstel is het verlengen van de afschrijvingstermijn van bedrijfsmiddelen. 
Andere voorbeelden zijn het temporiseren van onderhoudsplannen, het verlagen van ramingen op basis van de 
laatste jaarrekening, het verlagen van de boekwaarde van wegen tot € 0 (hierdoor zijn er geen 
afschrijvingslasten meer) en het verlagen van stelposten zoals ‘onvoorzien’ en ‘periodieke bevordering personeel’. 
Het gaat indicatief om ongeveer € 1,4 miljoen. 
 
Versobering 
Voorbeelden van voorstellen die uitgaan van versobering zijn: het verlagen van de bijdrage voor monumenten. 
Andere voorbeelden zijn een lagere bijdrage aan samenwerkingsverbanden, het verlagen van het 
onderhoudsniveau in diverse beheerplannen en versobering op het gebied van bedrijfsvoering. Het gaat indicatief 
om € 1,1 miljoen. 
 
Inkomstenverhogende voorstellen  
We doen ook bezuinigingsvoorstellen die gericht zijn op het verhogen van het gemeentelijke inkomen. Denkt u 
bijvoorbeeld aan het binnenhalen van meer subsidies, het plaatsen van billboards, hogere parkeertarieven en 
uitbreiding van het gebied voor betaald parkeren. Andere voorbeelden daarvan zijn huuraanpassingen en 
verhoging van de eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. Ook kiezen wij ervoor om het verlies van OZB-
opbrengst als gevolg van de leegstand van bedrijven te verhalen op de eigenaar van die bedrijven. Het gaat 
indicatief om € 1,1 miljoen. 
 
Efficiënter werken 
We denken dat onze organisatie winst kan behalen door efficiënter te werken. Voorbeelden daarvan zijn te 
vinden op het gebied van digitalisering van post en facturen. Ook het samenwerken met derden (bijvoorbeeld 
Tricijn) leidt tot efficiënter werken. Het gaat indicatief om € 0,3 miljoen.  
 
Budgettaire effecten ombuigingen 
In tabel 2 vindt u de effecten van de ombuigingen op de budgettaire positie van de gemeente Nijkerk. In 
hoofdstuk 5 vindt u per programma een toelichting op de ombuigingsvoorstellen.  
 
  Tabel 2 
  

Bedragen x € 1.000 

2011  2012  2013  2014  

Saldo na Rijksbezuinigingen (tabel 1) -731 N -2.105 N -3.514 N -4.314 N 

Ombuigingen 3.304 V 3.118 
 
V 3.203 

 
V 3.879 

 
V

Saldo na ombuigingen 2.573 V 1.013 V -311 N -435 N 
 
De gevolgen voor de externe werkgelegenheid zijn marginaal. Het is mogelijk dat er bij de gemeenschappelijke 
regelingen een afname van de werkgelegenheid ontstaat. Dit als gevolg van een korting op de bijdragen.  
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Als alle voorstellen worden doorgevoerd, zal de formatie (interne werkgelegenheid) afnemen met 8 fte. Ondanks 
het afnemen van de formatieomvang blijft het ontwikkelvermogen van de gemeente in stand. De reden daarvoor 
is dat de ambtelijke capaciteit die daarvoor nodig is, beschikbaar blijft. Hierdoor blijft het mogelijk om samen met 
belanghebbenden te investeren in de Nijkerkse samenleving. De ombuigingsopties zullen de gemiddelde lokale 
lastendruk niet doen stijgen.  
 
Op basis van een doorlichting van het personeelsbestand gaan wij ervan uit dat de genoemde reductie van de 
formatie organisatiebreed kan worden bereikt door natuurlijk verloop. In de periode tot 31 december 2014 zullen 
bijvoorbeeld 20 personen door pensionering de gemeentelijke organisatie verlaten hebben. Mogelijk zijn dit er 
meer als medewerkers gebruik maken van de FPU en door reguliere doorstroming in de organisatie.  
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Hoofdstuk 2 ‘Helder als glas’  
  
 
Het coalitieakkoord "Helder als glas" benoemt vier speerpunten van beleid. Deze speerpunten worden door ons 
college onderschreven. De vier speerpunten zijn:  
 

I. Open communicatie en samenspraak met inwoners, verenigingen, instellingen, bedrijven en gemeente 

In de afgelopen raadsperiode is raadsbreed ingezet op verkleining van de afstand tussen inwoners en gemeente. 
Dat krijgt deze periode een vervolg met bestuurlijke transparantie. Wij maken ons in dat kader onder meer sterk 
voor beleid ten aanzien communicatie/ burgerparticipatie, specifieke regels over de wijze waarop inwoners 
worden betrokken bij inbreidingslocaties, een adequate postafdoening en (verdere) normering van de 
gemeentelijke dienstverlening. 
 

II. Duurzame economie 

Nijkerk mag bogen op een sterke werkgelegenheidspositie, die mede wordt bepaald door de centrale ligging in 
het land, de directe aansluiting op het hoofdverkeerswegennet en de gunstige vestigingscondities voor bedrijven. 
De congestie op het hoofdwegennet pleit voor onverminderde aandacht voor verbetering van de bereikbaarheid, 
zowel ten aanzien van het wegennet, openbaar vervoer, als fietsverkeer. 
 
Deelname aan FoodValley biedt kansen om het economische profiel van Nijkerk te versterken. We denken daarbij 
onder meer aan uitbreiding van foodgerelateerde bedrijven, het aantrekken van meer kennisintensieve bedrijven 
en stimulering van duurzaam ondernemen. De gemeente geeft hierin zo mogelijk zelf het goede voorbeeld, zoals 
met de nieuwe wijkpost. Daarnaast wordt “groene energie” in Nijkerk bevorderd door de bouw van een 
biomassacentrale te stimuleren. 
We zien mogelijkheden om de lokale economie een impuls te geven door recreatie en toerisme te promoten. Dat 
kan door meer aandacht voor passende extensieve recreatie in de polder Arkemheen en watersport op het 
Nijkerkernauw. We denken ook aan het stimuleren van recreatieve routes, Daarbij horen voldoende én 
gevarieerde verblijfsaccommodaties. 
Anderzijds zijn er de drie kernen met hun eigen voorzieningen, die ieder een eigen identiteit hebben. We willen 
het voorzieningenniveau bewaren en waar mogelijk de identiteit (inclusief monumentaal karakter) versterken. Dat 
krijgt vorm door de structuurvisies, maar ook door publieksactiviteiten die bijdragen aan de identiteit en 
levendigheid van de drie kernen. 

 

III. Actieve en veilige samenleving 

De lokale samenleving kent een rijk en gevarieerd verenigingsleven, gericht op onder meer welzijn, cultuur en 
sport. Vanwege de sociale cohesie die hierdoor bereikt wordt en bij sport ook het gezondheidsaspect wordt deze 
periode de aandacht gericht op het inventariseren en van prioriteit voorzien van de behoefte aan 
sportaccommodaties. Er wordt een Sportvisie voorbereid. 
Vrijwilligerswerk verdient ondersteuning. We willen de waardering voor het vrijwilligerswerk tot uitdrukking 
brengen door het toekennen van een prijs aan “de vrijwilliger van het jaar.” 
Voor het onderwijs is een goede accommodatie eveneens van belang. Initiatieven voor het “Brede school 
Concept” worden ondersteund waar zich kansen voordoen bij het (ver)bouwen van scholen. 
Veiligheid is een belangrijke factor in onze lokale samenleving: van verkeer tot sociale veiligheid. Om dat te 
benadrukken wordt deze periode één collegelid specifiek belast met integrale handhaving. Het toezicht op straat 
wordt geoptimaliseerd door goede afspraken tussen politie en eigen handhavers en ondersteund door 
cameratoezicht op onveilige locaties. Vandalisme wordt bestreden en de kosten worden waar mogelijk verhaald. 
Het vieren van 600 jaar stadsrechten van Nijkerk is niet alleen een terugblik, maar zeker ook vooruit kijken: wat 
zijn de uitdagingen van de toekomst? Wat voor kansen bieden die voor ons? Hoe kunnen we innovatie 
stimuleren? We zijn erg benieuwd naar de particuliere initiatieven op dit vlak.  
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IV. De lastendruk voor inwoners blijft zo laag mogelijk 

Bij het opstellen van dit programma zijn we ervan uitgegaan dat in deze raadsperiode ten minste € 4 miljoen 
bezuinigd zal moeten worden. Wij verwachten dat de totale rijksbezuinigingen over twee raadsperioden gespreid 
zullen worden. De onzekerheid hierover is echter groot. Als er meer duidelijkheid is over de door het Rijk 
opgelegde bezuinigingen is het de bedoeling om de (financiële) balans op te maken en zo nodig tot bijstelling te 
komen. 
Met betrekking tot bezuinigingen wordt eerst gekeken naar wat efficiënter kan en maatregelen die geen of weinig 
kwaliteitsverlies tot gevolg hebben. Daarnaast willen we in gesprek gaan over beperking van gelden die in 
regionaal verband worden besteed. Waar mogelijk nemen we eerst maatregelen om onze financiële 
uitgangspositie te verbeteren ten laste van onze vrij besteedbare reserves, zoals het versneld afschrijven van 
investeringen en het (boetevrij) aflossen van schulden. Bij nieuw beleid kijken we nadrukkelijk naar temporisering 
en het inwisselen van oud beleid voor nieuw beleid. 
Als er pijnlijker keuzes noodzakelijk zijn, dan valt te bezien of tijdelijke overbrugging via een egalisatiereserve 
kredietcrisis verantwoord is. Dat is alleen het geval als het tijdelijke karakter kan worden onderbouwd. Zo niet, 
dan proberen we de voor de samenleving meest ingrijpende gevolgen zo lang mogelijk te ontzien, niet in te 
boeten op veiligheid en niet onder het basiskwaliteitsniveau voor beheer terecht te komen. Slechts in uiterste 
noodzaak zullen de lasten voor inwoners worden verhoogd. 
 
Exploitatie:  
In het collegeprogramma vindt u een overzicht en een planning van de activiteiten ter uitvoering van het 
coalitieakkoord. In onderstaande tabel hebben wij deze in tijd en op geld gezet. Het gaat hierbij om een 
voorlopige planning. Bij het opstellen van de programmabegroting 2011-2014 zullen wij de planning en de 
bedragen nader bekijken. Uiteraard kunnen hierdoor verschuivingen ontstaan in de planning en benodigde 
middelen. Over de ontwerpen waarop dit van toepassing is zullen wij u bij de begroting informeren. In de 
volgende tabel vindt u in hoofdlijnen het effect van het collegeprogramma op de budgettaire positie. In hoofdstuk 
5 vindt u programmagewijs een nadere toelichting. 
 
Tabel 3 
  

Bedragen x € 1.000 

2011  2012  2013  2014  

Saldo na ombuigingen (tabel 2) 2.573 V 1.013 V -311 N -435 N 
Collegeprogramma         
Programma 1 -168 N -268 N -168 N -168 N 

Programma 2 0 N -100 N -100 N -100 N 

Programma 3 -60 N -55 N -40 N -40 N 

Programma 4 -201 N -246 N -75 N -75 N 

Programma 5 -49 N -50 N -40 N -40 N 

Programma 6 -138 N -218 N -202 N -187 N 

Programma 7 0 N 0 N 0 N 0 N 

Bedrijfsvoering -25 N -25 N -25 N -25 N 

Totaal -641 N -962 N -650 N -635 N 

Saldo na collegeprogramma 1.932 V 51 V -961 N -1.070 N 
 
Formatie: 
Voor de uitvoering van het collegeprogramma is extra formatie nodig. Het gaat hierbij om 1,7 fte. Het gaat hierbij 
om activiteiten op het gebied van regionale samenwerking, uitvoering van het GVVP, uitvoering nota recreatie en 
toerisme en activiteiten op het gebied van bedrijventerreinen. Daarnaast zal in deze collegeperiode het WMO-
beleidsplan worden geëvalueerd en geactualiseerd. Door de geleidelijke invoering van de verschillende 
prestatievelden merken we dat voor de de uitvoering van het brede WMO-pakket extra ambtelijk capaciteit wordt 
gevraagd om de doelgroep op de juiste wijze van dienst te kunnen zijn. Tijdelijk kunnen we dit opvangen binnen 
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het totale WMO-budget. Een structurele oplossing zullen we betrekken bij de reeds geplande evaluatie. Bij de 
voorstellen over het vast te stellen nieuwe beleidsplan WMO komen wij hierop terug. 
 
Investeringen: 
Vanuit het collegeprogramma zijn er een aantal grote investeringen. Hieronder zijn indicatief de bedragen van de 
investeringen in de periode 2011-2014 de bedragen opgenomen. Bij het definitieve voorstel via de 
budgetcyclusdocumenten (zoals de programmabegroting) of een afzonderlijk raadsvoorstel tot het beschikbaar 
stellen van het krediet zullen wij komen tot de definitieve bedragen. Dit zal gebeuren op basis van nadere 
calculaties. 
 
Investeringen collegeprogramma 
Programma Product Onderwerp Investering 
2 110 Cameratoezicht (fysieke plaatsing) 300.000 
5 212 Uitvoeringsmaatregelen GVVP 4.000.000 
6 421 Nieuwbouw Beatrixschool (Brede School) 2.460.000 
6 421 Extra lokalen Oranje Nassau School 1.800.000 
6 530 Investeren in sportaccommodaties (2e fase) 1.560.000 
7 724 Uitbreiding begraafplaats Nijkerk+ Hoevelaken 1.275.000 
    (dekking uitbreiding begraafplaats via de tarieven)  
Bedrijfsvoering 016 Huisvesting de Flier als uitwijkcentrum en commandocentrum 250.000 
    Totaal 11.645.000 
 
Beleid reserves/vermogensinzet: 
In hoofdstuk 6 weerstandsvermogen wordt ingegaan op het weerstandsvermogen en het beleid op reserves en 
voorzieningen. In dit beleid hebben wij de kaders uit het coalitieakkoord 2010 – 2014 "Helder als glas" vertaald. 
Het gaat om de volgende kaders uit het coalitieakkoord.  
- De algemene reserve moet een veilige grens hebben van € 10 miljoen. Dit kader hebben wij integraal 

overgenomen.  
- Een reserve Kredietcrisis wordt ingesteld. Wij hebben dit vertaald naar een omvang van € 5 miljoen. 

Deze kan overeenkomstig het coalitieakkoord worden ingezet als er pijnlijker keuzes noodzakelijk zijn 
vanwege de Rijksbezuiningen ter tijdelijke overbrugging van tekorten. 

- Een reserve Investeringen maatschappelijk nut wordt ingesteld. Ons college heeft dit vertaald naar een 
omvang van € 23 miljoen. De reserve is benoemd als "Reserve investeringen in Nijkerkse samenleving". Wij 
willen deze in geval inzetten ter dekking van het GVVP, extra lokalen Oranje Nassauschool en de 
investeringen in de sportaccommodatie (2e fase) (1e fase is middels initiatiefvoorstel al vastgesteld door de 
raad). 

 
Voor een verdere toelichting op deze reserves verwijzen u naar het overzicht reserves en voorzieningen in 
hoofdstuk 6 en de toelichting daarop. 
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Hoofdstuk 3 Actuele (financiële) ontwikkelingen 

 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de budgettaire en formatieve consequenties van de autonome en overige 
ontwikkelingen. Ook tonen wij u in dit hoofdstuk de uitgangspunten die we hanteren voor de ontwikkeling van de 
gemeentelijke tarieven voor dienstverlening, belastingen, de indexering van subsidies, de loon- en prijsstijging en 
renteontwikkelingen. Ook de budgettaire gevolgen van deze uitgangspunten worden in dit hoofdstuk 
weergegeven.  
 
Autonome- en overige beleidsontwikkelingen 
In programma 5 vragen wij budget voor enkele autonome- en overige ontwikkelingen. Onder autonome 
ontwikkelingen verstaan wij ontwikkelingen die veroorzaakt worden door gewijzigde wet- of regelgeving en door 
eerder genoemde besluiten van een bevoegd bestuursorgaan. Onder overige ontwikkelingen wordt verstaan 
beleidsontwikkelingen die voortkomen uit het eigen ambitieniveau en die geen uitwerking vormen van het 
coalitieakkoord. Met deze laatste nieuwe, kostenverhogende beleidsvoorstellen zijn wij terughoudend omgegaan 
vanwege de bezuinigingsopdracht waar we voor staan 
 
Voorbeelden van autonome ontwikkelingen zijn wijziging in de uitvoering wijziging drank- en horeca wet, 
renteresultaat vanwege meerjarige liquiditeitsprognose en uitvoering motie raad over contributievrijstelling 
bibliotheek voor 14-18 jarigen.  
 
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor onze budgettaire positie. In onderstaande tabel is dit weergegeven. 
 
Tabel 4 
  
Bedragen x € 1.000 

2011  2012  2013  2014  

Saldo na collegeprogramma (tabel 3) 1.932 V 51 V -961 N -1.070 N 

autonome en overige ontwikkelingen -120 N -9 
 
N -7 

 
N 60 

 
V 

Saldo na autonome en overige 
ontwikkelingen  1.812 V 42 V -968 N -1.010 N 
 
Formatieve gevolgen autonome en overige beleidsontwikkelingen 
In hoofdstuk 5 van deze kadernota vindt u programmagewijs de autonome- en overige ontwikkelingen. Voor de 
uitvoering van de verwachte aanpassing van de drank- en horecawetgeving is 0,5 fte extra formatie nodig. Ook 
voor de uitvoering van de leerplichtwet is 0,5 fte extra nodig. Deze laatste kan betaald worden uit de te 
ontvangen kwalificatiemiddelen leerplicht. Daarnaast verwachten wij dat in het kader van het CJG extra formatie 
nodig is voor uitvoering van taken die niet aan andere deelnemende partijen toebedeeld kunnen worden. Bij de 
verdere uitwerking van het beleid over het CJG zullen wij hierop terugkomen. 
Voor de overige (autonome) ontwikkelingen is geen extra formatie nodig.  
 
Gemeentelijke tarieven 2011 
 
Belastingen 
Door inflatie wordt geld minder waard. Bovendien zijn er regelmatig loonontwikkelingen. Om hiermee gelijke tred 
te houden, worden de belastingen trendmatig verhoogd. Voor 2011 is deze verhoging vastgesteld op 0,60 %. In 
dit percentage is niet opgenomen de lastendruk neutrale stijging van de OZB, die voortvloeit uit de ombuigingen. 
In de ombuigingen worden besparingen gerealiseerd op afval en riool, waardoor het tarief voor 
afvalstoffenheffing en rioolheffing daalt. Dit heeft tot gevolg dat de lastendruk daalt. Deze “ruimte” willen wij 
zonder lastendrukverzwaring inzetten voor een verhoging van de OZB-tarieven.  
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De berekening van dit percentage is gebaseerd op de methodiek van een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde 
van de gemiddelde stijging van lonen en prijzen binnen de gemeente. Daarbij gaan we voor de prijsontwikkeling 
uit van gegevens van het Centraal Plan Bureau. Voor wat betreft de lonen volgen we de ontwikkelingen binnen 
de gemeente, onder andere als gevolg van de CAO.  
Het jaar 2009 geldt als vertrekpunt voor de bepaling van het stijgingspercentage voor het jaar 2011. De 
belastingen worden op basis van berekeningen in 2011 met 0,60 % verhoogd. Het percentage van 0,60 % komt 
als volgt tot stand. 
  

Omschrijving Was 
gemiddelde 
loon-en prijs 
ontwikkeling 

Is  
gemiddelde 
loon-en prijs 
ontwikkeling 

Verschil 
(= 
tariefstijging 
voor 2011) 

Nadere bijstelling mutatie 2009 2,98% 1,85% -1,13% 

Bijstelling mutatie 2010 1,30% 1,63% 0,33% 

Verwachte mutatie voor 2011 0,00% 1,40% 1,40% 

Totaal 4,28% 4,88% 0,60% 

 
De tarieven van de gemeentelijke belastingen worden jaarlijks trendmatig verhoogd. Dit geldt voor: 

 Hondenbelasting 
 Toeristenbelasting  
 Forensenbelasting. 
 Onroerendezaakbelastingen (OZB) 

Uitgangspunt is, dat we de OZB niet verhogen of verlagen als de WOZ-waarden gelijk blijven. Dit houdt 
ook in, dat we de OZB verhogen als de WOZ-waarden op de peildatum van 1 januari in totaliteit 
verlaagd zijn. Dit is nodig om een gelijkblijvende opbrengst inclusief de trendmatige verhoging te 
kunnen realiseren. Daartegenover staat dan dat we de OZB-tarieven kunnen verlagen bij WOZ-waarden 
die in totaliteit hoger zijn. Met dit uitgangspunt bereiken we dat de belastingbetaler in Nijkerk gemiddeld 
gezien niet meer of minder gaat betalen dan de trendmatige stijging. 

 
Rechten en tarieven 
Voor de rechten en tarieven geldt dat in ieder geval het huidige dekkingspercentage gehandhaafd moet blijven. 
Dit kan leiden tot een grotere stijging dan de trend of tot een verlaging van de tarieven, wanneer meer dan 
100% dekking zou ontstaan bij handhaving van de huidige tarieven. Waar we afwijken van de trend wordt dat 
toegelicht. Hierbij kunt u denken aan ondermeer paspoorten, rijbewijzen en begraafrechten. 
 
Subsidies 2011 
Wij hebben afgesproken, dat we voor de gesubsidieerde instellingen dezelfde indexering toepassen als voor de 
trendmatige stijging van de gemeentelijke belastingen, te weten 0,60 %.  
 
Tabel 5 
  

Bedragen x € 1.000 

2011  2012  2013  2014  

Saldo na autonome en overige ontwikkelingen  
(tabel 4)  1.812 V 42 V -968 N -1.010 N 

loon- en prijspeilontwikkelingen 440 V 440 
 
V 440 

 
V  440 

 
V  

Saldo  2.252 V 482 V -528 N -570 N 
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Hoofdstuk 4 Resumé financiële positie en dekking 
 
In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting van de financiële positie van de gemeente Nijkerk, de ontwikkeling van 
de omvang van de ambtelijke organisatie en het dekkingsplan. 
 
