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Voor u ligt de ‘Kadernota 2020-2023’
waarin wordt ingegaan op de voortgang
van de realisering van de ambities uit het
raadsprogramma. Belangrijke factor hierbij
is de ontwikkeling van de financiële positie,
die sterk onder druk staat. De toenemende
uitgaven in het kader van ‘Jeugdhulp’
zijn hier mede oorzaak van. De kadernota is
als volgt opgebouwd.

Hoofdstuk 1 is een ‘samenvatting’ waarin belangrijke
financiële ontwikkelingen worden aangegeven, die het
financieel perspectief voor de volgende jaren beïnvloeden.
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op het financiële
kader voor de volgende jaren. De uitgangspunten voor de
Kadernota worden beschreven en er wordt ingegaan op
de risico’s en het weerstandsvermogen. Er wordt inzicht
gegeven in de stand van zaken rond de schuldpositie, de
algemene reserve en solvabiliteit. Nieuw is dat ook het
EMU-saldo wordt opgenomen.
Hoofdstuk 3 gaat over alle ontwikkelingen rond het Sociaal
Domein. De kosten zijn aanzienlijk toegenomen en het
perspectief ziet er ook niet rooskleurig uit. Ingegaan
wordt op hoe de extra kosten gedekt kunnen worden.
Ook worden ontwikkelingen met betrekking tot de
jeugdhulp beschreven.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de ontwikkelingen
van de diverse begrotingsprogramma’s. Het gaat
om de programma’s zoals die ook in de huidige
Programmabegroting gelden:
1 Fysieke leefomgeving
2 Economie, werk en ontwikkeling
3 Sociale leefomgeving
4 Burger en Bestuur
5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
6 Bedrijfsvoering
In hoofdstuk 5 tenslotte zijn enkele cijfermatige staten als
toelichting opgenomen.
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In de vergadering van 8 juli 2019 behandelt de
gemeenteraad deze Kadernota 2020-2023.
De kadernota bestaat uit een samenvatting,
het financiële kader, een toelichting op de
begrotingsprogramma’s en een 4-tal bijlagen.
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1.1		 ALGEMEEN
Economische ontwikkelingen
Vanwege de verkiezingen in 2018 is geen ‘Kadernota’
uitgebracht, maar is volstaan met een beleidsarme
kaderbrief. Op 31 mei 2018 heeft de raad in nieuwe
samenstelling het raadsprogramma voor 2018-2022
“Iedereen doet mee” unaniem vastgesteld. De (financiële)
vertaling van de ambities uit dit raadsprogramma’s zijn de
basis voor de Programmabegroting 2019-2022 (vastgesteld
op 8 november 2018) en de verdere uitwerking daarvan
vormt ook de leidraad voor de Kadernota 2020-2023.
Op 19 december 2018 heeft het Centraal Planbureau een
persbericht uit doen gaan over de financieel-economische
vooruitzichten voor het jaar 2019. Volgens dit persbericht
staat de Nederlandse economie nog steeds in bloei. Voor
het vierde achtereenvolgende jaar groeit de economie
harder dan het gemiddelde van de eurozone. Voor
Nederland wordt voor 2019 een bbp-groei verwacht van
2,2% ten opzichte van 1,7% gemiddeld. De werkloosheid
daalt verder van 3,9% naar 3,6% en de meeste huishoudens
zien hun koopkracht erop vooruitgaan. De krapte op de
arbeidsmarkt blijft in 2019 toenemen. De inflatie loopt op
door de loonkostenstijging (o.a. het gevolg van een krappe
arbeidsmarkt), door hogere huurprijzen en verhoging
van de indirecte belastingen. Er zijn wel toenemende
onzekerheden die de economie negatief kunnen
beïnvloeden. Dit geldt voor handelsconflicten die kunnen
ontstaan, het onzekere Italiaanse begrotingsbeleid en de
mogelijke Brexit-problematiek.