Het startpunt van de Kadernota is de begroting 2010-2013. In de vorige hoofdstukken hebben wij de (financiële) 
ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het begrotingsresultaat beschreven. Het gaat over: 

1. Effecten Rijksbezuinigingen op het Gemeentefonds - economische crisis (hoofdstuk 1)  
2. Effecten voorgestelde ombuigingen binnen de gemeente (hoofdstuk 2) 
3. Effecten autonome en overige ontwikkelingen (hoofdstuk 3) 
4. Effecten Loon- en prijspeilontwikkelingen (hoofdstuk 3) 

 
De budgettaire effecten van bovenstaande zaken hebben wij samengevat in de volgende tabel. 
  

Samenvatting financiële stand van zaken               
  2011 2012 2013 2014 
  (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) 
 - Begroting 2010-2013 -495 N -1.047 N -1.656 N -1.656 N 
 - Effecten 2e Berap 2009 -132 N -127 N -127 N -127 N 
 - Begrotingswijzigingen 2010 -40 N -40 N -40 N -40 N 
 - Effecten 1e Berap 2010 -64 N -91 N -91 N -91 N 
Saldo na 1e BERAP 2010 -731 N -1.305 N -1.914 N -1.914 N 
                  
Rijksbezuinigingen     -800   -1.600   -2.400   
                  
Saldo na Rijksbezuinigingen -731 N -2.105 N -3.514 N -4.314 N 
                  
Ombuigingen 3.304   3.118   3.203   3.879   
                  
Saldo na ombuigingen 2.573 V 1.013 V -311 N -435 N 
                  
Collegeprogramma -641   -962   -650   -635   
                  
Saldo na collegeprogramma 1.932 V 51 V -961 N -1.070 N 
                  
Overige ontwikkelingen -120   -9   -7   60   
                  
Saldo na overige ontwikkelingen 1.812 V 42 V -968 N -1.010 N 
                  
Totaal loon- en prijspeilontwikkelingen 440   440   440   440   
                  
Saldo na loon- en 
prijspeilontwikkelingen 2.252 V 482 V -528 N -570 N 
 
 
De tabel hierboven laat zien dat er in 2014 een (structureel) tekort ontstaat van € 0,6 miljoen. Dit, ondanks de al 
ingecalculeerde ombuigingen. Daarvoor moeten er dus nog maatregelen worden getroffen. In het dekkingsplan 
doen wij u hiervoor voorstellen. 
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Dekkingsplan 
Momenteel sluiten de jaarschijven 2011 en 2012 met een overschot en 2013 en 2014 met een tekort. Zoals 
vermeld is er grote onzekerheid over de ontwikkeling van het gemeentefonds en daarmee ook voor de gevolgen 
van onze begrotingsaldi voor de komende jaren. 
 
In het coalitieakkoord is als uitgangspunt aangegeven dat onze ambities haalbaar en betaalbaar moeten zijn, 
tegen een in meerjarig perspectief sluitende begroting. De grote bezuinigingen die op de gemeente afkomen, 
mogen niet op de inwoners afgewenteld worden: de lastendruk voor de burger blijft de komende periode zo laag 
mogelijk. Een andere begrenzing wordt gevormd door onze capaciteit, die ertoe kan leiden dat een aantal 
ontwikkelingen getemporiseerd moet worden. 
 
Met betrekking tot bezuinigingen wordt eerst gekeken naar wat efficiënter kan en maatregelen die geen of weinig 
kwaliteitsverlies tot gevolg hebben. Daarnaast willen we in gesprek gaan over beperking van gelden die in 
regionaal verband worden besteed. Waar mogelijk nemen we eerst maatregelen om onze financiële 
uitgangspositie te verbeteren ten laste van onze vrij besteedbare reserves, zoals het versneld afschrijven van 
investeringen en het (boetevrij) aflossen van schulden. Bij nieuw beleid kijken we nadrukkelijk naar temporisering 
en het inwisselen van oud beleid voor nieuw beleid. 
 
Als er pijnlijker keuzes noodzakelijk zijn, dan valt te bezien of tijdelijke overbrugging via een egalisatiereserve 
kredietcrisis verantwoord is. Dat is alleen het geval als het tijdelijke karakter kan worden onderbouwd. Zo niet, 
dan proberen we de voor de samenleving meest ingrijpende gevolgen zo lang mogelijk te ontzien, niet in te 
boeten op veiligheid en niet onder het basiskwaliteitsniveau voor beheer terecht te komen. Slechts in uiterste 
noodzaak zullen de lasten voor inwoners worden verhoogd.  
 
Deze kaders uit het coalitieakkoord onderschrijven wij. Bij het opstellen van deze kadernota hebben wij dan ook 
deze kaders in onze besluitvorming betrokken. Dit heeft hebben geleid tot overschotten in 2011 en 2012 en 
tekorten in 2013 en 2014. Echter de onzekerheden mede als gevolg van de Tweede Kamerverkiezingen met 
betrekking tot de omvang van de Rijksbezuinigingen zijn momenteel nog zo groot dat wij voor de tekorten in 
2013 en 2014 nog geen aanvullende ombuigingsvoorstellen hebben. Indien blijkt vanuit de meicirculaire 2011 dat 
de begroting 2013 en 2014 structureel negatief zullen blijven, dan zullen wij met aanvullende 
ombuigingsvoorstellen komen.  
 
Ontwikkeling formatie 
In het voorgaande zijn wij ingegaan op de effecten van de diverse ontwikkelingen op de omvang van de formatie 
tot en met 2014. Deze effecten zijn in de volgende tabel samengevat. 
 

  2014 

Basis Begroting 2010-2013 271,3 fte 

Kadernota 2011   

- Autonoom 1,0 fte 

- Collegeprogramma 1,7 fte 

- Ombuigingen -8,1 fte 

Saldo Kadernota 2011l -5,4 fte 

Nieuw totaal formatie 265,9 fte 
 
Uit deze tabel blijkt dat door uitbreiding van gemeentelijke taken, het uitvoeren van het collegeprogramma en de 
ombuigingen de formatie in 2014 met 5,4 fte zal afnemen. Ondanks deze afname van de formatie blijft het 
ontwikkelvermogen van de gemeente in stand. Hierdoor blijft het mogelijk om samen met de belanghebbenden 
te investeren in de Nijkerkse samenleving. 
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Hoofdstuk 5 Ontwikkelingen op programmaniveau  
 
 
 
 
Ten behoeve van de voorbereiding 
 
van de Programmabegroting 2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting op tabellen 
 
In de tabellen op de volgen de bladzijden worden 
onderstaande afkortingen en termen gebruikt: 
 
PF:  portefeuillehouder 
 R:  burgemeester Renkema 
 G:  wethouder De Graaf 
 L:   wethouder Lambooij 
 W:  wethouder Windhouwer 
 
I/S: lasten zijn Incidenteel of Structureel  
 
Voorstel 
 Autonome en overige ontwikkelingen; de 

activiteit vloeit voort uit wettelijke 
aanpassingen dan wel lopende 
ontwikkelingen welke het college 
noodzakelijk vindt. 

 Collegeprogramma: de activiteit vloeit 
voort uit het collegeprogramma en het 
college activiteit daarom ook uitvoeren. 

 Ombuiging: deze activiteit kan volgens het 
college worden omgebogen. Het college 
zal deze ombuiging in de begroting 2011-
2014 gaan realiseren.  
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Programma 1 - Inwoners en Bestuur 
 
Dit programma gaat over onze visie op de toekomst van de gemeente. Het gaat ook om een betrouwbare en 
gestroomlijnde gemeente die goed communiceert met haar inwoners en bedrijven èn hen actief betrekt bij 
ontwikkelingen en het maken van keuzes. Regionale samenwerking is ook een belangrijk punt van aandacht.  
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de wijzigingen en nieuwe activiteiten in programma 1 
in drie verschillende categorieën opgenomen. Het gaat om de categorieën ‘autonoom/overig’, ‘collegeprogramma’ 
en ‘ombuigingen’. Vervolgens worden per categorie de bijbehorende activiteiten nader toegelicht. 
 
We stellen u voor de kosten die hieruit voortvloeien, op te nemen in de begroting 2011-2014. 
 

Omschrijving 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

Programma 1 – Inwoners en Bestuur  178   193   93  93 
 Autonoom/overig 75 0 0 0 
 Collegeprogramma 168 268 168 168 
 Ombuigingen -65 -75 -75 -75 

 
 
Toelichting autonome en overige ontwikkelingen 
 
1.1 Verplaatsen coöperatie Arkervaart 

Vorig jaar is het contact tussen onze gemeente en Coöperatie Arkervaart geïntensiveerd. Aan de 
Coöperatie is in april 2009 een bouwvergunning verleend voor het slaan van een damwand op de locatie 
Nijverheidsstraat. Het is voor het eerst dat het bedrijf concrete stappen onderneemt om op de nieuwe 
locatie (bedrijf-) activiteiten te gaan starten. Afgesproken is met de Coöperatie in gesprek te treden om 
de mogelijkheden voor verplaatsing nader te concretiseren. Om de bedrijfsverplaatsing te stimuleren, 
gaan we een scherp en stimulerend beleid voeren, gericht op de verplaatsing van de Coöperatie. Dit 
beleid houdt enerzijds in dat wij ons proactief opstellen om verplaatsing mogelijk te maken. We stellen 
een visie voor de Havenkom op, waaruit blijkt dat verplaatsing van de Coöperatie noodzakelijk is om het 
gebied te herontwikkelen. Deze visie moet inzicht geven in de financiële, ruimtelijke en programmatische 
mogelijkheden van de Havenkom. Aan de andere kant verlenen we, zoals eerder is overeengekomen, 
geen medewerking aan uitbreiding van activiteiten op de huidige locatie. Dit alles kan niet worden 
gerealiseerd binnen de bestaande ambtelijke capaciteit. Voor het totale traject van advies, begeleiding 
en fondsenwerving is een bedrag van € 75.000 nodig. 

 
 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

1.1 Verplaatsing coöperatie Arkervaart 
Product 810 Bovengem./structuurplannen 

autonoom W I 75 0 0 0 

 Totaal ontwikkelingen Programma 1    75 0 0 0 

 
Toelichting collegeprogramma met budgettair effect 
 
1.2 Intensivering regionale samenwerking 

Vanaf dit jaar (2010) gaan we de samenwerking in de regio intensiveren. Omdat de gemeente Nijkerk 
op het grensvlak van vier regio’s ligt, kunnen we per beleidsterrein bekijken welke samenwerking het 
best bij Nijkerk past. Daarbij willen wij nadrukkelijk ook het Nijkerkse bedrijfsleven betrekken, zodat ook 
zij kunnen profiteren van de kansen die de samenwerking in de regio Food Valley en Amersfoort biedt. 
We zullen de Nijkerkse inbreng in regionale projecten en programma’s vergroten. Dit levert een 
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versterking van de eigen identiteit van Nijkerk in regionaal verband op. Daarnaast kan regionale 
samenwerking zorgen voor politieke krachtenbundeling, kennis, schaalvoordelen en gezamenlijke 
toegang tot subsidiebronnen. 
Om deze samenwerking goed te kunnen begeleiden zijn er jaarlijks structureel extra ambtelijke uren 
nodig. Daarvoor ramen wij € 85.000 structureel.  

 
1.3 Bijdrage regio Amersfoort 

Zoals vermeld onder intensivering regionale samenwerking willen we meer gaan samenwerken in de 
regio Amersfoort. Aan de samenwerking met de regio Amersfoort zijn kosten verbonden. De regionale 
bijdrage is geraamd op € 65.000 structureel. 

 
1.4 Wabo 

In 2010 of uiterlijk 2011 treedt de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) in werking. Voor 
burgers en bedrijven betekent dit dat 25 vergunningstelsels opgaan in één omgevingsvergunning. 
Klanten hoeven dan bijvoorbeeld niet meer apart een inrit/uitrit-, milieu-, bouw-, en kapvergunning aan 
te vragen, maar alleen een omgevingsvergunning. Ook de proceduretijd voor de korte procedure wordt 
teruggebracht van 12 weken naar 8 weken. Bovendien kan een klant de vergunning digitaal aanvragen 
en handelt onze gemeente de aanvraag ook digitaal af. Voor de incidentele kosten (communicatie, 
opleiding, ondersteuning applicatiebeheer e.d.) is een budget van € 62.000 beschikbaar gesteld vanuit 
het rijk. De aanschaf van de benodigde hardware ten behoeve van de digitale afhandeling (inrichting 
werkplekken met (grote) schermen, een schermtafel, A0-scanner e.d.) wordt geactiveerd in de I&A-
begroting en leidt tot een structurele verhoging in het I&A beheerplan van € 18.000 per jaar. 
  

1.5 Verbetering uitstraling bedrijfsterrein Arkervaart-West en ontwikkeling Havenkom 
We betrekken de verbetering van uitstraling van bedrijventerrein Arkervaart-West in een visie op de 
gehele Havenkom. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden tot verplaatsing van coöperatie 
Arkervaart, zoals hiervoor aangegeven in punt 1.1. Verplaatsing van de coöperatie is noodzakelijk om 
het gebied te kunnen herontwikkelen. Het opstellen van de visie Arkervaart/Havenkom doen wij in 
2011/2012. Benodigd is € 50.000 voor specifieke expertise opstellen onderzoek en visie. Daarnaast is er 
een bedrag van € 50.000 nodig voor extra ambtelijke uren. 

 
 
Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

1.2 Intensivering regionale samenwerking  
Product 031 Bestuurlijke samenwerking  

Collegepro
gramma 

W S 85 85 85 85 

1.3 Bijdrage regio Amersfoort  
Product 031 Bestuurlijke samenwerking 

Collegepro
gramma 

R S 65 65 65 65 

1.4 Wabo 
Product 040 Bestuursondersteuning 

Collegepro
gramma 

G I 18 18 18 18 

1.5 Verbetering Arkervaart-west en havenkom  
Product 320 Bedrijvigheid  

Collegepro
gramma 

L I 0 100 0 0 

 Totaal ontwikkelingen Programma 1    168 268 168 168 
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Overige activiteiten collegeprogramma 
Naast de hiervoor genoemde onderwerpen wordt in deze collegeperiode vanuit het collegeprogramma binnen 
bestaande budgetten extra aandacht geschonken aan: 

- het opstellen van een communicatie – en burgerparticipatienota; 
- het opstellen nieuwe structuurvisies voor de binnenstad van Nijkerk en voor de gehele gemeente 

Nijkerk 
- het voorbereiden van de viering 600 jaar Nijkerk 
- het verder uitvoering geven aan het vereenvoudigen van interne procedures (vervolg DAPPER) 
- het doorontwikkelen van de Publiekswinkel tot een volwaardig Klant Contact Centrum. 

 
Toelichting ombuigingen 
 
1.6 Raadsondersteuning 

Door het beperken van vergoedingen voor PC/Printer aanschaf en abonnementsgeld en het versoberen 
van het cursusgeld voor de raads(commissie)leden kunnen we de lasten voor de raad terugbrengen. 
Binnen de griffie is een deel van de formatie (0,2 fte) voor administratieve ondersteuning niet structureel 
ingevuld. Ons voorstel is om deze formatie in te leveren en dit op te vangen door werkzaamheden te 
temporiseren.  

 
1.7 Samenwerkingsverbanden 

We stellen voor om het algemeen budget voor samenwerkingsverbanden en het budget voor de 
rekenkameronderzoeken met 10% te verlagen en de bijdrage aan het Valleiproject te beëindigen. 
Hierdoor verwachten wij dat de samenwerkingsverbanden zullen besparen op hun bestuurskosten. 
 

1.8 Geen lasten meer voor project DAPPER 
De uitvoering van het project DAPPER kunnen we inbedden in de reguliere werkprocessen en de 
beschrijving hiervan. Hierdoor kunnen we vanaf 2011 structureel € 20.000 besparen. 

 
1.9 Lagere uitgaven voor begroting en rekening  

Door het versoberen van het drukwerk van de documenten die bij begroting en rekening horen, kunnen 
wij lagere uitgaven realiseren. 
 

1.10 Bijdrage Vallei-project 
Wij zullen de bijdrage aan het Vallei-project verlagen en zal hierdoor stoppen. 

 
Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

1.6 Raadsondersteuning  
Product 030 Raad 

Ombuiging R S -38 -38 -38 -38 

1.7 Samenwerkingsverbanden 
Product 031 Bestuurlijke samenwerking  

Ombuiging R S 0 -10 -10 -10 

1.8 Vrijval lasten invoering DAPPER 
Product 041 Bestuursinstrumenten 

Ombuiging G S -20 -20 -20 -20 

1.9 Lagere uitgaven voor begroting en rekening  
Product 041 Bestuursinstrumenten 

Ombuiging G S -3 -3 -3 -3 

1.10 Bijdrage Vallei-project 
Product 810 Bovengem./struct.plannen 

Ombuiging W S -4 -4 -4 -4 

 Totaal ombuigingen Programma 1    -65 -75 -75 -75 
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Programma 2 - Veiligheid  
 
Dit programma gaat over de zorg voor een veilige woon-, werk- en recreatiegemeente. Preventie, toezicht en 
handhaving en een adequate hulpverlening zijn de pijlers onder dit programma.  
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de wijzigingen en nieuwe activiteiten in programma 2 
in drie verschillende categorieën opgenomen. Het gaat om de categorieën ‘autonoom/overig’, ‘collegeprogramma’ 
en ‘ombuigingen’. Vervolgens worden per categorie de bijbehorende activiteiten nader toegelicht. 
 
Wij stellen u voor de kosten die hieruit voortvloeien, op te nemen in de begroting 2011-2014. 
 

Omschrijving 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

Programma 2 – Veiligheid  -201  31  28  28 
 Autonoom/overig 30 30 30 30 
 Collegeprogramma 0 100 100 100 
 Ombuigingen -231 -99 -102 -102 

 
Toelichting autonome en overige ontwikkelingen 
 
2.1 Uitvoering wijziging Drank- en Horeca Wetgeving 

Het doel van de wijziging van de Drank- en Horecawet is tweeledig: 
 Het terugdringen van alcoholgebruik onder vooral jongeren om gezondheidsschade en 

verstoring van de openbare orde te voorkomen 
 Het terugdringen van de administratieve lasten voor ondernemers en vrijwilligers 

 
Naar verwachting treedt de wet in werking op 1 januari 2011 of op 1 juli 2011. De wet regelt de 
overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente. De gemeente krijgt de bevoegdheid om bij 
verordening toegangsleeftijden voor de horeca te koppelen aan sluitingstijden, regulering van prijsacties 
zoals “happy hour”, sancties voor supermarkten die alcohol verkopen aan jongeren onder de 16 jaar, 
strafbaarstelling van bezit van alcoholische drank van jongeren op straat, aanpak van hokken en keten 
e.d.). Voor de uitvoering van het toezicht en de afhandeling van sancties is extra capaciteit nodig. De 
VNG dringt bij de minister aan op een financiële bijdrage hiervoor vanuit het Rijk. Op dit moment is nog 
niet duidelijk of deze bijdrage er komt en of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Om die 
reden is een structureel bedrag van € 30.000 opgenomen voor deze extra taak (0,5 fte). 
 

 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

2.1 Uitvoering wijziging Drank- en Horeca 
Wetgeving 
Product 111 Vergunningen voor evenementen etc. 

autonoom R S 30 30 30 30 

 Totaal ontwikkelingen Programma 2    30 30 30 30 

 
Toelichting collegeprogramma met budgettair effect 
 
2.2 Cameratoezicht 

In deze collegeperiode gaan wij camera’s plaatsen op onveilige plaatsen in de openbare ruimte. Op die 
manier ondersteunen we het toezicht van de politie en onze eigen handhavers. Het plaatsen van 
camera’s zorgt voor een grotere veiligheid. De hiermee gemoeide kosten worden voorlopig geraamd op 
€ 100.000 per jaar en een initiële investering van ± € 300.000. 
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Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

2.2 Cameratoezicht 
Product 110 Openbare Orde en Veiligheid. 

Collegepro
gramma 

R S 0 100 100 100 

 Totaal ontwikkelingen Programma 2    0 100 100 100 

 
Overige activiteiten collegeprogramma 
Naast de hiervoor genoemde onderwerpen wordt in deze collegeperiode vanuit het collegeprogramma binnen 
bestaande budgetten extra aandacht geschonken aan: 

- het uitvoeren van de nota integrale veiligheid 
- het op initiatief van Hulpverleningsregio Gelderland Midden (HGM) afstemmen van mogelijke 

samenwerking bij het gebruik van brandweermaterieel met brandweerkorpsen in de regio 
 
Toelichting ombuigingen 
 
2.3 Lagere bijdrage aan bureau Halt 

We stellen voor om de bijdrage aan bureau Halt met 10% te verlagen. 
 

2.4 Evenementenvergunningen 
Als gevolg van DAPPER worden er minder evenementenvergunningen uitgegeven. Hierdoor kunnen we  
€ 20.000 bezuinigen. Daarnaast wordt geen tijd meer besteed aan de handhaving van volksfeesten en 
evenementen. Hierdoor realiseren we een bezuiniging van € 11.000. 
 

2.5 Lagere bijdrage aan volksfeesten 
Naar onze mening kan de geraamde bijdrage voor de Taptoe vervallen 
 

2.6 Verlagen raming aantal vrijwilligersuren 
De (gemiddelde) uitrukuren van de afgelopen jaren geven mogelijkheid om € 10.000 structureel minder 
te ramen voor het aantal uren van de vrijwillige brandweer. Hierbij maken we de kanttekening dat bij 
bovenmatige brandbestrijding of hulpverlening, dit kan leiden tot overschrijding van deze raming. 
 

2.7 Verlagen bijdrage regionale brandweer 
In analogie met het kortingspercentage dat het Rijk gemeenten oplegt, stellen we voor om de regionale 
bijdrage vanuit de gemeente aan de veiligheidsregio met 10% te verminderen. 
 

2.8 Verlengen afschrijvingstermijn brandweermaterieel 
De onderhoudstoestand van het materieel geeft ruimte om de vervanging/vernieuwing van nieuw 
materieel uit te stellen. Als gevolg van het aanpassen van het beheerplan op basis van ervaringscijfers 
aan de nieuwe levensduurtermijnen, kan de afschrijvingstermijn van het materieel verlengd worden.  
 
 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

2.3 Lagere bijdrage aan bureau Halt 
Product 110 Openbare orde en veiligheid  

ombuiging R S 0 -3 -3 -3 

2.4 Evenementen & vergunningen  
Product 111 Vergunning voor evenementen enz. 

ombuiging R S -31 -31 -31 -31 

2.5 Lagere bijdrage aan volksfeesten 
Product 111 vergunning voor evenementen enz. 

ombuiging R S -8 -8 -8 -8 

2.6 Verlaging raming aantal vrijwilligersuren 
Product 121 preparatie 

ombuiging R S -10 -10 -10 -10 
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Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

2.7 Verlagen bijdrage regionale brandweer  
Product 123 regionale brandweer 

ombuiging R S -25 -25 -25 -25 

2.8 Verlengen afschrijvingstermijn 
brandweermaterieel  
Product 121 preparatie 

ombuiging R I -157 -22 -25 -25 

 Totaal ombuigingen Programma 2      -231 -99 -102 -102 

 



 Gemeente Nijkerk 

 KADERNOTA 2011-2014 
 

Pagina 32 



 Gemeente Nijkerk 

 KADERNOTA 2011-2014 
 

Pagina 33 

Programma 3 – Wonen 
 
Dit programma omvat de zorg voor het plezierig wonen in de gemeente Nijkerk. Naast het belang dat de woon- 
en leefomgeving prettig is, zijn er ook voldoende kwalitatief goede woningen beschikbaar voor alle doelgroepen 
en wordt het levensloopbestendig wonen verder ontwikkeld. 
In onderstaande tabel hebben we de financiële consequenties van de wijzigingen en nieuwe activiteiten in 
programma 3 in drie verschillende categorieën opgenomen. Het gaat om de categorieën ‘autonoom/overig’, 
‘collegeprogramma’ en ‘ombuigingen’.  Vervolgens worden per categorie de bijbehorende activiteiten nader 
toegelicht. 
 
Wij stellen u voor de kosten die hieruit voortvloeien, op te nemen in de begroting 2011-2014. 
 
Omschrijving 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

Programma 3 – Wonen  -673  -726  -713  -1.007 
 Autonoom/overig 0 0 0 0 
 Collegeprogramma 60 55 40 40 
 Ombuigingen -733 -781 -753 -1.047 

 
Toelichting autonome en overige ontwikkelingen 
In Programma 3 zijn er geen autonome of ‘overige’ ontwikkelingen. 

 
Toelichting collegeprogramma met budgettair effect 
 
3.1 Oprichten van inwonerplatforms 

Ons college vindt het belangrijk om de afstand tussen burgers en bestuur nog verder te verkleinen. 
Open communicatie en samenspraak met burgers is daarvoor essentieel. Het oprichten van 
inwonersplatforms die zich richten op het verbeteren van de directe leefomgeving past hier heel goed in. 
In 2011 en 2012 willen wij dit realiseren. Daarna vindt evaluatie plaats. Hiervoor is een bedrag van 
€ 15.000 per jaar benodigd. 

 
3.2 Eigen budget inwonersplatforms 

Bij het opstellen van de begroting 2010-2013 (vorig college) is er in 2011 een bedrag van € 45.000 
bezuinigd (eenmalig) om de begroting sluitend te krijgen. Ons college vindt het belangrijk om een 
budget beschikbaar te hebben om bewonerswensen te kunnen honoreren, mede in relatie tot 3.1, en 
willen dit voor 2011 op hetzelfde niveau weer brengen als in 2012-2014. Hiervoor is een eenmalig 
bedrag benodigd van € 45.000. 
  

3.3 Woonservicezones 
In het Uitvoeringsprogramma “Woonservicezones in de gemeente Nijkerk 2010-2014” worden (lopende) 
projecten beschreven, die samen de basis vormen voor de (door)ontwikkeling van de vijf 
woonservicezones. Daarnaast is er in het Uitvoeringsprogramma een overlegstructuur vastgelegd, 
waarbinnen ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. De basisontwikkeling van de woonservicezones is 
gewaarborgd door de inzet van structurele uren voor lopende zaken. Bij de bespreking in de Mening 
Welzijn en Veiligheid is aangegeven dat eventuele extra inzet en middelen via de Kadernota 
aangevraagd zouden worden. Concreet gaat het vooralsnog voor de periode 2012-2014 om de volgende 
zaken:  
 
Kwaliteitsimpuls vangnetoverleg  
Gezien de huidige economische situatie dreigt een stijging van het aantal huisuitzettingen. Dit kan grote 
gevolgen hebben voor de leefbaarheid in wijken en staat daarmee haaks op ontwikkelingen die met de 
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woonservicezones worden beoogd. Op dit moment kent Nijkerk alleen het “vangnetoverleg”, dat wordt 
voorgezeten door de WSN om iets te doen aan deze problematiek. Dit overleg is er primair op gericht 
om huisuitzetting van huurders door de WSN tegen te gaan. In zowel het WMO-beleidsplan als het 
Uitvoeringsprogramma wordt geconstateerd dat het vangnetoverleg een impuls kan gebruiken in de zin 
dat de gemeente de regierol op zich neemt en de werkzaamheden uitbreidt naar alle inwoners van de 
gemeente Nijkerk en ook aandacht geeft aan leefbaarheidproblematiek. Hierbij wordt ook gedacht aan 
het invoeren van een extern meldpunt, waar inwoners van de gemeente Nijkerk en professionals 
potentiële cliënten kunnen aanmelden. Hiervoor ramen we de kosten jaarlijks op € 20.000. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
In het Uitvoeringsprogramma is een nieuwe overlegstructuur vastgelegd. De komende periode zal in 
gezamenlijk overleg met de externe partijen nieuwe onderwerpen benoemd worden. In de meeste 
gevallen zullen deze onderwerpen al dan niet met cofinanciering van de gemeente van de grond worden 
getrokken. Voor de (co-)financiering van deze activiteiten stellen wij een bedrag van € 20.000 per jaar 
voor.  

 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

3.1 Oprichten van inwonerplatforms  
Product 240 IBOR 
 

Collegepro
gramma 

L S 15 15 0 0 

3.2 Eigen budget bewonerswensen 
Product 240 IBOR 

Collegepro
gramma 

L I 45 0 0 0 

3.3 Woonservicezones 
Product 820 Volkshuisvesting 

Collegepro
gramma 

W S 0 40 40 40 

 Totaal ontwikkelingen Programma 3    60 55 40 40 

 
Overige activiteiten collegeprogramma 
Naast de hiervoor genoemde onderwerpen wordt in deze collegeperiode vanuit het collegeprogramma binnen 
bestaande budgetten extra aandacht geschonken aan: 

- het actualiseren van de woonvisie 
- het planologisch meewerken van de mogelijkheid/haalbaarheid van een woningbouwproject met 

collectief particulier initiatief 
- het op basis van de evaluatie “Huur op Maat” door De Alliantie-Eemvallei onderzoeken van een 

mogelijk vervolg van dit project. 
 
Toelichting ombuigingen 
 
3.4 Verlagen dotatie beheerplan waterlossingen/riolering 

Wij stellen voor om de dotaties in het beheerplan waterlossingen te verlagen tot het minimumniveau. 
Het verlagen van de dotatie aan het beheerplan riolering leidt tot een verlaging van het rioolrecht en 
daardoor tot een verlaging van de lokale lastendruk. Deze ruimte binnen de lokale lastendruk willen wij 
gebruiken voor een verhoging van de OZB-tarieven om de rijksbezuinigingen op te vangen. 
 

3.5 Verlagen budget Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 
Bij het huidige niveau van uitbesteden is het mogelijk om 3 fte aan vacatures bij Wijkbeheer (die er met 
ingang van 2011 zullen zijn) niet meer in te vullen. Verder hebben we de stelposten binnen de begroting 
kritisch bekeken en vervolgens naar beneden aangepast. Door het verlagen van het kwaliteitsniveau 
Centrum, parken en bijzondere locaties naar basisniveau en het afstoten van het citytoilet, kan er in 
2014 nog een verdere besparing gerealiseerd worden. 
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3.6 Afval 

Uit de regionale aanbesteding van GFT afval blijkt dat we een verlaging van de verwerkingskosten 
kunnen doorvoeren. Daarnaast stellen we voor het inzamelen van afval via takkenroutes en dergelijke 
als gemeente niet meer te faciliteren. Ook zijn er mogelijkheden om besparingen te leveren als we 
nieuwe bewoners gaan laten betalen voor de levering van afvalcontainers. Deze besparing leidt tot een 
verlaging van de afvalstoffenheffing en daardoor tot een verlaging van de lokale lastendruk. Deze ruimte 
binnen de lokale lastendruk willen wij gebruiken voor een verhoging van de OZB-tarieven om de 
rijksbezuinigingen op te vangen. 
 

3.7 Uitbesteden reiniging van kolken 
Tot op heden werd de reiniging van kolken nog deels in eigen beheer uitgevoerd. Het uitbesteden van 
deze werkzaamheden levert een flinke besparing op. Daarnaast wordt de onderhoudsfrequentie 
verlaagd. Ook deze besparing leidt tot een verlaging van het rioolrecht en daardoor tot een verlaging 
van de lokale lastendruk. Deze ruimte binnen de lokale lastendruk willen wij gebruiken voor een 
verhoging van de OZB-tarieven om de rijksbezuinigingen op te vangen. 

 
3.8 Volkshuisvesting 

We kunnen geld besparen door lagere juridische kosten en efficiënter werken op het gebied van 
volkshuisvesting. We geven daarnaast geen subsidies meer aan huurdersverenigingen. Omdat het 
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) is afgeschaft, hoeft er geen bijdrage meer te worden verleend 
aan het regionale samenwerkingsverband hiervoor. 
 

3.9 Hogere opbrengsten leges bestemmingsplannen 
De leges bestemmingsplannen zijn niet kostendekkend (de raming van lasten ligt onder de opbrengst). 
Door de opbrengst te verhogen worden deze kostendekkend.  

 
3.10 Beperkte verkoop snippergroen  

Door beperkte verkoop van snippergroen wordt vanaf 2014 een opbrengst verwacht van € 50.000.  
 

3.11 Bouwzaken 
Door herprioritering van activiteiten kan er in 2012 eenmalig een bedrag van € 28.000 vrijvallen. 

 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

3.4 Verlagen dotatie beheerplan  
Product 721 Riolering  

ombuiging W S -510 -510 -510 -550 

3.5 Verlagen budget IBOR 
Product 240 IBOR 

ombuiging L S -90 -90 -90 -244 

3.6 Afval 
Product 720 Afval 

ombuiging W S -69 -69 -69 -94 

3.7 Uitbesteding en verlaging 
onderhoudsfrequentie reinigen van kolken 
Product 721 Riolering 

ombuiging W S -50 -50 -50 -50 

3.8 Woningbouwvereniging 
Product 820 Volkshuisvesting 

ombuiging W S -4 -24 -24 -49 

3.9 Hogere opbrengsten leges 
bestemmingsplannen 
Product 221 Waterlossing  

ombuiging W S -10 -10 -10 -10 

3.10 Beperkte verkoop snippergroen 
Product 560 Groen 

ombuiging L S 0 0 0 -50 

3.11 Bouwzaken 
Product 822 Bouwzaken  

ombuiging W I 0 -28 0 0 

 Totaal ombuigingen Programma 3      -733 -781 -753 -1.047 
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De volgende activiteit kan nog niet financieel worden vertaald in de begroting 2011-2014  

 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

3.3 Prestatieafspraken 
Product 820 Volkshuisvesting 

overige (wens) W S p.m. p.m. p.m. p.m. 

 
Toelichting 
Op dit moment vinden er besprekingen plaats om samen met de corporaties tot gezamenlijke prestatieafspraken 
te komen. De besprekingen zijn nog niet afgerond. Over een aantal onderwerpen, waaronder de 
woonruimteverdeling, de huisvesting van statushouders en collectieve woningaanpassingen, wordt nog 
gesproken. Dit heeft mogelijk financiële consequenties voor de gemeente Nijkerk. Gezien de fase van de 
onderhandelingen kunnen we nog niets zeggen over de omvang van het bedrag dat hiermee gemoeid zou 
kunnen zijn. De verwachting is dat in de begroting 2011 meer duidelijkheid gegeven kan worden. 
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Programma 4 - Economie en milieu 
 
Dit programma gaat over een gezonde en duurzame lokale economie. Elementen hierin zijn de zorg voor 
voldoende hoogwaardige bedrijventerreinen, een goed arbeidsmarktbeleid vooral voor jongeren en het versterken 
van toerisme en recreatie, evenals het bevorderen van het gebruik van duurzame energie en duurzaam 
ondernemen.  
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de wijzigingen en nieuwe activiteiten in programma 4 
in drie verschillende categorieën opgenomen. Het gaat om de categorieën ‘autonoom/overig’, ‘collegeprogramma’ 
en ‘ombuigingen’. Vervolgens worden per categorie de bijbehorende activiteiten nader toegelicht. 
 
 
Omschrijving 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

Programma 4 – Economie en milieu  202  206  15  -21 
 Autonoom/overig 25 0 0 0 
 Collegeprogramma 201 246 75 75 
 Ombuigingen -24 -40 -60 -96 

 
 
Toelichting autonome en overige ontwikkelingen  
 
4.1 Waarderingssubsidies 

In 2011 zal de Nadere Regeling Waarderingssubsidies worden geëvalueerd en bijgesteld, mede op basis 
van de nog te schrijven Sportvisienota.Omdat het communicatietraject over de aanpassingen van de 
waarderingssubsidies met alle betrokkenen veel tijd gaat vergen moet de nieuwe beleidslijn in 
september 2011 klaar zijn, zodat de instellingen voor 1 mei 2012 in staat zijn hun aanvragen in te 
dienen, waarmee de nieuwe beleidslijn geëffectueerd wordt met ingang van 2013. 
Hiertoe zal in de eerste helft van 2011 een onderzoek worden uitgezet om objectieve wijze de 
historische huisvestingsbijdragen in beeld te brengen, een communicatietraject worden georganiseerd 
en aanbevelingen worden gedaan voor het gelijkschakelen van alle ontvangers van 
waarderingssubsidies. 

 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

4.1 Waarderingssubsidies 
Product 623 Maatschappelijke ontwikkeling. 

autonoom G I 25 0 0 0 

 Totaal ontwikkelingen Programma 4    25 0 0 0 

 
Toelichting collegeprogramma met budgettair effect 
 
4.2 Bevorderen glasvezel voor bedrijven 

In 2012 stimuleren we de aanleg van een glasvezelnet, waarna we de ondernemingen informeren over 
de mogelijkheden om zich aan te sluiten bij het glasvezelnet. Bedrijven kunnen door middel van 
glasvezel efficiënter werken. Dat verbetert de dienstverlening van deze ondernemingen. Voor 
begeleiding van dit traject is incidenteel € 25.000 nodig. 

 
4.3 Bedrijfsterrein Arkervaart Oost  

Om bestaande bedrijventerreinen een betere uitstraling te geven, starten we in 2012 met de verbetering 
van het bedrijventerrein Arkervaart-Oost. In het gebied van de Arkervaart lopen diverse ontwikkelingen. 
De verbetering van de uitstraling maakt onderdeel uit van de ontwikkelingen in dit gebied en zal langere 
tijd bestrijken. In afwachting van een eventuele subsidie kan dit doorgeschoven worden in de toekomst.  
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4.4 Acquisitie kennisintensieve werkgelegenheid 
Ons college wil kennisintensieve bedrijven aantrekken, die werkgelegenheid bieden aan hoogopgeleide 
inwoners. Meer diversiteit in bedrijven betekent voor de inwoners van onze gemeente dat zij meer 
kansen hebben om in de eigen woonplaats passend werk te vinden. Om kennisintensieve bedrijven aan 
te trekken, gaan we in 2011 een acquisitiestrategie met een uitvoeringsplan opstellen. Die strategie sluit 
aan bij de sterke punten van de drie kernen, zoals: aanwezige bedrijvigheid, ondernemerschap, 
beschikbare bedrijvenlocaties, centrale ligging en bereikbaarheid en aantrekkelijke woonomgeving. Waar 
mogelijk sluiten we aan bij regionale initiatieven. Bij de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels wordt 
nadrukkelijk gekeken naar de bijdrage van ondernemingen aan de werkgelegenheid. Daarbij willen we 
actief inzetten op communicatie en uitbouw van het relatienetwerk. Er is een bedrag van € 34.000  
nodig voor planvorming, een bedrag van € 100.000 voor relatienetwerk en communicatie.  

 
4.5 Onderzoek kleinschalige container terminal 

In 2012 doen we een onderzoek naar een mogelijke ontwikkeling van een kleinschalige 
containerterminal. Een containerterminal bevordert de werkgelegenheid en stimuleert het transport over 
het water. De bereikbaarheid van de gemeente Nijkerk wordt daarmee groter. Voor extern onderzoek is 
€ 20.000 nodig, voor ambtelijke begeleiding € 15.000. 
 

4.6 Onderzoek vestiging agrarisch bedrijventerreinen 
We willen onderzoeken of realisatie van een agrarisch bedrijventerrein haalbaar is. Bedrijven die zich 
richten op agrarische (neven)activiteiten passen namelijk vaak niet op een regulier bedrijventerrein en 
hebben ook specifieke wensen/eisen. Voor onderzoekskosten is € 17.500 nodig. 

 
4.7 Opstellen nota recreatie en toerisme 

We willen de toeristische en recreatieve potentie van onze gemeente versterken. In 2012 presenteren 
wij een nieuwe Nota Recreatie en Toerisme aan de gemeenteraad. Daarin geven wij aan hoe de 
recreatie en het toerisme gestimuleerd kunnen worden. Belangrijke onderwerpen vinden wij daarbij het 
promoten van bezienswaardigheden, de ontwikkeling van een recreatieve functie voor de Havenkom en 
het aanleggen van camperkampeerplaatsen.  
In dit kader zal onderzoek gedaan worden welke watergerelateerde recreatieve activiteiten goed zouden 
passen binnen de Havenkom en welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente om recreatieve paden 
aan te leggen. Daarnaast gaan wij in gesprek met particuliere initiatiefnemers over deze onderwerpen. 
Ook zullen wij camperkampeerplaatsen aanleggen. Voor de onderzoeken en consultaties stellen wij een 
bedrag voor van € 30.000 in 2012.  
 

4.8 Uitvoeren Nota Recreatie en Toerisme 
Bij de uitvoering van de nota Recreatie en Toerisme moet aan de ene kant rekening worden gehouden 
met investeringen in voorzieningen en promotie, en aan de andere kant met benodigde extra capaciteit 
voor aanleg, beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen. 
De raming van de investeringskosten volgt bij de opstelling van deze nota.  
Voor promoten van bezienswaardigheden ramen wij € 28.500. We willen de toeristische en recreatieve 
uitstraling van onze gemeente in zowel het buitengebied als in het stedelijke gebied in beeld brengen en 
promoten. In nauwe samenwerking met de VVV kan met het ontwikkelen van bijvoorbeeld themaroutes 
worden gestart, zoals een beeldenroute en een ervenroute. Belangrijk onderdeel van de promotie is de 
inzet van communicatiemiddelen.  
Extra benodigde capaciteit zullen we ondermeer inzetten voor: Coördineren van aanleg- en 
herstelwerkzaamheden; regionale deelname in projecten zoals het project “rustpunten”; en relatiebeheer 
voor recreatieve routes. Vooruitlopend op het definitieve uitvoeringsplan is een bedrag van € 30.000 
structureel als stelpost opgenomen.  

 
4.9 Bestrijding jeugdwerkloosheid samen met Foodsector 

In de huidige tijd van economische recessie, zoekt onze gemeente in nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven en het onderwijs naar mogelijkheden om de kansen op werk, voor vooral jongeren te 
vergroten. In 2010 onderzoeken we nader hoe intensivering van de samenwerking met de partners in 
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Food Valley, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kan bijdragen aan het terugdringen van de 
jeugdwerkloosheid in onze gemeente. In 2011 geven wij een impuls aan de samenwerking met deze 
partijen op het terrein van jeugdwerkloosheid. Zo willen we zorgen voor minder uitval van jongeren op 
de arbeidsmarkt. We zetten in op meer kansen voor inwoners van de gemeente Nijkerk om in de eigen 
gemeente een passende baan te vinden. Daarvoor ramen we in 2011 een werkbudget van € 5.000. 

 
4.10 Onderzoek combinatiefunctie Nijkerkerveen (Baggelaar, Concordia, Veensche Boys enz.) 

Onderzoek moet uitwijzen wat de mogelijkheden zijn om voorzieningen zoals Baggelaar, Concordia, 
Veensche Boys te combineren. Zo kan mogelijk het bedrag dat geïnvesteerd moet worden, lager 
uitvallen. Hierbij moet inzichtelijk worden welke voorzieningen zijn te combineren en in welke mate. Dit 
onderzoek moet inzicht geven in de financiële, ruimtelijke en programmatische mogelijkheden. Aan de 
hand van een scenariostudie kan het ambitieniveau voor de voorzieningen worden bepaald. We ramen 
de kosten op € 80.000. Het gaat hierbij om een scenariostudie en begeleiding van het onderzoek. 

 
4.11 Stimuleren gebruik duurzame energie uit biomassa   

Wij vinden het belangrijk om het gebruik van duurzame energie te bevorderen. In de komende 
collegeperiode stimuleren wij de bouw van een biomassacentrale om te voorzien in energievoorziening. 
Op dit moment werken we op dat gebied vooral regionaal samen in de regio De Vallei. We zetten in op 
één bio-energiecentrale in Nijkerk. Het doel van de maatregelen voor duurzame energie is om de 
uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 terug te dringen. We willen binnen de gemeente in 2020 20% 
duurzame energie opwekken. Vanuit de regio wordt medio 2010 een BEKK (bio-energie kansen kaart) 
opgeleverd, waaruit kan worden opgemaakt waar in de regio ruimtelijke kansen liggen. Er is  
€ 20 000 nodig voor de inhuur van de expertise van een specialistisch bureau. Daarnaast is € 12.000 
nodig voor compensatie van ambtelijke uren. 
 