Begin februari 2019 heeft de Europese Commissie haar
groeiprognose voor de Nederlandse economie fors naar
beneden bijgesteld. Mede op basis hiervan is in maart 2019
een bijgestelde versie uitgegeven van het CEP (Centraal
Economisch Plan). Hieruit blijkt dat het hoge groeitempo
van de Nederlandse economie voorbij is. Ons land heeft
last van de toegenomen internationale onzekerheid, wat
druk zet op de bedrijfsinvesteringen en in de export.
De groei van het bbp wordt nu voorspeld op 1,5% voor
2019 en 2020. De overheidsinvesteringen groeien nog
wel, maar minder dan was beoogd. Mede door de krappe
arbeidsmarkt kunnen intensivering van de bestedingen
vooral bij defensie en in de infrastructuur niet worden
gerealiseerd.
Of de –weliswaar stagnerende- groei van de economie
een gunstig effect heeft op gemeentelijk financiën in
de komende jaren is de vraag. Zoals bekend is de
algemene uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste
inkomstenbron voor de gemeente. De laatst verschenen
circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken
(december 2018) over de ontwikkeling van de uitkering in
de komende jaren, geeft niet direct een rooskleurig beeld
te zien. Bij de Najaarsnota 2018 van het Rijk is er sprake
van een verwachte onderschrijding van het uitgavenplafond
Rijksbegroting van € 1,8 miljard in 2018.
De gevolgen voor gemeenten (accresraming 2018) wordt
pas bij de meicirculaire 2019 definitief vastgesteld.
Door deze systematiek zijn de gevolgen voor gemeenten
pas in het voorjaar duidelijk.

Ontwikkelingen meerjarig perspectief
De ontwikkeling van de financiële positie van Veenendaal
is zorgelijk. De uitgaven in het kader van het Sociaal
Domein nemen opnieuw toe met € 2,2 miljoen. De rijks
vergoedingen zijn beslist ontoereikend. Inmiddels heeft
de Minister van VWS na stevige onderhandelingen door
de VNG besloten voor de periode 2019-2021 een bedrag
van € 1 miljard toe te voegen aan het Gemeentefonds. In
deze Nota wordt verder aangegeven hoe uitwerking van
deze toezegging plaats vindt in de ‘meicirculaire’. We
verwachten dat het toegenomen tekort op het Sociaal
Domein hierdoor teruggedrongen kan worden.
Het toenemende benodigde budget voor Sociaal Domein
betekent dat er geen ruimte is voor nieuwe wensen
en ambities. De nadruk voor de komende jaren ligt op
de uitvoering van de geformuleerde ambities is het
raadsprogramma. Voor nieuwe uitgaven geldt dat ze
noodzakelijk en onontkoombaar moeten zijn.
In deze Nota is aangegeven dat het meerjarig perspectief
in de jaren 2020 en 2021 sluitend moet worden gemaakt
door een aanwending van de Algemene Reserve. Voor het
jaar 2022 is dit op grond van de richtlijnen van de provincie
niet geoorloofd. Voor zowel 2022 en 2023 moet dus een
richting worden aangegeven voor een structurele dekking.
In hoofdstuk 2.1 (kopje 10/11) is dit nader uitgewerkt.
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1.2		 BESTUURSSTIJL
In het raadsprogramma 2018-2022 hebben wij onder de
noemer ‘goed bestuur’ kort uitgewerkt welke bestuursstijl en
bestuurscultuur van ons college verwacht mag worden.
De ambitie is om samen met alle geledingen uit de Veenen
daalse samenleving aan de slag te gaan. Voor de periode
2018-2022 hebben we een aantal pijlers geformuleerd, die
centraal staan voor onze aanpak. Deze pijlers zijn gericht op
•	het besturen van de gemeente (dualisme, een open en
onbevangen bestuursstijl en – cultuur);
•	de Veenendaalse inwoners en samenleving, met
herkenbare communicatie en vooral ook proactieve
dienstverlening;
•	een professionele en ook innovatieve organisatie.
Hierbij willen wij uiteraard voldoen aan de eisen van
privacy, waarbij we de balans tussen efficiënte uitvoering
en respecteren van privacy borgen in de portefeuille
‘privacy’. Daarnaast profileren we ons als een betrouwbare
samenwerkingspartner met andere gemeenten, regio’s en
de provincie.

1.3		 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN
In het raadsprogramma 2018-2022 zijn voor de komende jaren
ambities aangegeven, die door het college voortvarend zijn
aangepakt. In alle ambities gaat het vooral om het wonen,
leven en werken in de gemeente Veenendaal. Het gaat hierbij
om de ontwikkeling van onze gemeente die duurzaam, groen,
ondernemend, sociaal, veilig en bereikbaar is.
Het realiseren van onze ambities wordt de komende jaren
beperkt door de ontwikkeling van onze financiële positie.
De nog steeds verder toenemende uitgaven in het kader
van de jeugdhulp, de positie van de Algemene Reserve
en de ontwikkeling van de solvabiliteit, zijn factoren
die hierop remmend kunnen werken. In deze Kadernota
wordt op deze onderdelen uitvoerig ingegaan. Daarnaast
vragen de ‘gemeentebrede’ ontwikkelingen van onze