 
 
Nr. 

Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

4.2 Bevorderen glasvezel voor bedrijven 
Product 320 Bedrijvigheid 

Collegepro
gramma 

L I 0 25 0 0 

4.3 Bedrijfsterrein Arkervaart Oost 
Product 320 Bedrijvigheid 

Collegepro
gramma 

L S 0 29 16 16 

4.4 Acquisitie kennisintensieve 
werkgelegenheid 
Product 320 Bedrijvigheid 

Collegepro
gramma 

L I 84 50 0 0 

4.5 Onderzoek kleinschalige container 
terminal 
Product 320 Bedrijvigheid 

Collegepro
gramma 

L I 0 35 0 0 

4.6 Onderzoek vestiging agrarische bedrijven 
Product 320 Bedrijvigheid 

Collegepro
gramma 

L I 0 18 0 0 

4.7 Onderzoek activiteiten havenkom/aanleg  
camperkampeerplaatsen 
Product 562 Toerisme 

Collegepro
gramma 

G I 0 30 0 0 

4.8 Uitvoering nota recreatie en toerisme/ 
Promoten bezienswaardigheden 
Product 562 Toerisme 

Collegepro
gramma 

G S 0 59 59 59 

4.9 Bestrijding jeugdwerkloosheid samen met 
Foodsector 
Product 611 Werkloosheid- en 
werkgelegenheidsprojecten 

Collegepro
gramma 

G I 5 0 0 0 

4.10 Onderzoek combinatiefunctie 
Nijkerkerveen (Baggelaar, Concordia, 
Veensche Boys e.d.) 
Product 623 Maatschappelijke ontwikkeling 

Collegepro
gramma 

G I 80 0 0 0 
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Nr. 

Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

4.11 Bevorderen bouw biomassacentrale 
Product 723 Milieubeheer 

Collegepro
gramma 

W I 32 0 0 0 

 Totaal ontwikkelingen Programma 4    201 246 75 75 

 
Overige activiteiten collegeprogramma 
Naast de hiervoor genoemde onderwerpen wordt in deze collegeperiode vanuit het collegeprogramma binnen 
bestaande budgetten extra aandacht geschonken aan: 

- het opstellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan voor het bedrijventerrein De Flier 
- het opstellen van het beeldkwaliteitplan voor het bedrijventerrein De Driehoek 
- Ruimte voor BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) 

 
Toelichting ombuigingen 
 
4.12 Natuur en Landschap 
 Wij stellen voor om de subsidie voor bescherming/ontwikkeling van natuur & landschap en de  

bijdrage voor Stichting Gelders Landschap te verlagen. 
 
4.13 Bedrijvigheid 

De bijdrage aan het regionaal instituut MKB wordt verminderd. 
 
4.14 Toerisme 

Het betreft twee technische posten binnen de begroting die komen te vervallen. 
 
4.15 Milieubeheer 

Als gevolg van het project DAPPER worden minder vergunningen milieubeheer verstrekt en zal minder 
tijd besteed hoeven worden aan handhaving op ontheffingen voor stoken. En er zijn lagere kosten 
vanwege handhaving  Besluit Risico Zware Ongevallen (hier valt nu nog één bedrijf onder in plaats van 
twee), kan structureel €12.000 worden bezuinigd vanaf 2012. 
 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

4.12 Natuur en Landschap 
Product 550 Natuur en landschap  

ombuiging W S -2 -7 -7 -34 

4.13 Bedrijvigheid 
Product 320 Bedrijvigheid 

ombuiging L S -2 -2 -2 -2 

4.14 Toerisme 
Product 562 Toerisme 

ombuiging G S -20 -20 -39 -48 

4.15 Milieubeheer 
Product 723 Milieu 

ombuiging W S 0 -11 -12 -12 

 Totaal ombuigingen Programma 4    -24 -40 -60 -96 
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Programma 5 – Bereikbaarheid  
 
Dit programma gaat over het bereikbaar zijn en blijven van de gemeente Nijkerk. De gemeente Nijkerk moet 
goed bereikbaar zijn over de weg, het spoor en het water. Ook de bereikbaarheid tussen de dorpen en de stad is 
van belang. De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. 
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de wijzigingen en nieuwe activiteiten in programma 5 
in drie verschillende categorieën opgenomen. Het gaat om de categorieën ‘autonoom/overig’, ‘collegeprogramma’ 
en ‘ombuigingen’. Vervolgens worden per categorie de bijbehorende activiteiten nader toegelicht. 
 
Wij stellen u voor de kosten van de volgende activiteiten op te nemen in de begroting 2011-2014. 
 

Omschrijving 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

Programma 5 – Bereikbaarheid  -709  -708  -738  -968 
 Autonoom/overig 0 0 0 0 
 Collegeprogramma 49 50 40 40 
 Ombuigingen -758 -758 -778 -1.008 

 
Toelichting autonome en overige ontwikkelingen 
In programma 5 zijn er geen autonome ontwikkelingen. 

 
Toelichting collegeprogramma met budgettair effect 
 
5.1 Parkeerplaatsen (4x) elektrische auto’s station Nijkerk en Hoevelaken met NS 

Wij willen het gebruik van elektrische auto’s stimuleren voor een schoner milieu. Onderdeel daarvan is 
het aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto’s bij station Nijkerk en het nieuw te bouwen 
station Hoevelaken. De oplaadpunten bij station Hoevelaken komen in 2011, gelijktijdig met de bouw 
van het station en maken onderdeel uit van het beschikbaar gestelde krediet. De aanleg van de 
oplaadpunten nabij het station Nijkerk realiseren we in 2012. De kosten bedragen € 10.000. 

 
5.2 Uitvoeringsmaatregelen GVVP 

In 2010 realiseren we een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP). Dat plan is de 
komende 10 jaar het uitgangspunt van beleid op het gebied van verkeer en vervoer. Bij het GVVP hoort 
een uitvoeringsprogramma met concrete projecten voor de komende 7 jaar. Het actuele GVVP zorgt voor 
een verbetering van de doorstroming op het lokale hoofdwegennet en het voorkomen van sluipverkeer. 
Daarnaast is er aandacht voor bijvoorbeeld bevordering van fietsgebruik en het aanpakken van onveilige 
oversteekplaatsen voor fietsers. Wij stellen voor om € 40.000 structureel beschikbaar te stellen voor 
ambtelijke uren. Daarnaast willen we vanaf 2011 jaarlijks € 1 miljoen onttrekken uit de Reserve 
Investeren in Nijkerk voor de uitvoering van het GVVP-programma, gespreid over een periode van 7 
jaar. 

  
5.3 Aanleg carpoolplaats 

Binnen de ontwikkeling van De Flier onderzoeken wij of een carpoolplaats wenselijk is en waar deze dan 
zou moeten komen. Cijfers wijzen uit dat veel van de mensen die in de file staan bij Knooppunt 
Hoevelaken, mensen uit onze eigen gemeente zijn. Carpoolen zou daarom mogelijk de filedruk op het 
knooppunt kunnen verminderen. Bovendien vermindert de uitstoot van CO2 als er meer mensen gaan 
carpoolen. Een carpoolplaats kan een middel zijn om het carpoolen te stimuleren. Indien de 
carpoolplaats wenselijk is,is een bedrag nodig van € 250.000 voor de voorbereiding en aanlegkosten. In 
2012 zal gestart worden met de voorbereiding, waarna in 2013 de carpoolplaats zal worden 
gerealiseerd. Deze kosten worden gedekt door aanwending van de reserve Investeren in Nijkerk. 
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Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

5.1 Parkeerplaatsen (4x) elektrische auto’s 
station Nijkerk en Hoevelaken met NS 
Product 212 Verkeer en Vervoer  

Collegepro
gramma. 

L I 0 10 0 0 

5.2 Uitvoeringsmaatregelen GVVP 
Product 212 Verkeer en Vervoer 

Collegepro
gramma. 

L S 40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

5.3 Aanleg carpoolplaats 
Product 212 Verkeer en Vervoer 

Collegepro
gramma. 

L I 0 20 
-20 

230 
-230 

0 

5.4 Capaciteit behoud oprit A1 
Product 212 Verkeer en Vervoer 

Collegepro
gramma. 

L I 9 0 0 0 

 Totaal ontwikkelingen Programma 5    49 50 40 40 

 
 Overige activiteiten collegeprogramma 
Naast de hiervoor genoemde onderwerpen wordt in deze collegeperiode vanuit het collegeprogramma binnen 
bestaande budgetten extra aandacht geschonken aan: 

- het planologisch reserveren van ruimte voor de mogelijke komst van station Corlaer 
- het realiseren van een busverbinding tussen de wijk Corlaer en station Vathorst in Amersfoort 
- het behouden en verplaatsen op- en afrit A1 in Hoevelaken. 

 
Toelichting ombuigingen 
 
5.4 Beheerplan Haven en Sluis 

Naast het baggeren van de Arkervaart zijn in het beheerplan Haven en Sluis diverse groot Onderhoud 
maatregelen opgenomen in relatie tot de Arkervaart. Deze maatregelen kunnen (deels) gelijktijdig met 
het baggeren uitgevoerd worden. Door “werk met werk te maken”, is het mogelijk om dit voor een lager 
investeringsbedrag uit te voeren. Dit leidt tot een structureel voordeel op de voorziening. 
 

5.5 Openbare verlichting 
Extra opbrengsten zijn te behalen door een uitbreiding van de lichtmastreclame en de plaatsing van 
billboards in Nijkerk. 

 
5.6 Parkeren 

Het is mogelijk om onze inkomsten te verhogen door een tariefverhoging van het betaald parkeren in te 
stellen. Ook de uitbreiding van betaald parkeren in Nijkerk draagt bij aan het verhogen van de 
inkomsten. Door uitbesteding van een aantal taken op het gebied van parkeren kan op één arbeidsplaats 
bespaard wordt. 

 
5.7 Wegen 

Temporiseren op onderhoud in de beheerplannen Kunstwerken en Straatmeubilair en 
verkeersvoorzieningen leidt tot een beperkt risico, omdat groot onderhoud of vervanging niet  in alle 
gevallen preventief plaats hoeft te vinden. Door de uitgaven die in het verleden zijn geactiveerd ineens 
af te schrijven (t.l.v. algemene reserve) vallen de kapitaallasten vrij.  
De gewijzigde regelgeving maakt het mogelijk om het verloop van de voorziening wegen te beïnvloeden. 
Een structurele aframing leidt nog steeds tot het beschikbaar houden  
van de huidige middelen. Vooruitlopend op het vaststellen van het beheerplan Wegen (medio 2010) lijkt 
het verantwoord (gelet op de kwaliteit van het wegennet volgens de inspectie uit 2009) om groot 
onderhoud beperkt te temporiseren.  
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5.8 Verkeer en Vervoer 

We stellen voor om minder gebruik te gaan maken van externe adviesbureaus op het gebied van verkeer 
en vervoer.  

 
Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

5.4 Beheerplan havens en sluizen 
Product 220 Havens 

ombuiging L S -50 -50 -50 -50 

5.5 Openbare verlichting 
Product 211 Openbare Verlichting  

ombuiging L S -65 -65 -65 -65 

5.6 Parkeren 
Product 213 Parkeren 

ombuiging L S 0 0 0 -100 

5.7 Wegen 
Product 210 Wegen 

ombuiging L S -630 -630 -630 -760 

5.8 Verkeer en Vervoer 
Product 212 Verkeer en vervoer 

ombuiging L S -13 -13 -33 -33 

 Totaal ombuigingen Programma 5    -758 -758 -778 -1.008 
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Programma 6 – Onderwijs, sport, cultuur en welzijn  
 
Dit programma gaat over mogelijkheden tot het geven en ontvangen van onderwijs, ontspanning en het 
bijbrengen van cultureel bewustzijn aan jongeren en volwassenen. Onderwijs, sport en een rijk verenigingsleven 
zijn hierin belangrijk. Een cultuur die de lokale identiteit versterkt wordt bevorderd. Een krachtige ondersteuning 
geven aan het plaatselijke vrijwilligerswerk door de gemeente is een belangrijk punt.  
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de wijzigingen en nieuwe activiteiten in programma 6 
in drie verschillende categorieën opgenomen. Het gaat om de categorieën ‘autonoom/overig’, ‘collegeprogramma’ 
en ‘ombuigingen’. Vervolgens worden per categorie de bijbehorende activiteiten nader toegelicht. 
 
Wij stellen u voor de kosten van de volgende activiteiten op te nemen in de begroting 2011-2014. 

 
Omschrijving 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

Programma 6 – Onderwijs, sport, cultuur en welzijn  -30  -20  -106  -121 
 Autonoom/overig 30 30 30 30 
 Collegeprogramma 138 218 202 187 
 Ombuigingen -198 -268 -338 -338 

 
Toelichting autonome en overige ontwikkelingen  
 
6.1 Subsidie contributievrijstelling jongeren 14-18 jaar 

U hebt ons eind vorig jaar gevraagd om de bibliotheekcontributie voor jeugdigen van 14 tot 18 jaar af te 
schaffen. De aanleiding hiervoor is dat Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk eind 2009 is 
gecertificeerd overeenkomstig de normen van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK), onder de 
voorwaarden dat er geen contributie wordt geheven voor jongeren van 14 tot 18 jaar. De huidige 
budgetsubsidie is niet voldoende om de contributievrijdom voor jongeren van 14 tot 18 jaar mogelijk te 
maken. Hiervoor is vanaf 2011 jaarlijks € 30.000 extra nodig. Deze extra subsidie is niet alleen ter 
compensatie van het wegvallen van contributiegelden, maar bijvoorbeeld ook voor aanschaf van extra 
boeken c.a. vanwege de toename van het aantal leden. 

 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

6.1 Subsidie contributievrijstelling jongeren 
14-18 jaar  
Product 510 Bibliotheekwerk 

overig  G S 30 30 30 30 

 Totaal ontwikkelingen Programma 6   S 30 30 30 30 

 
 
Toelichting collegeprogramma met budgettair effect 
 
6.2 Nieuwbouw Beatrixschool (Brede School) 

In 2011 starten we met de voorbereidingen voor de realisatie van de al geplande nieuwbouw van de 
Koningin Beatrix school. Ons college wil daarbij medewerking verlenen aan het realiseren van een ‘brede 
school’. In 2013/2014 is dan de (eerste) brede school in Nijkerk gerealiseerd. De investering hiervoor 
bedraagt € 2.460.000. De investering wordt gedekt uit het Integraal Huisvesting Plan. De benodigde 
extra middelen betreft de benodigde extra ambtelijke begeleiding van dit project. 

  
6.3 Extra lokalen Oranje Nassau School 

Wij vinden adequate onderwijshuisvesting belangrijk. In deze collegeperiode gaan we extra investeren in 
extra lokalen voor de Oranje Nassau School. In 2010 starten we met de noodzakelijke aanpassing van 
het bestemmingsplan. Eind 2011 of begin 2012 gaat de bouw van start. We zetten in op realisatie van 
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de nieuwe lokalen in 2012. Dan is de bruto vloeroppervlakte van de Oranje Nassauschool met ca 330 m2 
onderwijsruimte toegenomen. De totale investering is € 1,8 miljoen. De benodigde extra middelen 
betreffen de niet binnen het IHP aanwezige kapitaallasten. 
 

6.4 Oplossen knelpunten kunst en cultuur 
De inspanning van het college op het gebied van kunst en cultuur richt zich voornamelijk op die 
activiteiten die een relatie hebben met recreatie en toerisme. Daarnaast is er ook aandacht voor cultuur 
die de lokale identiteit versterkt. Voor specifieke knelpunten, zoals bij de Stichting Collage bieden wij 
enige financiële ruimte om de activiteiten te ondersteunen. Het gevraagde budget betreft de huurkosten.  

 
6.5 Behoeftebepaling  buiten- en binnensport  

Buitensport 
De behoeftebepaling buitensportaccommodaties is in de mening Welzijn &Veiligheid van 9 februari 2010 
besproken. U hebt vervolgens een initiatiefvoorstel gedaan om de actuele knelpunten 
buitensportaccommodaties op te lossen. Het initiatiefvoorstel voorziet slechts in het oplossen van een 
aantal actuele knelpunten en voorziet niet in het oplossen van de behoefteknelpunten bij alle 
buitensportverenigingen in Nijkerk voor korte- en middellange termijn. Om alle knelpunten op te lossen 
dient in de in deze en volgende collegeperiode een investeringsbedrag van ruim € 2,1 miljoen 
beschikbaar gesteld te worden.  

 Binnensport 
Eén keer per vier jaar verrichten we een onderzoek naar de behoeften van binnensportverenigingen. In 
2011 vindt dat onderzoek weer plaats. Na het vorige onderzoek is er een nieuwe basisschool in Corlaer 
bijgekomen (de Hoeksteen) die extra drukt op de binnensportvoorzieningen. Daarnaast is er een 
algemene toenemende vraag naar bewegingsonderwijs. Naar verwachting zullen de kosten voor een 
onderzoek naar de behoeftebepaling knelpunten binnensport € 8.000 bedragen. Deze kosten kunnen 
worden gedekt door de reserve Investeren in Nijkerk. 

 
6.6 Sportvisie nota/privatisering sportaccommodaties 

In 2012 ontwikkelen wij een sportvisie. Daarin leggen wij de behoeften en wensen op het gebied van 
sport, op gemeentelijk en regionaal niveau vast. Met de uitwerking van deze visie willen we zorgen voor 
een continu toereikende capaciteit aan sportvoorzieningen in de gemeente Nijkerk. Een bedrag van   
€ 57.000 is nodig voor extern onderzoek. Daarnaast vragen wij een budget voor ambtelijke 
ondersteuning.  

 
6.7 Prijs vrijwilliger van het jaar 

Vanaf 2011 zullen wij de jaarlijkse vrijwilligersprijs instellen. Hiervoor stellen wij jaarlijks € 5.000 
beschikbaar. 

 
6.8 Oplossen knelpunten peuterspeelzalen  

Per 1 augustus 2010 zorgt de gemeente Nijkerk ervoor dat kinderen met taalachterstanden goede 
voorschoolse educatie krijgen. Dit verzorgen de peuterspeelzalen en kinderopvang in het kader van de 
Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE), die dan van kracht is. De voorschoolse 
educatie wordt aangeboden op ambitieniveau 2 (= twee gediplomeerde leidsters op een groep). In 2011 
realiseren we 34 extra plaatsen voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen. Het totale aantal 
plaatsen komt daarmee op 85. De totale uitvoeringskosten bedragen € 200.000. In de eerste 
Bestuursrapportage 2010 zijn de middelen vanuit de Algemene uitkering groot € 92.000 geparkeerd op 
een stelpost, zodat netto nu € 108.000 nodig is. 
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Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

6.2 Nieuwbouw Beatrixschool (Brede school) 
Product 421 Scholen voor Bijzonder 
Basisonderwijs 

Collegepro
gramma 

W S 15 25 35 0 

6.3 Extra lokalen Oranje Nassau School 
Product 421 Scholen voor Bijzonder 
Basisonderwijs  

Collegepro
gramma. 

W S 0 13 13 13 

6.4 Oplossen knelpunten kunst en cultuur 
Product 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 

Collegepro
gramma. 

G S 10 10 10 10 

6.5 Behoeftebepaling knelpunten buitensport 
Product 530 Sport 

Collegepro
gramma. 

G S 0 
 

0 
 

31 
 

51 
 

6.6 Sportvisie nota/privatisering 
sportaccommodaties 
Product 530 Sport 

Collegepro
gramma. 

G I 0 57 0 0 

6.7 Prijs vrijwilliger van het jaar 
Product 620 Hulpverlening 

Collegepro
gramma. 

G S 5 5 5 5 

6.8 Oplossen knelpunten peuterspeelzalen 
Product 651 Peuterspeelzalen 

Collegepro
gramma. 

W I 200 200 200 200 

 Oplossen knelpunten peuterspeelzalen  
(al opgenomen in 1e berap) 
Product 651 Peuterspeelzalen  

Collegepro
gramma. 

W I -92 -92 -92 -92 

 Totaal ontwikkelingen Programma 6    138 218 202 187 

 
In dit programma zijn geen specifieke onderwerpen uit het collegeprogramma die binnen het bestaande budget 
kunnen worden uitgevoerd. 
 
Toelichting ombuigingen 
6.10 Verlagen budget monumentenzorg 

Uit de reserve stadsvernieuwingsactiviteiten komt een bedrag van ca. € 45.000. Structureel wordt 
hieraan vanuit de begroting € 50.000 toegevoegd. Door het stopzetten van deze toevoeging kan vanaf 
2011 structureel € 50.000 worden bezuinigd op de begroting en € 18.000 op uren. 

 
6.11 Vorming –en ontwikkelingswerk 

Er wordt al een aantal jaren geen beroep meer gedaan op de middelen voor algemene muzikale 
vorming. Deze middelen kunnen om die reden worden afgeschaft. 

 
6.12 Onderwijsvoorzieningen 

Het onderhoudsniveau voor de schoolgebouwen kan worden verlaagd. Uit de laatste actualisatie van het 
meerjarenonderhoudplan is gebleken dat er de komende jaren voldoende middelen beschikbaar zijn om 
het onderhoud uit te voeren. Verder stellen wij voor de eigen bijdrage voor ouders en verzorgers voor 
leerlingenvervoer te verhogen. Tenslotte zal in drie jaar tijd het LEA-budget worden afgebouwd. 

 
Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

6.10 Verlagen budget monumentenzorg 
Product 542 Monumenten 

Ombuiging G S -68 -68 -68 -68 

6.11 Vorming –en ontwikkelingswerk 
Product 630 Sociaal cultureel werk 

Ombuiging G S -20 -20 -20 -20 

6.12 Onderwijsvoorzieningen 
Product 440 Onderwijsvoorzieningen 

Ombuiging W S -110 -180 -250 -250 

 Totaal ombuigingen Programma 6    -198 -268 -338 -338 
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Programma 7 – Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning  
 
Dit programma gaat over de gemeentelijke inzet voor de volksgezondheid en het aanbod aan zorgvoorzieningen 
voor een aantal doelgroepen. De gemeente Nijkerk wil ertoe bijdragen dat de bevolking zo gezond mogelijk is en 
dat ook kwetsbare burgers zo volwaardig mogelijk kunnen functioneren.  
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de wijzigingen en nieuwe activiteiten in programma 7 
in drie verschillende categorieën opgenomen. Het gaat om de categorieën ‘autonoom/overig’, ‘collegeprogramma’ 
en ‘ombuigingen’. Vervolgens worden per categorie de bijbehorende activiteiten nader toegelicht. 
 
Wij stellen u voor de kosten van de volgende activiteiten op te nemen in de begroting 2011-2014. 
 
Omschrijving 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

Programma 7 – Gezondheid en maatschappelijke 
ondersteuning 

 -105  -105  -105  -105 

 Autonoom/overig 0 0 0 0 
 Collegeprogramma 0 0 0 0 
 Ombuigingen -105 -105 -105 -105 

 
 
Toelichting autonome en overige ontwikkelingen 
Er zijn geen autonome en overige ontwikkelingen. 
 
Toelichting collegeprogramma met budgettair effect 
 
7.1 Gezondheidscentra in Nijkerkerveen en Hoevelaken via particulier initiatief 

We stellen voor medewerking te verlenen aan particuliere initiatieven voor het realiseren van 
gezondheidscentra in Nijkerkerveen en Hoevelaken. Centralisatie van gezondheidszorg zorgt voor 
efficiency en kostenbesparing en daarnaast voor een betere samenwerking tussen gezondheidspartijen. 
Wij zullen initiatieven op dit vlak dus toejuichen. We stellen voor een bedrag van € 5.000 beschikbaar te 
stellen.  

 
7.2 Uitbreiding begraafplaats Nijkerk 

De omvang van de huidige begraafplaats in Nijkerk is bij ongewijzigde omstandigheden na 2015 niet 
afdoende. Op een naast gelegen terrein is uitbreiding mogelijk. Ons college wil ervoor zorgen dat de 
begraafplaats in 2014 kan worden uitgebreid op dat terrein. We starten met het verwerven van de grond 
en de planologische procedures. In 2013 doen we de voorbereidingen van de aanleg van de 
begraafplaats. De aanleg van de begraafplaats vindt plaats in 2014. De uitbreiding zorgt ervoor dat we 
665 extra graven beschikbaar hebben. De inschatting is, dat dit voldoende capaciteit is tot 2023. 
Naar verwachting zullen de investeringskosten € 750.000 bedragen. De bijbehorende kapitaallasten zijn  
€ 55.000. Deze kosten zullen wij dekken uit de opbrengst van de begraafrechten.  

 
Uitbreiding begraafplaats Hoevelaken 
De omvang van de huidige begraafplaats in Hoevelaken is bij ongewijzigde omstandigheden na 2012 
niet afdoende. In 2010 is gestart met het ophogen van het terrein. De investeringskosten hiervan zijn 
genoemd in de eerste Bestuursrapportage 2010. De totale investeringskosten bedragen € 750.000. De 
kapitaallasten zijn € 55.000 per jaar en zullen gedekt worden uit de opbrengst van de begraafrechten.   
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Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

7.1 Gezondheidscentra in Nijkerkerveen en 
Hoevelaken via particulier initiatief 
Product 710 Volksgezondheid  
*) dekking uit reserve  

Collegepro
gramma 

G I 5 
-5 

0 0 0 

7.2 Kapitaallasten uitbreiding 
begraafplaatsen Hoevelaken en Nijkerk 
Product 724 Lijkbezorging 
**) dekking via tarieven 

Collegepro
gramma. 

L S 55 
-55 

55 
-55 

55 
-55 

55 
-55 

 Totaal ontwikkelingen Programma 7    0 0 0 0 

 
Overige activiteiten collegeprogramma 
Naast de hiervoor genoemde onderwerpen wordt in deze collegeperiode vanuit het collegeprogramma binnen 
bestaande budgetten extra aandacht geschonken aan: 

- een onderzoek ter verbetering lokaal vervoer op maat; 
- een jaarlijkse WMO-rapportage aan de raad;  
- het geven van planologische ondersteuning aan vernieuwde zorgconcepten zoals Thomashuizen. 
- het realiseren van intramurale zorgvoorziening (Sportweg) in Hoevelaken.  
 

Toelichting ombuigingen 
 
7.3 WMO hulpmiddelen  

Op grond van historische gegevens is een lager bedrag nodig voor rolstoel- en vervoersvoorzieningen. 
Dit levert een besparing op van € 50.000. 

 
7.4 Lijkbezorging 

Wanneer de begraafplaatsen kostendekkend worden gemaakt, levert dit structureel € 41.000 op.  
 
7.5 Gezondheidszorg  

Wij stellen u voor om het budget voor samenwerkingsverbanden Hulpverleningsregio Gelderland Midden 
met 10% te verlagen.  

 
 
Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

7.3 WMO hulpmiddelen 
Product 625 Hulpmiddelen 

ombuiging G S -50 -50 -50 -50 

7.4 Lijkbezorging 
Product 724 Lijkbezorging 

ombuiging L S -41 -41 -41 -41 

7.5 Gezondheidszorg 
Product 710 Gezondheidszorg 

ombuiging G S -14 -14 -14 -14 

 Totaal ombuigingen Programma 7    -105 -105 -105 -105 
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Bedrijfsvoering - Interne producten 
 
Dit hoofdstuk gaat over onderwerpen die de interne bedrijfsvoering aan gaan.  
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de wijzigingen en nieuwe activiteiten in de 
bedrijfsvoering - interne producten in drie verschillende categorieën opgenomen. Het gaat om de categorieën 
‘autonoom/overig’, ‘collegeprogramma’ en ‘ombuigingen’. Vervolgens worden per categorie de bijbehorende 
activiteiten nader toegelicht. 
 
Wij stellen u voor de kosten van de volgende activiteiten op te nemen in de begroting 2011-2014. 
 
Omschrijving 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 
Bedrijfsvoering – Interne producten  -275  -388  -390  -472 

 Autonoom/overig -40 -51 -53 -120 
 Collegeprogramma 25 25 25 25 
 Ombuigingen -260 -362 -362 -377 

 
Toelichting autonome en overige ontwikkelingen 
 
B.1 Huisvesting De Flier als commando- en uitwijkcentrum  

Door realisering van de nieuwe huisvesting van I&W/Wijkbeheer in De Flier zullen daar ook circa 10 
medewerkers met een gedeeltelijke kantoorfunctie werken. Het is van belang dat zij van het 
computernetwerk van de gemeente gebruik kunnen blijven maken. Hiertoe moet een voorziening 
getroffen worden waarmede tot nu toe nog geen rekening is gehouden. De bekomende periode gaan we 
benutten om te bezien in hoeverre De Flier ook dienst kan doen als 2e serverruimte (naast die in het 
stadhuis), als uitwijkvoorziening en als 2e commandocentrum in geval van rampen. De eventuele 
investering hiervoor wordt geraamd op € 250.000. 
 

B.2 Liquiditeitspositie 
Op basis van temporiseren van investeringen hebben wij de liquiditeitspositie nader bekeken, dit heeft 
geleidt tot een oplopend structureel voordeel.  
 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

B.1 Huisvesting De Flier 
Product 016 Huisvesting gemeentewerf 

overige 
 

G 
 

S 15 15 15 15 

B.2 Liquiditeitspositie 
Product 960 Saldo kostenplaatsen 

overige G S -55 -66 -68 -135 

 Totaal ontwikkelingen Bedrijfsvoering    -40 -51 -53 -120 

 
 
Toelichting collegeprogramma met budgettair effect 
 
B.3 Duurzaam gemeentelijk wagenpark 

In de periode 2011-2014 vervangen we het gemeentelijk wagenpark inclusief de strooiers voor de 
gladheidbestrijding. Het gemeentelijk wagenpark zal binnen de huidige investeringen duurzaam worden 
uitgevoerd. Voor de tractie (strooiers e.d.) zullen er extra middelen benodigd zijn voor een duurzame 
gladheidbestrijding. Er zal worden nat gestrooid wat inhoud dat er veel minder zout zal worden 
toegepast omdat dit gemengd wordt met water. Hierdoor zal de belasting voor het milieu sterk worden 
verminderd. Voor deze extra investeringen van strooiers en de menginstallatie is een structureel bedrag 
benodigd van € 25.000 per jaar (kapitaallasten).   
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Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

B.3 Duurzaam gemeentelijk wagenpark 
Product 014 Wijkbeheer 
 

Collegepro
gramma 

L S 25 25 25 25 

 Totaal ontwikkelingen Bedrijfsvoering    25 25 25 25 

 
Toelichting ombuigingen 
 
B.4 Tractie 

Bij het opstellen van het vervangingsplan voor de tractie wordt uitgegaan van duurzaam transport. Bij de 
vervanging van het wagenpark is op brandstofkosten een voordeel te behalen. 

 
B.5 Verhuur van De Bundel 

Wij verwachten dat we meer opbrengsten kunnen krijgen door het verhogen van de huur van De 
Bundel.  

 
B.6 Personeelsbeheer 

We stellen u voor om de budgetten voor werving & selectie en loopbaanscans te verlagen. 
 
B.7 Automatisering 

Door verlenging van de afschrijvingstermijnen van hard- en software wordt een besparing gerealiseerd.  
 
B.8 Financiële diensten 
 Door een voordeel op de aanbesteding van de verzekeringsportefeuille kan deze post worden verlaagd. 
 
B.9 Facilitaire Zaken 

Door het uitstellen van de aanschaf van kantoormeubilair en het verlengen van de afschrijvingstermijn 
kunnen we een besparing realiseren. 
 

B.10 Ondersteuning 
We zijn van mening dat verschillende abonnementen op vakbladen kunnen worden opgezegd.  
 

B.11 Inkrimpen formatie team Bedrijfskunde 
Door natuurlijk verloop zal het team Bedrijfskunde vanaf 2012 met een kleinere bezetting haar 
werkzaamheden uitvoeren. 
 

B.12 Uitstel vervanging telefooncentrale 
 Door verlenging van de afschrijvingstermijn van de telefooncentrale worden kosten bespaard. 
 
Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 

€ x 1000 
2012 

€ x 1000 
2013 

€ x 1000 
2014 

€ x 1000 

B.4 Tractie 
Product 014 Wijkbeheer 

ombuiging L S 0 0 0 -15 

B.5 Verhuur Bundel aan derden 
Product 015 Huisvesting Brandweer 

ombuiging G S 0 -5 -5 -5 

B.6 Personeelsbeheer  
Product 013 Personeelsbeheer 

ombuiging G S -70 -70 -70 -70 

B.7 Automatisering 
Product 007 Automatisering 

ombuiging G S -93 -105 -105 -105 

B.8 Financiële diensten 
Product 008 Financiële diensten 

ombuiging G S -16 -16 -16 -16 
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Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

B.9 Facilitaire Zaken 
Product 006 Facilitaire zaken 

ombuiging G S -61 -61 -61 -61 

B.10 Ondersteuning 
Product 006 Facilitaire zaken 

ombuiging G S -5 -5 -5 -5 

B.11 Inkrimpen formatie team bedrijfskunde 
Product 960 Saldo kostenplaatsen 

ombuiging G S 0 -100 -100 -100 

B.12 Uitstel vervanging telefooncentrale 
Product 007 Automatisering 

ombuiging G I -15 0 0 0 

 Totaal ombuigingen Bedrijfsvoering    -260 -362 -362 -377 
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Algemene dekkingsmiddelen  
 
 
In onderstaande tabel hebben we de financiële consequenties van de wijzigingen in de Algemene 
dekkingsmiddelen in drie verschillende categorieën opgenomen. Het gaat om de categorieën ‘autonoom/overig’, 
‘collegeprogramma’ en ‘ombuigingen’. Vervolgens worden per categorie de bijbehorende activiteiten nader 
toegelicht. 
 
Verwachte ontwikkeling algemene dekkingsmiddelen voor de begroting 2011-2014. 
 

Omschrijving 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

Algemene dekkingsmiddelen  -1370  -270  530  1.229 
 Autonoom/overig -440 360 1.160 1.960 
 Collegeprogramma 0 0 0 0 
 Ombuigingen -930 -630 -630 -731 

 
Toelichting autonome en overige ontwikkelingen 
 
A.1-4 Algemene uitkering, belastingen en effecten lonen en prijzen 

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 ‘Economische recessie’ en hoofdstuk 5 ‘Resumé 
financiële positie en dekking’.  
 

Nr. 
 

Omschrijving Voorstel  I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

A.1 Verwachte rijksbezuiniging alg. uitkering 
product 930 Gemeentefonds 

raming S 0 800 1.600 2.400 

A.2 Algemene uitkering 
product 930 Gemeentefonds 

raming S -230 -230 -230 -230 

A.3 Belastingen 
Product 921 Belastingen 

raming S -40 -40 -40 -40 

A.4 Effect op budgetten van algemene 
ontwikkeling van lonen en prijzen 

raming S -170 -170 -170 -170 

  Saldo mutaties   -440 360 1.160 1.960 

 
Toelichting collegeprogramma met budgettair effect.  
 
Het collegeprogramma heeft geen budgettair effect op de algemene dekkingsmiddelen.  
 
Toelichting ombuigingen 
 
A.5 Treasury 

We verwachten de komende jaren structureel lagere rentelasten. In 2011 verwachten we een incidenteel 
rentevoordeel.  
  

A.6 Energiebesparing 
Wij verwachten door maatregelen op de kosten van energie te besparen. 

 
A.7 Verlaging van de post onvoorziene uitgaven 
 Er komt geld beschikbaar door het verlagen van stelposten in de meerjarenbegroting voor reguliere  

periodieken en promoties (0,75% i.p.v. 1,25%).  
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A.8 Plaatselijke belastingen 

We verwachten hogere inkomsten door meer intensieve controle op leegstand en verlies OZB door 
gebruikersleegstand bij bedrijfspanden. In 2014 verwachten wij een besparing door de samenwerking  
met Tricijn. 

 
A.9 Werken voor derden 

Wij voeren graafwerkzaamheden uit voor andere gemeenten. De opbrengsten hiervoor worden 
verhoogd. 
 

Nr. Omschrijving Voorstel PF I/S 2011 
€ x 1000 

2012 
€ x 1000 

2013 
€ x 1000 

2014 
€ x 1000 

A.5 Treasury 
Product 911 Treasury 

ombuiging G S -500 -200 -200 -200 

A.6 Energiebesparing 
Product 960 Saldo kostenplaatsen 

ombuiging G S -13 -13 -13 -13 

A.7 Verlaging van de post onvoorziene 
uitgaven 
Product 940 Onvoorzien 

ombuiging G S -267 -267 -267 -267 

A.8 Plaatselijke belastingen 
Product 921 Lokale plaatselijke belastingen 

ombuiging G S -150 -150 -150 -226 

A.9 Werken voor derden 
Product 029 Werken voor derden 

ombuiging L S 0 0 0 -25 

 Totaal ombuigingen Algemene 
Dekkingsmiddelen 

   -930 -630 -630 -731 

-  
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Hoofdstuk 6 Weerstandsvermogen 
 
 
Inventarisatie weerstandscapaciteit 
 
Inschatting van de risico’s, 
 
Beoordeling van de reserves en voorzieningen,  
 
Totaaloverzicht reserves en voorzieningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het hoofdstuk ‘Weerstandsvermogen’ gaan wij 
in op het Weerstandsvermogen. Hierin benoemen 
we de risico’s en actualiseren en beoordelen we 
de reserves en voorzieningen.  De bijlagen 
bestaan uit de Lijst Reserves en Voorzieningen en 
van elke voorziening een overzicht van de 
doelstelling, het saldo en eventuele 
bijzonderheden. 
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Beschrijving weerstandsvermogen  
 
Algemeen 
In de Financiële verordening is de verplichting opgenomen dat wij u jaarlijks, als onderdeel van de Kadernota in 
het voorjaar, het beleid presenteren ten aanzien van de reserves en voorzieningen. Daarbij worden de reserves 
en voorzieningen doorgelicht en leggen wij een relatie met de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. 
 
Beleidsuitgangspunten en doorlichting reserves en voorzieningen 
Bij de Kadernota 2010 heeft u de beleidsuitgangspunten voor reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze 
beleidsuitgangspunten behoeven volgens ons geen aanpassing. 
 

Actualisering reserves en voorzieningen 
Wij hebben alle reserves en voorzieningen tegen het licht gehouden. Hieronder vindt u samengevat de 
belangrijkste aanpassingen en/of ontwikkelingen. In de bijlagen treft u de complete beschrijvingen en de saldi 
per 1 januari 2010 van de reserves en voorzieningen aan. 
 
Tabel van de aanpassingen en ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen: 

Nr. Naam reserve/voorziening Aanpassing/ontwikkeling 

A1 Algemene reserve Ondergrens € 10 miljoen volgens coalitieakkoord 2010-2014 
'Helder als glas' 

C26 Reserve kredietcrisis Nieuwe reserve gevormd volgens coalitieakkoord 2010-2014 
'Helder als glas', omvang € 5 miljoen 

C27 Reserve investeringen in Nijkerkse 
samenleving 

Nieuwe reserve gevormd volgens coalitieakkoord 2010-2014 
'Helder als glas', omvang € 23 miljoen 

E1 Voorziening eigen risico 
verzekeringsaangelegenheden 

Deze voorziening werd ingezet als egalisatie van de 
exploitatielast. Gezien de relatief geringe bedragen wordt 
deze voorziening opgeheven en de jaarlijkse last opgenomen 
in de exploitatie.  

 
Met deze aanpassingen zijn geen budgettaire consequenties gemoeid. De structurele storting van € 15.000 in de 
voorziening Eigen risico verzekeringsaangelegenheden vervalt, maar daartegenover staat dat deze last 
gehandhaafd wordt om de mogelijke jaarlijkse eigen risico's bij schades te kunnen betalen. 

  
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit vier componenten, te weten: 

- vrij beschikbare en aanwendbare reserves 
- voorzieningen die vrij beschikbaar zijn en waar geen feitelijke verplichting op ligt.  
- onbenutte belastingcapaciteit 
- onbenutte budgettaire capaciteit op de (meerjaren)begroting. 
 
Voor deze Kadernota zijn alleen de onderdelen reserves, voorzieningen en risico’s herzien.  
De onbenutte belastingcapaciteit en de onbenutte budgettaire capaciteit op de (meerjaren)begroting worden bij 
de begroting 2011 – 2014 herzien. Voor de Kadernota gaan wij er vanuit dat: 
- De onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van de begroting 2010 – 2013 niet veranderd is. Deze is daar 

bepaald op € 499.000. 
- De onbenutte budgettaire capaciteit wordt bepaald door het bedrag van de post onvoorzien en het resultaat 

na bestemming over de jaren 2010 t/m 2013 bij elkaar op te tellen. Voor deze Kadernota is gekozen om 
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hiervoor de meeste actuele stand te gebruiken, namelijk het totaal van de saldi van de jaarschijven 2010-
2013 van de eerste bestuursrapportage 2010. De uitkomst van de onbenutte budgettaire capaciteit bedraagt 
zodoende € 4.290.000 nadelig.  

 
Doorlichting van het overzicht reserves en voorzieningen in de bijlage leveren de volgende vrij beschikbare en 
aanwendbare reserves per 1 januari 2010 op. Onder vrij beschikbare reserves verstaan we de stand van de 
reserves na aftrek van de vastgelegde bestedingen en toevoegingen gedurende de periode 2010 – 2013. 
 
- algemene reserves (A1) € 38.031.000 
- rekeningresultaat 2009 (netto-deel) € 1.802.000 
- reserve Volkshuisvestingfonds (C10) € 2.171.000 
- reserve bouwgrondexploitatie (C11) € 5.908.000 
Totaal € 47.912.000 
 

N.B. 
1. Bij het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2009 hebben wij u voorgesteld om het 
rekeningresultaat 2009 ter grootte van € 2.065.000 verminderd met de voorgestelde specifieke 
bestemmingen met een totaal bedrag van € 263.000 ofwel € 1.802.000 toe te voegen aan de algemene 
reserve, zodat deze als vrij beschikbaar wordt aangemerkt. 
Bij de bepaling van de omvang van de vrij besteedbare reserves is geen rekening gehouden met de gevolgen 
van de besluitvorming over de voorstellen in deze Kadernota. Als de voorstellen uit deze Kadernota 
overgenomen worden zullen de vrij besteedbare reserves afnemen met ruim € 4,1 miljoen door de extra 
afschrijving van de boekwaarde van wegen en het restant van de boekwaarde Nieuw Hulckesteijn. 
2. Bij de onbenutte budgettaire capaciteit is uiteraard nog geen rekening gehouden met het totaal van saldi 
van deze jaarschijven van deze kadernota. Volgens de kadernota zal de onbenutte budgettaire capaciteit 
€ 1,7 miljoen positief bedragen in plaats van € 4,3 miljoen negatief. 

 
Alleen de voorziening eigen risico verzekeringsaangelegenheden (E1) is een voorziening die geen buffer vormt 
voor uitgaven waarvan zeker is dat deze zich zullen voordoen. De weerstandscapaciteit vanuit de voorzieningen 
bedraagt daarom € 100.000. Overigens hebben wij voorgesteld om deze voorziening op te heffen en deze toe te 
voegen aan de algemene reserve. 
 
Bepaling van de weerstandscapaciteit. 
De totale weerstandscapaciteit per 1 januari 2010 is € 44.221.000. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende 
componenten: 
- vrij beschikbare en aanwendbare reserves € 47.912.000 
- voorzieningen € 100.000 
- onbenutte belastingcapaciteit € 499.000 
- onbenutte budgettaire capaciteit € -4.290.000 
Totaal € 44.221.000 
 
Risico’s 
Risico’s kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 
- algemene risico’s 
- concrete risico’s 
- specifieke risico’s 
 
Algemene risico’s 
Algemene risico’s zijn normale risico’s die voor de gemeente bij de bedrijfsvoering horen. Hiervoor wordt geen 
weerstandsvermogen gevormd. Toch vermelden we deze risico’s, omdat zij in de toekomst specifieke risico’s 
kunnen worden, waarvoor weerstandsvermogen moet worden opgebouwd. Daarbij zou het geheel van algemene 
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risico’s bij de gemeente aanleiding kunnen zijn tot het vormen van een minimaal algemeen buffervermogen, los 
van hierna te behandelen concrete en specifieke risico’s.  
 