Financieel Kader
2020-2023

Sociaal domein

stad de aandacht. Deze ontwikkelingen zijn vorige jaren
al in gang gezet. Achtereenvolgens komen de volgende
ontwikkelingen aan de orde:
a. Sociaal domein
De opgave ‘sociaal domein’ staat voor de realisatie van een
krachtige inclusieve samenleving. Dat betekent dat mensen
met een beperking op voet van gelijkheid met anderen
kunnen meedoen aan de samenleving. Voorbeelden:
zelfstandig reizen, zelf beslissen waar ze wonen e.d. Ieder
mens kan zich naar vermogen ontwikkelen en heeft hierin
zelf de regie. De overheid (gemeente) helpt mensen bij
wie het (nog) niet lukt de regie te nemen en ondersteunt
mensen die dat nodig hebben met zorg op maat.
De tekorten in dit kader zijn de laatste jaren zeer fors
toegenomen, mede door de efficiencykortingen op de
uitkeringen van het Rijk. In 2018 was er al sprake van een
tekort op het Sociaal Domein van ongeveer € 5 miljoen;
dit tekort loopt in 2019 verder op met € 2,2 miljoen tot
€ 7,2 miljoen. Voor de dekking van dit extra tekort van
€ 2,2 miljoen, worden maatregelen voorgesteld om te
zorgen dat de uitgaven in dit kader beheersbaar blijven.
Dat dit tot een versobering van de voorzieningen en
eventueel tot verhoging van de ‘eigen bijdragen’ voor onze
inwoners zal leiden, is onontkoombaar. Een deel van de
beoogde verhoging eigen bijdragen en verhoging van het
klanttarief is echter door het Rijk onmogelijk gemaakt.
Voor dat deel zal het budget van € 1 miljoen voor
‘verzachtende maatregelen’ (raadsbesluit 8 november
2018) worden ingezet. De ontwikkelingen rond het Sociaal
Domein trekken een zware wissel op de financiële positie
van de gemeente. In deze Kadernota is daarom een
afzonderlijk hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd. Er wordt
daar ook ingegaan op de mogelijke extra Rijksuitkeringen
voor dit doel en de aanwending van deze extra middelen.
Verwezen wordt naar hoofdstuk 3.1 van deze Nota.

Begrotingsprogramma’s

Bijlagen

b. Algemene Reserve
Het minimumniveau van de algemene reserve is op € 16,5
miljoen bepaald. In de Programmabegroting 2019-2022 is
aangegeven dat de reserve aanzienlijk zal afnemen van
€ 18,5 miljoen per 1 januari 2019 tot € 14,3 miljoen per ultimo
2022. Belangrijkste reden voor aanwending is om
de begrotingstekorten 2019-2021 te dekken, mede door
de oplopende tekorten binnen het Sociaal Domein.
In de Programmabegroting 2019-2022 is toegezegd om bij
deze Kadernota met een plan van aanpak te komen om de
algemene reserve te versterken. Het plan van aanpak is
mede afhankelijk van de toekenning van extra financiële
middelen door het Rijk. (zie ook hoofdstuk 3 van deze Nota).
Momenteel is de VNG in onderhandeling met de minister
om tot een structurele verbetering van de rijksbijdrage te
komen. In de landelijke pers worden verschillende bedragen
genoemd. Omdat daarover op dit moment nog geen exacte
cijfers bekend zijn, wordt hiermee in de kadernota geen
rekening gehouden. Extra middelen worden volgende de
bestendige gedragslijn en beslisboom ingezet:
•	Terugdringen tekort Sociaal Domein, met als gevolg
dat de Algemene reserve minder behoeft te worden
aangesproken;
•	Sluitend maken van de jaren 2022 en 2023 van
de meerjarenraming, conform de eisen van het
begrotingstoezicht;
•	De Algemene reserve aanvullen tot het afgesproken
bedrag van € 16,5 miljoen;
•	Resteren dan nog middelen, dan kunnen die worden
ingezet voor nieuw beleid.
c. Solvabiliteit
Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het
vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans.
De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in
de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere
termijn, het zegt iets over het vermogen om zowel de