De volgende algemene risico’s zijn te benoemen: 
- ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering 
- loon- en prijspeilontwikkelingen 
- claims/aanspraken op basis van vergunningverlening en bestemmingsplanwijzigingen  
- calamiteiten 
- garanties aan derden voor leningen die zij aangaan: voor een aantal maatschappelijke instellingen staat de 

gemeente garant voor relatief hoge bedragen aan aangegane geldleningen. U kunt hierbij denken aan de 
ARN, en diverse verenigingen en instellingen.  

- uitvoering van "open-eind"-regelingen. Door het Rijk opgelegde open einde regelingen: in dit verband 
noemen wij de uitvoering van de bijzondere bijstand, de Wet kinderopvang, het leerlingenvervoer, de WWB 
en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De beheersbaarheid van deze regelingen is moeilijk, 
omdat niet op voorhand vast staat in welke mate onze inwoners gebruik van de regelingen gaan maken. 
  

Concrete risico’s 
Concrete risico’s zijn risico’s waarvan de omvang van de te verwachten verplichtingen redelijkerwijs is in te 
schatten. Voor concrete risico’s worden bestemmingsreserves en voorzieningen getroffen. Het gaat hierbij 
ondermeer om de risico’s van de uitvoering van diverse beheerplannen en de bouwgrondexploitatie.  
 
De hoogte van de voorzieningen en bestemmingsreserves dekken de gesignaleerde concrete risico’s in financiële 
zin voldoende af. Het is niet nodig aanvullende voorzieningen te treffen waarvoor de weerstandscapaciteit moet 
worden aangesproken.  
 
Specifieke risico’s 
Specifieke risico’s zijn risico’s die gelden voor de specifieke omstandigheden waarin de gemeente opereert. In 
onderstaande tabel geven wij deze specifieke risico’s per programma weer. Indien mogelijk zijn de risico’s 
gekwantificeerd en wel op het maximale bedrag. Hierbij borduren wij voort op de risico’s, zoals deze zijn gemeld 
in de Jaarrekening 2009, aangevuld met actuele informatie.  

Overzicht specifieke risico’s  
 

Omschrijving risico Omvang risico 

Bedragen in € 

Toelichting 

Programma 1 Inwoners  en Bestuur   

   

Programma 2 Veiligheid   

Ongevallenverzekering zelfstandige 
brandweer 

Onbekend Risico is aanwezig. Bedragen kunnen substantieel zijn. Tot nu 
toe zijn er geen aanvragen geweest. 

FLO brandweer Onbekend In de CAO voor de brandweer is het functioneel 
leeftijdsontslag (FLO) ingevoerd. De structurele lasten 
hiervoor zijn in de begroting opgenomen. De gemeente loopt 
alleen risico op dit gebied, indien een personeelslid voor het 
FLO vertrekt bij de gemeente. Dan moet aan het 
personeelslid een afkoopsom worden betaald voor de 
opgebouwde rechten. Voor de personen, van wie bekend is 
dat ze gebruik kunnen gaan maken van deze regeling is een 
voorziening getroffen. Met personeelsleden die in de nabije 
toekomst hieronder gaan vallen is nog niet gerekend. 
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Omschrijving risico Omvang risico 

Bedragen in € 

Toelichting 

Programma 3 Wonen   

Beheerplan sloten, duikers, vijvers en 
oeverbescherming 

35.000 p.j. Het plan wordt momenteel opgesteld. Naar huidig inzicht zijn 
er voor de instandhouding en de baggerwerkzaamheden 
geen financiële middelen voorhanden. In 2009 is voor 
uitvoering van het beheerplan eenmalig € 35.000 
opgenomen. In het kader van de ombuigingsvoorstellen is 
het mogelijk dat dit bedrag niet nodig is. 

Boekwaarde niet in exploitatie genomen 
gronden 

Onbekend 

 

Dit zijn gronden waarvoor nog geen exploitatieopzet is 
opgesteld, maar die al wel in eigendom zijn van de 
gemeente. Het gaat hierbij om gronden in Doornsteeg, De 
Flier, De Driehoek en in Nijkerkerveen. De oppervlakte van 
deze gronden is 105 hectare. Zij  hebben - vóór de 
afwaardering zoals hierna vermeld - een boekwaarde van 
€ 40 miljoen.  Gelet op de marktwaarde hebben wij de 
boekwaarde van de gronden in het plan Nijkerkerveen in de 
jaarrekening 2009 afgewaardeerd met € 4,1 miljoen ten laste 
van de reserve bouwgrondexploitatie. Daardoor is het risico 
ten aanzien van dit complex geminimaliseerd. 
Op basis van de huidige uitgangspunten en rekening 
houdend met de afwaardering van de boekwaarde wordt 
jaarlijks € 1,5 miljoen rente bijgeschreven. 

Programma 4 Economie en milieu   

Participatiebudget 200.000 De uren van re-integratieconsulenten worden ten laste 
gebracht van het Participatiebudget (het oude WWB-
werkdeel is nu onderdeel van het Participatiebudget). Dit kan 
slechts zolang het budget dit toelaat en de regelgeving dit 
toestaat. Op dat moment zullen deze kosten ten laste van de 
exploitatie komen. Het risico schatten wij in op € 200.000 per 
jaar. 

Gebundelde uitkering WWB 
(hierin zijn naast de WWB opgenomen de 
IOAW, IOAZ, BBZ-starters) 

325.000 De eerste 10% van de stijging van de uitgaven voor de 
gebundelde WWB-uitkering komt voor rekening van de 
gemeente(n). Als de uitgaven voor de WWB hoger uitvallen 
dan die 10% kan een beroep gedaan worden op extra 
rijksgelden. Een eventuele incidentele uitkering op de 
rijksbijdrage WWB is alleen succesvol als de in- en uitstroom 
van bijstandsontvangers in Nijkerk sterk afwijkt van de 
landelijke ontwikkelingen van de betreffende kengetallen. 
Begripsbepaling IOAW, IOAZ en BBZ: 

 Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke 
Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW); 

 Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke 
Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); 

 Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) 

Overgang van werkplein Barneveld naar 
Amersfoort 

p.m. In de loop van 2010 maakt Nijkerk de overstap van het 
werkplein in Barneveld naar het werkplein in Amersfoort. Het 
werkplein is een verzameling van onder meer het Centrum 
Werk en Inkomen, UWV en andere betrokken instanties. Met 
deze overgang zijn ontvlechtingkosten gemoeid. 

Programma 5 Bereikbaarheid   

Station Hoevelaken p.m. Het risico bestaat dat de omzetbelasting bij de bouw van 
station Hoevelaken mogelijk niet of niet geheel compensabel, 
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Omschrijving risico Omvang risico 

Bedragen in € 

Toelichting 

danwel in aftrek te brengen is. Wij hebben hierover een 
overleg met de belastingdienst opgestart. Naar verwachting 
bereiken we hierover overeenstemming, waardoor de 
omzetbelasting verrekend kan worden. 

Programma 6 Onderwijs, sport, cultuur en welzijn  

Behoeftebepaling (sport) -accommodaties p.m. In 2009 is de behoeftebepaling sportaccommodaties 
uitgevoerd. U hebt op 18 februari 2010 via een 
initiatiefvoorstel voor een aantal voorzieningen uit deze 
behoeftebepaling eenmalig gelden ter beschikking gesteld uit 
de algemene reserve.  
De overige voorzieningen uit deze behoeftebepaling, om 
daarmee te komen tot een actueel (sport)accommodatiepeil, 
zijn opgenomen in het coalitieakkoord "Helder als glas" en 
uitgewerkt in het collegeprogramma 2010-2014. 
Uitgaande van de nota sportbehoefte (tabel op blz. 44) is 
hiervoor aan toekomstige investeringen een totaalbedrag van 
€ 2,0 miljoen noodzakelijk. Voorlopig gaan wij ervan uit dat 
die bedragen geactiveerd dan wel ten laste van de Reserve 
Investeringen in de Nijkerkse samenleving gebracht worden. 

Verplaatsing sportaccommodaties 
Veensche Boys 

Onbekend 

 

Het proces van de verplaatsing van de accommodatie 
Veensche Boys is moeilijk in middelen en tijd uit te drukken. 
Het is van een groot aantal factoren afhankelijk. Voor de 
verplaatsing van deze accommodatie werd in principe 
uitgegaan van budgettaire neutraliteit. 
Het plan van aanpak voor de verplaatsing van Veensche Boys 
is in voorbereiding. Het is inmiddels duidelijk dat de 
beschikbare middelen vanuit het complex Nijkerkerveen 
deelplan II niet toereikend zullen zijn voor de verplaatsing en 
uitbreiding van Veensche Boys. Destijds is geen rekening 
gehouden met een extra kunstgrasveld en een extra 
pupillenveld. Het exacte risico hiervan moet nog in beeld 
worden gebracht, maar ramen wij nu als PM.  

Verplaatsing sportaccommodaties Telstar p.m. 

 

Voor de verplaatsing van deze accommodatie wordt in 
principe uitgegaan van budgettaire neutraliteit. 

Voor de herontwikkeling van het terrein aan de Sportweg 
waar Telstar nu nog gevestigd is, is het programma voor 
woningbouw nog niet bekend.  

Bestuurlijke ontvlechting Muziekschool 
Noord-West Veluwe 

Onbekend Besloten is om het bestuur van de muziekschool op afstand 
van de gemeenten te plaatsen. Gemeenten maken nu nog 
deel uit van het bestuur. Het op afstand plaatsen brengt een 
meer zakelijke verhouding met zich mee. Het bestuur van de 
muziekschool heeft een extern bureau ingeschakeld om de 
ontvlechting c.q. doorstart van de muziekschool te 
onderzoeken. Dit kan leiden tot eenmalige frictiekosten. In 
2010 verwachten wij de eerste resultaten van het onderzoek. 

Binnenklimaat schoolgebouwen 

 

 

206.000 In het kader van de bestrijding van de economische recessie 
heeft het Rijk € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het 
verbeteren van het binnenklimaat en energiebesparende 
aanpassingen aan basisscholen. Bij deze regeling is het 
uitgangspunt cofinanciering, waarbij het Rijk maximaal 60% 
van de kosten vergoedt. De overige 40% moeten de 
gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk bekostigen.  
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Omschrijving risico Omvang risico 

Bedragen in € 

Toelichting 

De gemeente heeft de subsidieaanvraag inmiddels ingediend. 
Tien scholen hebben zich aangemeld voor deze regeling. 

Het Rijk heeft nog geen bericht gestuurd over de mogelijke 
subsidietoekenning. 

Op basis van de ingediende subsidieaanvraag zal het aandeel 
van de gemeente in deze cofinanciering maximaal € 206.000 
bedragen. 

Peuterspeelzalen p.m. De evaluatie peuterspeelzalen is in 2009 beperkt gebleven 
tot een tussenevaluatie in verband met de op handen zijnde 
Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet 
OKE). Naar verwachting treedt deze wet in werking per 1 
augustus 2010. Deze wet zal gevolgen hebben voor de 
peuterspeelzalen en de financiering daarvan. Het structurele 
bedrag dat hiermee voor de gemeente(n) is gemoeid is op dit 
moment nog niet bekend.  
In deze Kadernota 2011 hebben wij, als uitwerking van het 
coalitieakkoord, hiervoor een last opgenomen van € 200.000 
structureel. 

Programma 7 Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 

Wet Maatschappelijk Ondersteuning 
(WMO) 

Onbekend In 2009 is de WMO huishoudelijk hulp opnieuw aanbesteed. 
We houden rekening met een substantiële toename van de 
uitgaven in 2010 als gevolg van deze aanbesteding. In de 
loop van 2010 ontstaat hierover meer duidelijkheid. 
Uit overleg tussen de VNG en het Rijk over de WMO kunnen 
we concluderen dat er nog meer taken richting de 
gemeenten komen. Daarvoor stelt het Rijk waarschijnlijk 
geen extra of onvoldoende financiële middelen beschikbaar 
ter compensatie van de extra kosten. 

Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en bedrijfsvoering 

Intergemeentelijke samenwerking 
WOZ/gemeentelijke belastingen  

Onbekend In 2008 zijn we gestart met een onderzoek naar de 
mogelijkheid van intergemeentelijke samenwerking in 
combinatie met Tricijn op het gebied van de 
WOZ/gemeentelijke belastingen. Als de besluitvorming leidt 
tot die (intergemeentelijke) samenwerking, dan zal dit 
waarschijnlijk onder andere. ontvlechtingkosten met zich 
meebrengen. U kunt daarbij denken aan ondermeer een 
Sociaal Plan. U hebt in januari 2010 ingestemd met de 
resultaten van het onderzoek. Nadere uitwerking vindt plaats 
in 2010. Realisatie op zijn vroegst vanaf 2011. 

Pensioenvoorziening bestuurders 1.400.000 De adviescommissie Dijkstal heeft aan de minister 
geadviseerd om het pensioen voor bestuurders centraal 
onder te laten brengen in een specifieke regeling bij het ABP. 
De verwachting is dat dit mogelijk binnen 5 jaar zal 
gebeuren. Naar huidig inzicht zal dit de gemeente € 2,8 
miljoen kosten. Van dit risico wordt 50% ingecalculeerd. 
Momenteel worden de pensioenen van de bestuurders 
betaald uit de exploitatie.  

WW-verplichtingen Onbekend Voor het afdekken van het risico van WW-verplichtingen is 
geen voorziening in het leven geroepen. Volgens het BBV 
moeten deze uitgaven gewoon op de begroting geraamd 
worden indien ze een langdurig (langer dan 4 jaar) karakter 



 Gemeente Nijkerk 

 KADERNOTA 2011-2014 
 

Pagina 65 

Omschrijving risico Omvang risico 

Bedragen in € 

Toelichting 

dragen. 

Overlijdensrisico politieke ambtsdragers 
(actieven en niet-actieven) 

Minimaal De gemeente heeft de plicht om bij overlijden van politieke 
ambtsdragers de eventuele nabestaande(n) een uitkering te 
geven.  

Gewaarborgde geldleningen 967.000 Dit betreft 30% van het maximale risico vanwege de ARN. 
Het maximale risico is in 2009 bepaald op € 3.225.000. Het 
risico op de overige gewaarborgde leningen is marginaal. 

   

Een deel van de specifieke risico’s is op dit moment moeilijk kwantificeerbaar. Bepaalde risico’s zijn bedrijfsmatig 
(prijspeilontwikkelingen, rentevoetontwikkelingen, werkprocessen) wel aanwezig, maar financieel niet in te 
schatten. Het inzicht in deze specifieke risico's is de laatste jaren vollediger en meer beheersbaar geworden. De 
komende jaren zal het integraal risicomanagement dan ook de nodige aandacht blijven houden. De risico's 
houden we steeds in beeld en het volgen van de ontwikkelingen is een doorlopend proces. Wat op geld te zetten 
is, doen we. Bewustwording en transparantie blijven daarbij sleutelwoorden. 
 
In de Kadernota 2010 is bepaald wat de minimale omvang (= ondergrens) moet zijn van de algemene reserve, 
namelijk 100% van de gekwantificeerde risico's. Het totaal van deze risico’s zoals opgenomen in bovenstaande 
tabel bedraagt € 3.133.000. Hierdoor wordt op basis van het huidige beleid de ondergrens van de algemene 
reserve 2010 € 3.133.000. 
In het coalitieakkoord 2010 – 2014 "Helder als glas" is opgenomen om als veilige grens voor de algemene reserve 
aan te houden € 10 miljoen. Dit bedrag is voldoende om daaruit de bovengenoemde gekwantificeerde risico's te 
kunnen dekken. 

Bepaling van het weerstandsvermogen  
 
Zoals u weet, bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: 

 de weerstandscapaciteit (dat zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan 
beschikken om niet begrote kosten te dekken); 

 alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in 
relatie tot de financiële positie. 

 
In het onderdeel ‘Bepaling van de weerstandscapaciteit’ is de weerstandscapaciteit per 1 januari 2010 bepaald op 
€ 44.221.000. De gekwantificeerde risico’s bedragen samen € 3.133.000. Voor het weerstandsvermogen resteert 
daarom nog een bedrag van € 41.088.000 om niet kwantificeerbare risico’s op te vangen. Dit bedrag is 
toereikend.  
In de Programmabegroting 2011 – 2014 zal de ontwikkeling van het weerstandsvermogen weer nader worden 
geanalyseerd. 
 

Effecten uitvoering Coalitieakkoord 2010 – 2014 "Helder als 
glas" 
 
In het coalitieakkoord 2010 – 2014 "Helder als glas" en in het collegeprogramma is aangegeven dat:  
- De algemene reserve een veilige grens moet hebben van € 10 miljoen. Ons college is van mening dat de 

risico’s die we in de vorige paragraaf noemden met een totaalbedrag van € 3.133.000 binnen de algemene 
reserve van € 10 miljoen moet worden opgevangen. 



 Gemeente Nijkerk 

 KADERNOTA 2011-2014 
 

Pagina 66 

- Een reserve Kredietcrisis wordt ingesteld. Wij hebben dit vertaald naar een omvang van € 5 miljoen. 
- Een reserve Investeringen maatschappelijk nut wordt ingesteld.  

Ons college heeft dit vertaald naar een omvang van € 23 miljoen. De reserve is benoemd als "Reserve 
investeringen in Nijkerkse samenleving".  

 
Van deze voorstellen heeft de instelling van de reserve "Investeringen in de Nijkerkse samenleving" effect op het 
weerstandsvermogen, omdat dit door de concrete benaming en bestemming een bestemmingsreserve is. 
Hierdoor neemt het weerstandsvermogen met € 23 miljoen af tot € 18.088.000. 
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Bijlagen weerstandsvermogen 
 

LIJST VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN (GEACTUALISEERD) 

Nr. Omschrijving Saldo 1-1-2010 
    € 
  ALGEMENE RESERVES   
A1 Algemene reserve 44.843.000 
 - Rekeningsaldo 2009 (€ 2.065.000 – resultaatbestemming € 263.000) 1.802.000 
  Subtotaal A 46.645.000 
     
  EGALISATIERESERVES   
B1 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing 204.000 
B2 Egalisatiereserve parkeren binnenstad 201.000 
  Subtotaal B 405.000 
     
  BESTEMMINGSRESERVES   
C1 Afkoopsom altijddurend onderhoud van graven 763.000 
C2 Algemeen onderhoud algemene begraafplaatsen 161.000 
C4 Reserve bovenwijkse voorzieningen 37.000 
C5 Reserve bereikbaarheid binnenstad 152.000 
C6 Reserve stadsvernieuwingsactiviteiten 753.000 
C9 Reserve vervanging kunstgrasveld hockey 82.000 
C10 Reserve volkshuisvesting  2.516.000 
C11 Reserve bouwgrondexploitatie 5.908.000 
C12 Reserve kunst in openbare ruimte 17.000 
C14 Reserve BTW-compensatiefonds 151.000 
C16 Reserve automatisering 480.000 
C18 Reserve Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel 63.000 
C19 Reserve investeringen economisch nut 4.610.000 
C20 Reserve Vitens 953.000 
C22 Reserve WMO 1.439.000 
C23 Reserve nieuwbouw stadhuis 152.000 
C24 Reserve AED 47.000 
C25 Reserve uitbreiding Veensche Boys 400.000 
C26 Reserve kredietcrisis 0 
C27 Reserve investeringen in Nijkerkse samenleving 0 
  Subtotaal C 18.684.000 
      
  Subtotaal RESERVES (A+B+C) 65.734.000 
   
  VOORZIENINGEN O.B.V. VERPLICHTINGEN   
D2 Voorziening uitkeringen en wachtgelden personeel 359.000 
D3 Voorziening flexibel belonen  25.000 
D4 Voorziening spaarvariant personeel 90.000 
D5 Voorziening decentrale arbeidsvoorwaarden 39.000 
D6 Voorziening grondexploitatie (afgewikkelde complexen) 1.026.000 
D7 Voorziening sanering gasfabriek 123.000 
D8 Voorziening FLO brandweer 85.000 
  Subtotaal D 1.747.000 
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Nr. Omschrijving Saldo 1-1-2010 
    € 

 
  VOORZIENINGEN O.B.V. RISICO'S   
E1 Voorz. eigen risico verzekeringsaangelegenheden 100.000 
  Subtotaal E 100.000 
    
  VOORZIENINGEN O.B.V. ONDERHOUD/BEHEERPLANNEN   
F1a Voorziening beheerplan wegen 2.944.000 
F1b Voorziening beheerplan kunstwerken    *) -95.000 
F2 Voorziening beheerplan gebouwen 1.494.000 
F3 Voorziening beheerplan openbare verlichting 280.000 
F4 Voorziening beheerplan riolering 4.458.000 
F5a Voorziening beheerplan Groen: plantsoenen 742.000 
F5b Voorziening beheerplan Groen: speelterreinen 215.000 
F5c Voorziening beheerplan Groen: begraafplaatsen 154.000 
F6 Voorziening haven-, kade- en sluiswerken 817.000 
F7 Voorziening beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 269.000 
F8 Voorziening beheerplan roerende zaken stadhuis 227.000 
F9 Voorziening Integraal Huisvestingsplan (IHP) 561.000 
F10 Voorziening sportmaterialen 116.000 
  Subtotaal F 12.182.000 
      
  VOORZIENINGEN O.B.V. BIJDRAGEN VAN DERDEN   
G5 Voorziening materiële en pers. voorz. openbaar onderwijs 78.000 
  Subtotaal G 78.000 
      
  Subtotaal VOORZIENINGEN (D+E+F+G) 14.107.000 
   
   
 TOTAAL GENERAAL 79.841.000 
   

* Negatieve voorzieningen zijn niet toegestaan. Het betreft in dit geval een deelvoorziening, die 
samen met voorziening F1a een positieve stand geeft.  
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OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 
ALGEMENE RESERVES (A) 
 

Naam reserve Algemene Reserve (A1) 

Doelstelling Eigen vermogen dat niet bestemd is. 

Relatie met programma en 
product 

- Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 
- 913 Beleggingen 

Stand per 01-01-2010 € 44.843.000 verhoogd met het rekeningssaldo 2009 van € 2.065.000 en 
verminderd met de voorgestelde resultaatbestemming van € 263.000 geeft 
een stand van € 46.645.000  

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 

 
De reserve bedraagt ± 10% van de jaarlijkse omzet van de begroting 
€ 10 miljoen (Coalitieakkoord 2010-2014 ‘Helder als glas’) 

- Bovengrens: Onbeperkt 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Overschotten op de exploitatierekeningen 
Tekorten op de exploitatierekeningen 

Ontwikkelingen/opmerkingen In overeenstemming met het coalitieakkoord stellen wij voor om de 
ondergrens op  
€ 10 miljoen te zetten. Dat is ± 10% van de begroting. 
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EGALISATIERESERVES (B) 
 

Naam reserve Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing (B1) 

Doelstelling 100% kostendekkendheid van het afvalstoffenplan (gesloten financiering). 
Schommelingen in lasten en baten opvangen zonder de tarieven jaarlijks te 
veel te laten fluctueren. 

Relatie met programma en 
product 

- 3. Wonen 
- 720 Afval 

Stand per 01-01-2010 € 204.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
In de ideale situatie is dit € 0 
-/- € 20 per gewogen aanslag 
+/+ € 20 per gewogen aanslag 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Als de exploitatie een overschot vertoont 
Als de exploitatie een tekort vertoont 

Tijdstip van besteding In het jaar waarin zich de overschotten of tekorten voordoen 

Ontwikkelingen/opmerkingen Vastgesteld is om in de periode 2006 tot en met 2008 de hoogte van de 
onder- en bovengrens aan te passen tot respectievelijk -/- € 20 en + € 20 per 
gewogen aanslag. In verband met de aanbesteding van de Milieustraat blijft 
deze bandbreedte ook in 2011 gehandhaafd. 

Na realisatie van de nieuwe Milieustraat bekijken we of de egalisatiereserve in 
stand moet worden gehouden. 

 
 

Naam reserve Egalisatiereserve Parkeren Binnenstad (B2) 

Doelstelling Schommelingen in baten en lasten opvangen zonder deze direct door te 
rekenen in de parkeertarieven. 

Relatie met programma en 
product 

- 5. Bereikbaarheid 
- 213 Parkeren 

Stand per 01-01-2010 € 201.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
In de ideale situatie is dit € 0 
€ 0 
€ 250.000 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Parkeerinkomsten 
Lasten product 213 Parkeren 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen Bij de actualisatie van het beleids- en beheerplan parkeren in 2010 wordt 
bekeken of de egalisatiereserve in stand moet worden gehouden. 
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BESTEMMINGSRESERVES (C) 
 

Naam reserve Afkoopsom altijddurend onderhoud van graven (C1) 

Doelstelling Het in stand houden (klein onderhoud) van de grafmonumenten op de 
begraafplaatsen. 

Relatie met programma en 
product 

- 7. Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 
- 724 Lijkbezorging 

Stand per 01-01-2010 € 763.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Totaal van afkoopsommen 
N.v.t. 
N.v.t. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 
Jaarlijks het saldo gedeeld door de periode (30 jaar) van de afkoopsom 
gebruiken als dekkingsmiddel.  

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen  

 
 

Naam reserve Algemeen onderhoud algemene begraafplaatsen (C2) 

Doelstelling Het in stand houden (groot en klein onderhoud) van de begraafplaats op een 
vastgesteld kwaliteitsniveau. 

Relatie met programma en 
product 

- 7. Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 
- 724 Lijkbezorging  

Stand per 01-01-2010 € 161.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Totaal van afkoopsommen 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 

Jaarlijks het saldo gedeeld door de periode (30 jaar) van de afkoopsom 
gebruiken als dekkingsmiddel. 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen  

 
 

Naam reserve Reserve bovenwijkse voorzieningen (C4) 

Doelstelling Het bekostigen van voorzieningen/investeringen in de infrastructuur, die niet 
alleen van betekenis zijn voor één wijk of bestemmingsplan, maar die nut 
hebben voor meerdere wijken of bestemmingsplannen. 

Relatie met programma en 
product 

- 3. Wonen, 4. Economie en Milieu en 5. Bereikbaarheid 

- 810 Bovengem./structuurplannen, 830 Woningbouwkavels, 
831 Bedrijfskavels en 210 Wegen 

Stand per 01-01-2010 € 37.000 
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Naam reserve Reserve bovenwijkse voorzieningen (C4) 

Gewenste stand: 
- Basis: 

 
 

- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Huidige basis: Financiële paragraaf behorend bij structuurplan Nijkerk-
Nijkerkerveen. Deze paragraaf is geactualiseerd en door u vastgesteld op 25 
juni 2009.  
Niet relevant, gelet op meerjarige onderbouwing 
Niet relevant, gelet op meerjarige onderbouwing 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 

 
 
 
 

- Aanwending: 
 

 
Bijdrage uit de grondexploitatie. Per m2 verkochte grond voor woningbouw en 
bedrijfsterrein wordt een bedrag gestort in de reserve. Dit geldt in het 
bijzonder voor uitbreidingsplannen. In de Nota Grondbeleid is vastgelegd dat 
deze bijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. 

 
Aanleg van de infrastructurele voorzieningen die opgenomen zijn in het 
structuurplan Nijkerk – Nijkerkerveen 2001. De voornaamste voorziening is op 
dit moment station Hoevelaken. 

Verder worden de jaarlijkse kosten van het opstellen en evalueren van de 
structuurplannen uit de reserve bekostigd (product 810.2). Voor onvoorziene 
uitgaven, zoals planschades uitbreidingsplannen en uitgaven voor kleinere 
infrastructurele voorzieningen, is jaarlijks € 100.000 beschikbaar. 

Tijdstip van besteding Huidige opzet loopt tot 2016. 

Ontwikkelingen/opmerkingen Actualisatie van de financiële onderbouwing is een continu proces. Op basis 
hiervan verwachten wij eind 2016 een positief saldo van deze reserve van ±  
€ 1,4 miljoen. Op basis van de actualisering vertoont de reserve in 2010 een 
negatieve stand. Omdat een reserve niet negatief mag staan, is in 2009 het 
saldo tijdelijk aangevuld vanuit de algemene reserve. Met ingang van 2011 
wordt deze stand weer positief. 
 
Het is gewenst het geprognosticeerde saldo per eind 2016 met de nodige 
voorzichtigheid te hanteren. Voornamelijk omdat de grondverkopen, de bron 
van de voeding van de reserve, nog over een lange termijn zijn gespreid. Dus 
de snelheid is een risicofactor. 
Bij deze berekeningen is overigens (nog) geen rekening gehouden met een 
financieel aandeel in de kosten van de 3e tunnel onder de spoorlijn 
Amersfoort-Zwolle ter hoogte van de Amersfoortseweg.  
 
Daarnaast moeten we kijken naar de mogelijke gevolgen van de plannen op 
basis van de Integrale Ontwikkelingsvisie. Daarbij zal in elk geval in beeld 
moeten komen wat de consequenties zijn voor de storting in de reserve 
Bovenwijkse Voorzieningen. 
Naast deze ontwikkelingen vraagt de nieuwe Grondexploitatiewet aandacht. 
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het mogelijk om in de 
exploitatieopzet bovenplanse kosten op te nemen voor meerdere locaties of 
gedeeltes daarvan in de vorm van een fondsbijdrage. De wet staat dit alleen 
toe, indien er voor deze locaties of gedeeltes daarvan een structuurvisie is 
vastgesteld die aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het 
fonds kunnen komen. Bovenplans betekent dat de kosten in het ene 
exploitatiegebied worden gemaakt, terwijl de voorzieningen op grond van de 
drie criteria ook van nut zijn voor andere exploitatiegebieden en heeft 
daarmee dezelfde betekenis als bovenwijks. 
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Naam reserve Reserve bereikbaarheid binnenstad (C5) 

Doelstelling 1. het aanleggen van parkeerplaatsen; 
2. reservering voor toekomstige vervanging van parkeerapparatuur; 

Relatie met programma en 
product 

- 5. Bereikbaarheid 
- 213 Parkeren  

Stand per 01-01-2010 € 152.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

Beleids- en beheerplan parkeren, in 2003 vastgesteld. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 
Parkeerapparatuur en parkeerplaatsen 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen De aanschaf van een parkeerautomaat kost minder dan € 20.000. Om die 
reden worden parkeerautomaten niet als een activum op de balans gezet, 
maar wordt de aanschaf begroot in de jaarschijven van de begroting. Daarbij 
ramen we op product 980 een onttrekking vanuit deze reserve.  

Bij de actualisatie van het beheerplan in 2010 onderzoeken wij de noodzaak 
van deze reserve. 

 
 

Naam reserve Reserve stadsvernieuwingsactiviteiten (C6) 

Doelstelling 1. Het beschikbaar stellen van gelden voor projecten, het opvangen van 
verliezen, voorzieningen bij stadsvernieuwingsactiviteiten. 

2. Het beschikbaar stellen van gelden als bijdrage in het handhaven of 
beschermen van objecten met monumentale waarde of die waardevol en 
beeldbepalend zijn. 

3. Het beschikbaar stellen van gelden tot het behoud van het element van 
rieten daken voor het aanzien van het landschap. 

Relatie met programma en 
product 

- 1. Inwoners en bestuur, 3. Wonen en 6. Onderwijs, sport, cultuur en 
welzijn 

- 542 Monumenten, 810 Bovengem./structuurplannen en 820 
Volkshuisvesting. 

Stand per 01-01-2010 € 753.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

Niet relevant gelet op de toekomstige opheffing van deze reserve. 
N.v.t. 
N.v.t. 
N.v.t. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 

 
 
 
- Aanwending: 

 
- Boekwinst bij eventuele verkoop van gemeentelijke gebouwen en 

onroerend goed; 

- Opbrengst boetes anti speculatiebeding (voor zover nog van toepassing, 
gelet op jurisprudentie hieromtrent); 

- Stadsvernieuwingsactiviteiten (in brede zin); 
- Instandhouding monumenten, waardevolle en beeldbepalende panden; 
- Instandhouding rieten daken. 

Tijdstip van besteding  
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Naam reserve Reserve stadsvernieuwingsactiviteiten (C6) 

Ontwikkelingen/opmerkingen Er zijn nauwelijks nog gemeentelijke gebouwen te verkopen; 
 
Ultimo april 2010 bestaat de volgende claim op deze reserve: 
* onttrekking in verband met bijdragen instandhouding monumenten  
Gelet op de afnemende voeding van de reserve kan deze op termijn (na 
realisatie van de claims) worden opgeheven.  

De (financiële) consequentie van het opheffen van de reserve is dat in de 
begroting ruimte moet worden gevonden voor het wegvallen van de bijdrage 
in verband met instandhouding van monumenten (jaarlijks € 45.000). 

 
 

Naam reserve Reserve vervanging kunstgrasveld hockey (C9) 

Doelstelling Het reserveren van middelen voor de toekomstige vervanging van het 
kunstgrasveld van de hockeyvereniging Hoevelaken. 

Relatie met programma en 
product 

- 6. Onderwijs, sport, cultuur en welzijn 
- 530 Sport 

Stand per 01-01-2010 € 82.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Geschatte levensduur kunstgrasveld (15 jaar). 
 
€ 176.000 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
€ 10.000 
 

Tijdstip van besteding 2018 

Ontwikkelingen/opmerkingen De gemeente heeft de verplichting opgenomen geld te reserveren voor de 
vervanging van het kunstgrasveld (75%), onder de voorwaarde dat ook de 
vereniging haar aandeel reserveert (25%). 

 
 

Naam reserve Reserve Volkshuisvestingsfonds (C10) 

Doelstelling Het doen van investeringen in het belang van de volkshuisvesting. 

Relatie met programma en 
product 

- 1. Inwoners en bestuur en 3. Wonen 
- 810 Bovengem./structuurplannen en 820 Volkshuisvesting 

Stand per 01-01-2010 € 2.516.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
N.v.t. 
N.v.t. 
N.v.t. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
N.v.t. 
Bijdrage aan investeringsprojecten met een maatschappelijk nut. 

Tijdstip van besteding  
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Ontwikkelingen/opmerkingen Deze reserve is in het verleden gevormd naar aanleiding van de verkoop van 
het gemeentelijk woningbedrijf Hoevelaken. De doelstelling van de reserve 
vloeit voort uit een brief (uit 1995) van de staatssecretaris VROM en 
afspraken met de inspecteur Volkshuisvesting. Deze doelstelling kan dan ook 
niet gewijzigd worden. 
Deze reserve wordt o.a. ingezet voor actualisering van bestemmingsplannen.  

 
 

Naam reserve Reserve bouwgrondexploitatie (C11) 

Doelstelling Het vormen van een buffer ter dekking van eventuele verliezen en overige 
risico’s bij de exploitatie van bouwgrond. 

Relatie met programma en 
product 

- 3. Wonen en 4. Economie en milieu 
- 830 Woningbouwkavels en 831 Bedrijfskavels 

Stand per 01-01-2010 € 5.908.000 

Gewenste stand: 
 
 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

Op basis van de geprognosticeerde resultaten van de lopende complexen 
binnen bouwgrondexploitatie achten wij de bovengrens van € 6.000.000 in 
relatie tot het weerstandsvermogen voldoende.  
 
€ 3.852.000 
€ 6.000.000 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Voordelig resultaat bij afwikkeling van complexen. 

Nadelig resultaat bij afwikkeling complexen en afzonderlijke besluitvorming 
raad (zie “ontwikkelingen/opmerkingen”). 

Tijdstip van besteding N.v.t. 

Ontwikkelingen/opmerkingen Ultimo 2009 bestond een claim op deze reserve:  
- Bijdrage gezondheidscentrum € 225.000 

 
 

Naam reserve Reserve kunst in openbare ruimte (C12) 

Doelstelling Aanschaf van kunst ter verfraaiing van de wijken in Nijkerk. 

Relatie met programma en 
product 

- 6. Onderwijs, sport, cultuur en welzijn 
- 540 Kunstbevordering 

Stand per 01-01-2010 € 17.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
 
Geen 
€ 50.000 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
€ 5.000 per jaar 
 

Tijdstip van besteding Periodiek 

Ontwikkelingen/opmerkingen Er wordt jaarlijks een bedrag gespaard voor de periodieke aanschaf van 
kunstwerken in de openbare ruimte.  
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Naam reserve Reserve BTW-compensatiefonds (C14) 

Doelstelling Het compenseren van de BTW in kapitaallasten van investeringen vóór de 
invoering van het BCF in 1-1-2003.  

Relatie met programma en 
product 

- Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 
- 980 Mutaties reserves 

Stand per 01-01-2010 € 151.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Eenmalige storting van de BTW-component in de reserves en voorzieningen 
(situatie per 1-1-2003) en korting op algemene uitkering gemeentefonds 2003 
die niet door is gegaan. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 
Via ingroeivariant 2008: 50%; 2009: 33,3%; 2010: 16,7% (totaal 100%). 

Tijdstip van besteding 2003 – 2010 

Ontwikkelingen/opmerkingen Wij heffen deze reserve bij de jaarrekening 2010 op. 

 
 

Naam reserve Reserve automatisering (C16) 

Doelstelling Egalisatie van kapitaallasten en dekking van extra afschrijvingen (als de 
technische levensduur korter is dan de economische levensduur). Ook biedt 
de reserve dekking van investeringen met een incidenteel karakter.  

Relatie met programma en 
product 

- paragraaf Bedrijfsvoering 
- 007 Automatisering 

Stand per 01-01-2010 € 480.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

Beheerplan automatisering is geactualiseerd en vastgesteld in 2008 
 
 
€ 480.000 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Als de kapitaallasten lager zijn dan het maximum exploitatiebudget 
Als de kapitaallasten hoger zijn dan het maximum exploitatiebudget 

Tijdstip van besteding Willekeurig 

Ontwikkelingen/opmerkingen Voor automatisering is in de tweede helft van 2007 een geactualiseerd 
beheerplan opgesteld. Deze is in 2008 vastgesteld. Hierin is de bovengrens 
van de reserve vastgesteld op € 480.000. 

 
 

Naam reserve Reserve WWB-inkomensdeel (C18) 

Doelstelling Egalisatiereserve uitvoering WWB. Overschotten op het inkomensdeel dienen 
te allen tijde te worden gebruikt voor de activiteiten in het werkdeel en/of zij 
worden toegevoegd aan een daarvoor speciaal te creëren reserve. 
(raadsbesluit 4 maart 2004) 

Relatie met programma en 
product 

- 4 Economie en Milieu 
- 610 Bijstandsverlening 

Stand per 01-01-2010 € 63.000 

Gewenste stand:  
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Naam reserve Reserve WWB-inkomensdeel (C18) 
- Basis: 
 
 
 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

De bovengrens is als volgt bepaald op basis van de risico’s: Uitgaande van 
een laagconjunctuur van maximaal 2 jaar en het nu geldende percentage van 
de hardheidsclausule (10%) zou het risico maximaal 20% van de rijksbijdrage 
WWB kunnen bedragen. Dit komt dan neer op 20% * € 2,7 miljoen (budget 
2010) = € 540.000. 
€ 0  
€ 540.000 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Eventueel exploitatieoverschot WWB-inkomensdeel 

Uitgaven in het kader van de WWB; in het bijzonder eventuele 
exploitatietekorten op de WWB  

Tijdstip van besteding Afhankelijk van exploitatieresultaat. 

Ontwikkelingen/opmerkingen Gezien de huidige omvang van de reserve verwachten wij dat eventuele 
tekorten niet meer kunnen worden opgevangen binnen deze reserve. Deze 
komen dan ten laste van de exploitatie. Dit risico is ook voorzien in het 
overzicht van de risico’s van dit hoofdstuk. 

 
 

Naam reserve Reserve Afschrijving investeringen met economisch nut (C19) 

Doelstelling Dekking van afschrijvingen van investeringen met economisch nut, die 
volgens het dekkingsvoorstel moet worden gedekt door aanwending van een 
reserve.  

Relatie met programma en 
product 

- Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 
- 980 Mutaties reserves 

Stand per 01-01-2010 € 4.610.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

Bij een investering met economisch nut wordt (in het kader van de BBV) 
tegenover de investering geen onttrekking uit de bestemmingsreserve 
geplaatst. In plaats daarvan wordt deze dotatie vanuit de 
bestemmingsreserve gestort in de reserve afschrijving investeringen met 
economisch nut. De afschrijvingslast wordt gedurende de afschrijvingstermijn 
van de investering gedekt door een bijdrage in de exploitatie via de Reserve 
afschrijving investeringen met economisch nut. 

Tijdstip van besteding Vanaf 2006 

Ontwikkelingen/opmerkingen Afzonderlijk worden de stortingen en de verwachte opbrengsten bijgehouden. 
Het betreft hier de volgende investeringen (per 01-01-2010): sporthal Corlaer, 
jongerencentrum Chill Out, basisschool De Hoeksteen (Terrassen) en 
realisatie van de Milieustraat/Gemeentewerf en accommodatie Telstar.  

 
 

Naam reserve Reserve Vitens (C20) 

Doelstelling Het op peil houden van de inkomsten op het gebied van de winstuitkering. 

Relatie met programma en 
product 

- Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 
- 913 Beleggingen 

Stand per 01-01-2010 € 953.000 
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Naam reserve Reserve Vitens (C20) 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Ruiling van preferente aandelen Vitens in achtergestelde lening per 1-1-2006  
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
In 2006 eenmalig € 1,2 miljoen. 
Jaarlijks bedrag van compensatie aan exploitatie van preferent dividendverlies 
op product 913. 

Tijdstip van besteding 2007 t/m 2021  

Ontwikkelingen/opmerkingen Op 1 januari 2006 zijn de preferente aandelen Vitens ingewisseld in een 15-
jarige achtergestelde lening Vitens. Aflossing heeft voor het eerst in juli 2007 
plaatsgevonden. De rente is gebaseerd op 10-jarige Nederlandse 
staatsleningen, verhoogd met 100 basispunten (1,0%). Vitens heeft € 100 per 
aandeel betaald. Dat komt neer op een lening van € 2.327.400  

 
 
Naam reserve Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning (C22) 

Doelstelling Egalisatiereserve voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. 

Relatie met programma en 
product 

- 7. Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 
- 626 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Stand per 01-01-2010 € 1.439.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
 
 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 

De overschotten op de WMO-gelden (integratieuitkering WMO) in de 
algemene uitkering. 
 
€ 0 

Nog nader vast te stellen in afwachting van de invoering van het objectieve 
verdeelmodel WMO 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Eventueel exploitatieoverschot WMO 
Uitgaven in het kader van de WMO; in het bijzonder eventuele 
exploitatietekorten op de WMO 

Tijdstip van besteding Afhankelijk van het exploitatieresultaat  

Ontwikkelingen/opmerkingen In het strategische beleidskader, vastgesteld op 1 juni 2006, heeft u gesteld 
dat de inkomsten in de algemene uitkering voor de WMO, moeten worden 
gebruikt voor de uitvoering van de WMO. Bij de actualisatie van de 
beleidsnota WMO zullen wij nut en noodzaak van deze reserve opnieuw 
afwegen. 

 
 

Naam reserve Reserve nieuwbouw stadhuis (C23) 

Doelstelling Realiseren van nieuwe huisvesting voor de bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie. 

Relatie met programma en 
product 

- paragraaf Bedrijfsvoering 
- 009 Huisvesting 

Stand per 01-01-2010 € 152.000 



 Gemeente Nijkerk 

 KADERNOTA 2011-2014 
 

Pagina 79 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 

Jaarlijkse toevoeging vanuit exploitatie overeenkomend met de niet benutte 
stelpost. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie  

In te zetten bij realisering nieuwbouw stadhuis binnen de bepalingen van het 
BBV 

Tijdstip van besteding Bij realisering nieuwbouw stadhuis 

Ontwikkelingen/opmerkingen Aan het eind van het jaar (of bij de tweede bestuursrapportage of bij de 
jaarrekening) wordt het voordeel becijferd en gestort in deze reserve. 