Kadernota 2020-2023 | 5

Leeswijzer

Samenvatting

kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen
terugbetalen. Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen
vermogen tegenover de schulden.
In het kader van het begrotingstoezicht houdt de provincie
Utrecht een norm aan van 30% en ook ons gemeentelijk
beleid gaat hiervan uit. Door enerzijds forse investeringen
in de jaren 2019 en 2020 (o.a. CLV) en anderzijds
aanwending van de Algemene Reserve voor de tekorten
in het Sociaal Domein, is de solvabiliteit afgenomen.
In een brief van de provincie over het begrotingstoezicht
2019 is daar aandacht voor gevraagd. In reactie hierop
heeft ons college meegedeeld dat onze inspanningen er
op gericht zijn de solvabiliteitsratio te herstellen.
In hoofdstuk 2 van deze Nota is een overzicht opgenomen
waaruit blijkt dat het solvabiliteitsratio in het jaar 2021
een sterke terugval heeft (25,27%); in 2022 wordt dit weer
positief omgebogen naar 27,84%. Onze inspanningen zijn
er op gericht deze positieve trend in de jaren na 2022 door
te trekken. Dat kan worden gerealiseerd door enerzijds
terughoudend te zijn met nieuwe investeringen
en anderzijds de reservepositie verder te verbeteren.
d. Veenendaal ICT-centrum
In de ICT-visie van 2016 is de ambitie geformuleerd
om Veenendaal uit te laten groeien tot hét landelijk
ICT Centrum voor Food, Health en Tech in 2025.
Het programmaplan gaat uit van een drietal
hoofddoelstellingen:
•	Veenendaal e.o. is dé ICT-banenmotor;
•	Veenendaal e.o. heeft een optimaal vestigingsklimaat en
•	Veenendaal e.o. heeft top ICT-onderwijs.
Het ICT Campus programmaplan en de begroting zijn in
2017 vastgesteld voor de komende drie jaar. De bijdrage
van de gemeente Veenendaal is € 995.000; de totale
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begroting met de bijdragen van de samenwerkingspartners
en de subsidiebijdragen van de provincies Gelderland en
Utrecht is € 3.595.300. De convenantspartners hebben
een intentieverklaring getekend om ook in 2021 de
samenwerking voort te zetten.
Er vinden allerlei activiteiten en inspanningen plaats
(zitten nu al op meer dan 90 projecten) om onze
strategische doelen uiteindelijk te halen. Er wordt dus niet
per jaar een apart plan opgesteld, maar er wordt in drie jaar
tijd naar onze doelen toe gewerkt, samen met de partners.
De focusprojecten voor 2020 zijn:
•	‘ICT Campus Startup Valley’, waarbij we een programma
neerzetten om startups in cross-over ICT – Food een
vliegende start te geven,
•	de ‘Digital Foodvalley Hub’ waarbij we toewerken
naar een platform om innovatieve toepassingen op te
ontwikkelen en
•	‘ICT Talent in regio Foodvalley’ waarbij we willen zorgen
dat studenten zich ontwikkelen tot ICT Talenten en hier
in de regio blijven werken.
e. Programma vitale Winkelstad!
Tot en met 2020 geven wij uitvoering aan het in 2017
vastgestelde programma vitale Winkelstad! Een belangrijke
ambitie in het plan vitale Winkelstad! is om meer sfeer en
beleving in het centrum te realiseren. Naast het organiseren
van allerlei activiteiten en evenementen wordt sfeer en
beleving toegevoegd door de openbare ruimte te verfraaien
door elementen op het gebied van o.a. groen, water, licht
en spel toe te voegen. Hierdoor ontstaat er nog meer een
gebied waar de bezoeker graag wil verblijven en elkaar kan
ontmoeten. In gebieden waar nog gewerkt wordt zoals de
J.G. Sandbrinkstraat en Brouwerspoort met o.a. omgeving
Stadsstrand wordt hier bij de planvorming al rekening
mee gehouden. Het is de ambitie om ook in de bestaande
gebieden meer sfeer en beleving toe te voegen. Hierbij
denken wij onder andere aan de omgeving bij theater
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de Lampegiet, de oversteek Hoofdstraat – Hoogstraat –
Scheepjeshofplein en de Markt.
Steeds meer mensen bezoeken het centrum met de
fiets. Dat is positief! Tegelijkertijd zorgt het stallen van de
fiets steeds vaker voor overlast of gevaarlijke situaties.
Wij willen daarom aan de slag om het fietsparkeren in
betere banen te leiden. Dit past ook in onze ambitie als
Fietsstad. Voor zowel het toevoegen van meer sfeer en
beleving in de openbare ruimte als het in goede banen
leiden van het fietsparkeren is in de huidige begroting
maar beperkt budget beschikbaar. Gelet op de financiële
positie van de gemeente kunnen pas concrete plannen
worden uitgewerkt wanneer daarvoor ook financiële ruimte