De stelposten ‘stadhuis’ kunnen volgens het coalitieakkoord 2010-2014 
worden ingezet voor aanpassingen aan het bestaande stadhuis. Over 
nieuwbouw/sloop wordt in deze periode geen besluit genomen. 

 
 

Naam reserve Reserve AED (Automatische Externe Defibrillator) (C24) 

Doelstelling De mogelijkheid tot het snel kunnen plaatsen van AED’s ten behoeve van het 
optimaliseren van de hulpverlening bij hartfalen. 

Relatie met programma en 
product 

- 7. Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 
- 710 Volksgezondheid 

Stand per 01-01-2010 € 47.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 
Het plaatsen van AED’s op verzoek van buurtschappen en/of EHBO 

Tijdstip van besteding Als het verzoek van een buurtschap en/of EHBO positief gehonoreerd wordt. 

Ontwikkelingen/opmerkingen In 2009 is er één AED geplaatst. 

 
 

Naam reserve Reserve uitbreiding Veensche Boys (C25) 

Doelstelling Het dekken van afschrijvingslasten van het kunstgrasveld en pupillenveld. 

Relatie met programma en 
product 

- 6. Onderwijs, sport, cultuur en welzijn 
- 530 Sport 

Stand per 01-01-2010 € 400.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
€ 0 
Jaarlijks € 100.000 m.i.v. 2009 

Tijdstip van besteding Jaarlijks bij de begroting en aansluitend de jaarrekening 
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Naam reserve Reserve uitbreiding Veensche Boys (C25) 

Ontwikkelingen/opmerkingen SRO exploiteert het complex van Veensche Boys en ontvangt daarvoor 
subsidie van de gemeente. De afschrijvingslasten van dit complex worden 
vergoed in deze subsidie gedurende de afschrijvingsduur van 5 jaar. 

 
 

Naam reserve Egalisatiereserve kredietcrisis (C26) 

Doelstelling Tijdelijke overbrugging om ingrijpende maatregelen voor de samenleving niet 
door te voeren/uit te stellen/in te laten groeien. Voorwaarde is dat er 
duidelijke aanwijzingen zijn (waaronder ontwikkeling Gemeentefonds) over 
tijdelijkheid. 

Relatie met programma en 
product 

- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
- 980 Mutaties reserves 

Stand per 01-01-2010 € 0 

Gewenste stand: 
- Basis: 
 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
€ 5,0 miljoen (is korting op Gemeentefonds op basis van € 3 miljard voor alle 
gemeenten) 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 
Zie doelstelling 

Tijdstip van besteding 2011-2017 

Ontwikkelingen/opmerkingen In het coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen dat er een egalisatiereserve 
voor de kredietcrisis moet worden ingesteld. Op basis van de huidige 
ontwikkelingen in het Gemeentefonds is het mogelijk dat er een bijstelling van 
de omvang plaatsvindt. Bij de opstelling van de jaarrekening 2010 zal deze 
reserve worden gevoed door de Algemene reserve. 

 
 

Naam reserve Reserve investeringen in Nijkerkse samenleving (C27) 

Doelstelling Het binnen het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording middelen 
uit deze reserve gebruiken voor investeringen in de samenleving van de 
gemeente Nijkerk. 

Relatie met programma en 
product 

- Diverse 
- Diverse 

Stand per 01-01-2010 € 0 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
€ 23,0 miljoen 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 
Investeringen in de samenleving van de gemeente Nijkerk 

Tijdstip van besteding 2011-2014 

Ontwikkelingen/opmerkingen Bij de voorstellen tot investeringen in de Nijkerkse samenleving bekijken we 
of dekking via deze reserve plaatsvindt. De rentecomponent komt ten laste 
van de exploitatie. 
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VOORZIENINGEN O.B.V. VERPLICHTINGEN (D) 
 
 

Naam voorziening Voorziening Uitkeringen en wachtgelden personeel (D2) 

Doelstelling Het reserveren van gelden om de effecten van toegekende wachtgelden en 
uitkeringen (exclusief pensioenen) te kunnen opvangen. 

Relatie met programma en 
product 

- Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 
- 950 Voormalig personeel 

Stand per 01-01-2010 € 359.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Ontslagbesluiten met uitkerings- respectievelijk wachtgeldverplichtingen 
N.v.t. 
N.v.t. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Geen sprake van structurele toevoeging; wel via afzonderlijk dekkingsplan op 
basis van nieuwe besluiten/verplichtingen. 
 

Tijdstip van besteding Afhankelijk van ontslagbesluiten. 

Ontwikkelingen/opmerkingen Op het moment dat er geen verplichtingen meer zijn uit het sociaal statuut 
van de fusie (2000) zal de voorziening worden opgeheven (naar huidig inzicht 
2015). 

 
 

Naam voorziening Voorziening Flexibel belonen (D3) 

Doelstelling Voorziening voor geoormerkte gelden over een deel (1/3) van het budget 
“Bewust Belonen” (Overleg OR/GO noodzakelijk) 

Relatie met programma en 
product 

- paragraaf Bedrijfsvoering 
- 013 Personeelbeheer 

Stand per 01-01-2010 € 25.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

N.v.t. 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Bij niet besteding van het totale budget wordt een deel (1/3) van het budget 
“Bewust Belonen” gereserveerd c.q. onttrokken. 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen Het betreft het saldo van de niet-bestede gelden voor bewust belonen 
(Geoormerkt: werknemersdeel 1/3 deel) 
Afspraak met GO is gemaakt op 9 september 2003 bij de behandeling van de 
nota “Bewust Belonen”. 
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Naam voorziening Voorziening spaarvariant personeel (D4) 

Doelstelling Het beschikbaar houden van middelen voor werknemers die een 
spaarcontract hebben afgesloten, om in de toekomst de effecten op te 
kunnen vangen als de werknemer het spaarverlof opneemt 

Relatie met programma en 
product 

Geen 

Stand per 01-01-2010 € 90.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
De afgesloten spaarcontracten. 
 
 
 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 

 
Bedrag van het overeengekomen niet opgenomen aantal verlofuren tegen het 
afdelingstarief van € 65. 

- Aanwending: De kosten die voortvloeien uit het opnemen van het spaarverlof. 

Tijdstip van besteding Afhankelijk van opname spaarverlof. 

Ontwikkelingen/opmerkingen Per 1 juli 2006 is de mogelijkheid vervallen om hieraan deel te nemen en 
maken de deelnemers een keuze inzake de levensloopregeling. Als al het 
spaarverlof is opgenomen, kan de voorziening worden opgeheven. 

 
 

Naam voorziening Voorziening decentrale arbeidsvoorwaarden (D5) 

Doelstelling Het egaliseren van uitgaven op het terrein van arbeidsvoorwaarden 
(cafetariamodel, fietsproject, persoonlijk budget). 

Relatie met programma en 
product 

- paragraaf Bedrijfsvoering 
- 013 Personeelbeheer 

Stand per 01-01-2010 € 39.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

N.v.t. 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 

Tijdstip van besteden  

Ontwikkelingen/opmerkingen In maart 2006 is overeenstemming bereikt met het GO over het nieuwe 
cafetariamodel. Per fte is meerjarig € 150 opgenomen in de 
meerjarenbegroting.  

Het restantbedrag van de voorziening wordt in overleg met de OR ingezet 
voor personeelsaangelegenheden (daarbij is te denken aan bedrijfsfitness). 
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Naam voorziening Voorziening grondexploitatie (D6) 

Doelstelling Dekking van nog te maken kosten in (voorlopig) afgewikkelde complexen 
bouwgrondexploitatie teneinde het complex financieel af te kunnen wikkelen. 

Relatie met programma en 
product 

- 3. Wonen en 4. Economie en milieu 
- 830 Woningbouwkavels en 831 Bedrijfskavels 

Stand per 01-01-2010 € 1.026.000 

Gewenste stand: 
 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

Gewenste stand is afhankelijk van de nog te verrichten werkzaamheden in de 
afgewikkelde complexen. 
De basis is een inschatting/onderbouwing van de nog te maken kosten  
€ 0 
N.v.t. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 

 
- Aanwending: 

 
Ten laste van het af te wikkelen complex. Hierna kan het resultaat van het 
complex worden bepaald en bestemd. 

Kosten van de werkzaamheden worden rechtstreeks ten laste van de 
voorziening gebracht. Een eventueel voordelig saldo wordt rechtstreeks 
toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Een nadeel 
wordt onttrokken uit de algemene reserve grondexploitatie. 

Tijdstip van besteden Verschilt per complex, streven is binnen 2 à 3 jaar na afwikkeling van het 
complex de werkzaamheden uitgevoerd te hebben. 

Ontwikkelingen/opmerkingen Op het moment van afsluiten van een complex zijn de nog te verwachten 
kosten in te schatten. Vaak is dan nog geen opdracht voor de 
werkzaamheden gegeven, er is nog geen concrete verplichting aangegaan. 
Op de balans opnemen als “verplichting” is dus niet aan de orde. 

 
 
 

Naam voorziening Voorziening sanering gasfabriek (D7) 

Doelstelling Het kunnen bekostigen van het eigen aandeel van de gemeente 
Nijkerk in de kosten van sanering van het terrein van de voormalige 
gasfabriek aan de Westkadijk.  

Relatie met programma en 
product 

- 4. Economie en Milieu 
- 723 Milieubeheer 

Stand per 01-01-2010 € 123.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Het convenant dat we hebben gesloten met de provincie  
€ 0 
Geen 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Geen 

Dit betreft de eigen bijdrage van de gemeente in de kosten van sanering van 
het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Westkadijk. 

Tijdstip van besteden 2009 – 2011 

Ontwikkelingen/opmerkingen De sanering vindt plaats in opdracht van de gemeente. Daarbij dragen Nuon 
en de provincie nagenoeg alle kosten. 
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VOORZIENINGEN O.B.V. RISICO’S (E) 
 

Naam voorziening Voorziening Eigen Risico verzekeringsaangelegenheden (E1) 

Doelstelling Egalisatie van exploitatielast; het opvangen van eigen risico’s als gevolg van 
brand en stormschade, aansprakelijkheidsstelling door derden en 
beschadiging /verloren gaan van eigendommen van de gemeente (waarvan 
kosten niet op derden zijn te verhalen). 

Relatie met programma en 
product 

- paragraaf Bedrijfsvoering 
- 008 Financiële diensten 

Stand per 01-01-2010 € 100.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Inschatting van de mate van eigen risico 
€ 50.000 
€ 100.000 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijks ten laste van de exploitatie: € 15.000  
Als een beroep op het eigen risicon noodzakelijk is. 

Tijdstip van besteding Door het hele jaar heen. 

Ontwikkelingen/opmerkingen Het aantal mutaties in deze voorziening is sterk afhankelijk van het aantal 
zaken dat zich in een jaar voordoet. Een voorziening ter egalisatie van deze 
sterk wijzigende uitgaven is een uitstekend middel. 

Het schadebeeld van de gemeente is de afgelopen jaren niet ongunstig. Wel 
is er een toename van de aansprakelijkheidsstellingen te zien. Een onder- en 
bovengrens, zoals aangegeven, als buffer wordt gehandhaafd. 

In 2008 heeft de gemeente een nieuwe WA-verzekering afgesloten voor 2008 
en 2009. Inzet zal zijn om die te verlengen vanaf 2010.  

We stellen voor om  deze voorziening op te heffen en de jaarlijkse last ten 
laste van de exploitatie te brengen (gezien de materialiteit). 
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VOORZIENINGEN O.B.V. ONDERHOUD/BEHEERPLANNEN (F) 
 
Naam voorziening Voorziening beheerplan wegen (F1a) 

Doelstelling Het egaliseren van groot en achterstallig onderhoud van wegen. 

Relatie met programma en 
product 

- 5. Bereikbaarheid 
- 210 Wegen 

Stand per 01-01-2010 € 2.944.000  

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Beleids- en beheerplan Wegen 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijks ten laste van de exploitatie 
Jaarlijks benodigd groot onderhoud volgens beleids- en beheerplan 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen In 2010 herzien wij het beheerplan wegen. 

 
 
 

Naam voorziening Voorziening Infrastructurele kunstwerken (F1b) 

Doelstelling Het egaliseren van groot en achterstallig onderhoud van infrastructurele 
kunstwerken (bruggen, duikers e.d.). 

Relatie met programma en 
product 

- 5. Bereikbaarheid 
- 210 Wegen 

Stand per 01-01-2010 € -/- 95.000  

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Beleids- en beheerplan kunstwerken 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijks ten laste van de exploitatie 
Jaarlijks benodigd groot onderhoud volgens beleids- en beheerplan 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen Deze voorziening staat in relatie met F1 (voorziening beheerplan wegen) 

 
 
 

Naam voorziening Voorziening beheerplan gebouwen (F2) 

Doelstelling Egaliseren van jaarlijkse lasten ten behoeve van het beheer van en 
onderhoud aan openbare gebouwen. 

Relatie met programma en 
product 

Diversen 

Stand per 01-01-2010 € 1.494.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 

N.v.t. 
Beheerplan openbare gebouwen, geactualiseerd in 2008 en vastgesteld in 
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Naam voorziening Voorziening beheerplan gebouwen (F2) 
 
- Bovengrens: 
- Ondergrens: 

2009 
N.v.t. 
N.v.t. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 

 
- Aanwending: 

 
Jaarlijks (gelijkblijvende) storting ten laste van de exploitatie (producten waar 
het gebouw betrekking op heeft). 
Jaarlijks benodigd onderhoud volgens en beheerplan 

Tijdstip van besteding Het beheerplan heeft een doorlooptijd van 20 jaar en wordt iedere 5 jaar 
herzien en bijgesteld. 

Ontwikkelingen/opmerkingen Het beheerplan is geactualiseerd en vastgesteld in 2009.  

 
 
 

Naam voorziening Voorziening beheerplan openbare verlichting (F3) 

Doelstelling Het egaliseren van kosten van vervanging van lichtmasten. 

Relatie met programma en 
product 

- 5. Bereikbaarheid 
- 211 Openbare verlichting 

Stand per 01-01-2010 € 280.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Beleids- en beheerplan Openbare verlichting 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijks (gelijkblijvende) storting ten laste van de exploitatie 
Jaarlijks benodigde uitgaven volgens beleids- en beheerplan 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen Het beheerplan is in 2007 geactualiseerd.  

 
 
 

Naam voorziening Voorziening beheerplan riolering (F4) 

Doelstelling Het egaliseren van de kosten voor de riolering binnen de gestelde wettelijke 
kaders. 

Relatie met programma en 
product 

- 3. Wonen 
- 721 Riolering 

Stand per 01-01-2010 € 4.458.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Gemeentelijk rioleringsplan 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Opbrengst rioolrecht 
Jaarlijks benodigde uitgaven volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen  
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Naam voorziening Voorziening beheerplan groen: plantsoenen (F5a) 

Doelstelling Het instandhouden van plantsoenen (groot onderhoud). Egalisatie van lasten. 

Relatie met programma en 
product 

- 3. Wonen 
- 560 Groen 

Stand per 01-01-2010 € 742.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Beleids- en beheerplan Groen 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen In 2010 herzien we het Beheerplan Groen. 

 
 
 

Naam voorziening Voorziening beheerplan groen: speelterreinen (F5b) 

Doelstelling Instandhouding van speelterreinen (groot onderhoud). Egalisatie van lasten. 

Relatie met programma en 
product 

- 3. Wonen 
- 563 Speelvoorzieningen 

Stand per 01-01-2010 € 215.000  

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Speelruimteplan 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijks (gelijkblijvende) storting ten laste van de exploitatie 
Jaarlijks benodigde uitgaven volgens beleids- en beheerplan 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen In 2010 herzien wij het beheerplan. 

 
 
 

Naam voorziening Voorziening beheerplan groen: begraafplaatsen (F5c) 

Doelstelling Instandhouding van de begraafplaatsen (groot onderhoud) en graven. 
Egalisatie van lasten. 

Relatie met programma en 
product 

- 7. Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 
- 724 Lijkbezorging 

Stand per 01-01-2010 € 154.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 

 
Beleids- en beheerplan Groen 
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Naam voorziening Voorziening beheerplan groen: begraafplaatsen (F5c) 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijks (gelijkblijvende) storting ten laste van de exploitatie 
Jaarlijks benodigde uitgaven volgens beleids- en beheerplan 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen In 2009 heeft u een beheerplan begraafplaatsen 2009-2013 vastgesteld. De 
beheersverordening en overige regels zijn geactualiseerd en sluiten aan bij de 
Wet op de Lijkbezorging. 

 
 
 

Naam voorziening Voorziening haven-, kade- en sluiswerken (F6) 

Doelstelling Egalisatie van lasten voor groot onderhoud 

Relatie met programma en 
product 

- 5. Bereikbaarheid 
- 220 Havens 

Stand per 01-01-2010 € 817.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 

Beleids- en beheerplan “Binnen- en buitenhaven, Arkersluiscomplex en 
Arkervaart 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijks (gelijkblijvende) storting ten laste van de exploitatie 
Jaarlijks benodigde uitgaven volgens beleids- en beheerplan 

Tijdstip van besteding  

Ontwikkelingen/opmerkingen In 2007 is het beheerplan (2007-2012) herzien. 

 
 
 

Naam voorziening Voorziening beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 
(F7) 

Doelstelling Het dekken van het onderhoud van straatmeubilair en de vervanging van 
verkeersvoorzieningen 

Relatie met programma en 
product 

- 5. Bereikbaarheid 
- 210 Wegen 

Stand per 01-01-2010 € 269.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
 
 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijks (gelijkblijvende) storting ten laste van de exploitatie 

Jaarlijks benodigde uitgaven voor onderhoud straatmeubilair en vervanging 
verkeersvoorzieningen 

Tijdstip van besteding  
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Naam voorziening Voorziening beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 
(F7) 

Ontwikkelingen/opmerkingen Voorheen voorziening verkeersregelinstallaties. Voorziening gebaseerd op een 
in 2008 vastgesteld beheerplan (2008-2013). 

 
 
 

Naam voorziening Voorziening beheerplan roerende zaken stadhuis (F8) 

Doelstelling Het egaliseren van lasten met betrekking tot vervanging van roerende zaken 
(meubilair) in het stadhuis. 

Relatie met programma en 
product 

- paragraaf Bedrijfsvoering 
- 009 Onderhoud en Beheer 

Stand per 01-01-2010 € 227.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Beheerplan roerende zaken (2008) 

N.v.t. (Beheerplan is leidend. Bij actualisering wordt bepaald of toevoeging cq 
afroming moet plaatsvinden) 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
Jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie  
Bestedingen volgens beheerplan 

Tijdstip van besteding Jaarlijks 

Ontwikkelingen/opmerkingen Voor roerende zaken stadhuis is in 2008 een geactualiseerd beheerplan 
vastgesteld. Hierin is het voorstel opgenomen voor opheffing van de 
voorziening en daarvoor in de plaats een reserve Roerende Zaken op te 
stellen. Op dit moment is deze omzetting nog niet wenselijk en blijft de 
bestaande situatie in 2011 nog gehandhaafd. 

 
 
 

Naam voorziening Voorziening Integraal Huisvestingsplan (IHP) (F9) 

Doelstelling Het egaliseren van de onderhoudskosten (buitenkant) van de 
schoolgebouwen. 

Relatie met product - 6. Onderwijs, sport, cultuur en welzijn 
- 440 Lokaal onderwijsbeleid 

Stand per 01-01-2010 € 561.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
IHP 2004-2023, actualisatie 2007. 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 

Tijdstip van besteding 2008 en volgende jaren 

Ontwikkelingen/opmerkingen In 2008 is gestart met het herzien van de beleidskaders van het Integraal 
Huisvestingsplan. De investeringen in te verwachten uitbreidingen en 
(vervangende) nieuwbouw in de komende jaren zijn inzichtelijk gemaakt. 
Voor het beheerplan onderwijsgebouwen betekent dit dat voortaan gesproken 
wordt van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Financieel gezien zijn er 
hieraan voor het beheerplan geen consequenties verbonden. 
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Naam voorziening Voorziening Sportmaterialen (F10) 

Doelstelling Het egaliseren van de vervanging van de sportmaterialen van de sporthallen 
Ridderspoor, De Slag en Corlaer. 

Relatie met product - 6. Onderwijs, sport, cultuur en welzijn 
- 530 Sport 

Stand per 01-01-2010 € 116.000 

Gewenste stand: 
- Basis: 
- Ondergrens: 
- Bovengrens: 

 
Beheerplan sportmaterialen 

Toevoeging/aanwending: 
- Toevoeging: 
- Aanwending: 

 
 

Tijdstip van besteding Wanneer nodig 

Ontwikkelingen/opmerkingen In 2009 is hiervoor een beheerplan sportmaterialen opgesteld.  
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VOORZIENINGEN O.B.V. BIJDRAGEN VAN DERDEN (G)  
 
 

Naam voorziening Voorziening materiële en personele instandhouding openbaar 
onderwijs (G5) 

Doelstelling Het creëren van de mogelijkheid om in een bepaald jaar voor het openbaar 
basisonderwijs grotere uitgaven te doen op het terrein van de niet-
gebouwafhankelijke materiële en personele voorzieningen. De uitgaven 
worden verrekend met de overschotten van een ander jaar. 

Relatie met programma en 
product 

- 6. Onderwijs, sport, cultuur en welzijn 
- 420 Openbaar basisonderwijs 

Stand per 01-01-2010 € 78.000 

Gewenste stand: 
Basis:  
Ondergrens: 
Bovengrens: 

 
 
 
 

Toevoeging/aanwending: 
Toevoeging: 
Aanwending: 

 
Jaarlijkse overschotten op de rijksvergoedingen. 
Uitgaven in het kader van de doelstelling. 

Tijdstip van besteding 2010 

Ontwikkelingen/opmerkingen De afrekening met STEV heeft plaatsgevonden. STEV heeft bezwaar 
aangetekend tegen de afrekening van het preventief onderhoud. Afhankelijk 
van de uitkomst van het bezwaar worden de nog resterende middelen van 
€ 78.157 beschikbaar gehouden.  

 
 
 
 
 
 

 