beschikbaar komt.
f. Energieneutraal Veenendaal 2035
Het kabinet heeft een landelijk Klimaatberaad ingesteld om
tot een nationaal Klimaatakkoord te komen. Dit beraad moet
antwoord geven op de vraag: Hoe kan Nederland in 2030
bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uitstoten
dan in 1990? Het ontwerp van het akkoord waaraan wordt
gewerkt gaat uit van drie instrumenten die de gemeente
de regierol geven op de energie- en warmtetransitie: de
Regionale Energiestrategie, de Transitievisie Warmte en de
Uitvoeringsplannen op wijkniveau. In het klimaatakkoord is
€ 150 miljoen gereserveerd voor gemeenten over de periode
2019-2021 om deze plannen op te stellen en een begin te
maken met de uitvoering. De inzet die de komende jaren
nodig zal zijn op dit thema, is echter ook fors. Zo zullen de
RES en Transitievisie Warmte regelmatig geactualiseerd
moeten worden om in te spelen op veranderingen in de
samenleving en de vooruitgang van energietechnieken.
Maar met name het in gang zetten van het aardgasvrij
maken van wijken zal een forse inzet vergen. Ook voor het
plaatsen van extra laadpalen, de uitrol van warmtenetten
binnen de bestaande gebouwde omgeving en het realiseren
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van regionale mobiliteitsplannen is mogelijk extra geld
nodig. Specifiek voor de gemeente Veenendaal kan ook
gedacht worden aan investeringen om waterwinning te
verplaatsen zodat overal in Veenendaal optimaal gebruik
kan worden gemaakt van bodemwarmte.
De energietransitie zorgt immers voor veel nieuwe
vragen, die allemaal een plek moeten krijgen binnen
de takenpakketten van de gemeente. Het Programma
Energieneutraal Veenendaal voorziet hierin door
bijvoorbeeld actieve communicatie richting burgers
en bedrijven op te zetten, afspraken te maken met
woningcorporaties/bedrijven en energiebesparing
binnen de gemeentelijke organisatie aan te jagen.
Een belangrijk onderwerp is ook het creëren van de juiste
randvoorwaarden binnen het gemeentelijk beleid.
Gedacht kan worden aan het inbrengen van het thema
energietransitie binnen de omgevingsvisie en –plannen,
stimuleren van duurzaam mobiliteitsbeleid, opheffen van
beperkingen voor duurzame energieopwekking, verkennen
van alternatieven voor aardgas en strategievorming rond
de vraag welke rol de gemeente hierin moet nemen.
Voor een gestructureerde, doelgerichte en integrale
uitvoering van de plannen en realisering van onze ambities
is in het programmaplan ‘Energieneutraal Veenendaal”
vanaf 2018 jaarlijks een bedrag opgenomen van € 265.000
Gezien de omvang van de opgaves verwachten we
dat er extra budget nodig is (bovenop het structurele
budget) om in de periode 2021-2023 verder te werken
aan een energieneutraal Veenendaal. Het rijk heeft in
het klimaatakkoord toegezegd dat een onderzoek zal
worden gestart om inzichtelijk te maken hoe de extra
uitvoeringskosten voor gemeenten (met name voor
de wijkgerichte aanpak) er na 2021 zullen uitzien.
Dit onderzoek moet voor 2021 gereed zijn. Hoewel er
naar verwachting dus aanvullende middelen beschikbaar
zullen komen vanuit het rijk is het belangrijk dat we als
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gemeente zelf ook blijven investeren om onze commitment
aan deze opgave te laten zien. De benodigde omvang
hiervan is op dit moment nog niet bekend.
g. Omgevingswet
Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum voor
de Omgevingswet aangehouden. Omdat meer tijd nodig
was voor een zorgvuldige opstelling van de wet, is de
ingangsdatum uiteindelijk verschoven naar 1 januari 2021.
In de wet komen 26 wetten samen met regelgeving over de
fysieke leefomgeving. Een belangrijk instrument van deze
wet is de ‘Omgevingsvisie’ waarin alle aspecten van de
fysieke leefomgeving geregeld moeten worden. Dit is een
complex en ingewikkeld proces, wat veel voorbereidingstijd
vergt. In de raadsvergadering van 20 september 2018 is de
kaderstellende notitie vastgesteld, bestaande uit een drietal
bouwstenen (thema’s, bestaand beleid en abstractieniveau).
Deze bouwstenen worden verder uitgewerkt met de
inhoudelijke aspecten. Tevens wordt een participatietraject
gevolgd. Uiteindelijk moet dit leiden tot de opstelling van
een ontwerp-Omgevingsvisie. Medio 2019 kan deze visie
aan de raad worden voorgelegd.
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1.4		 TARIEVEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN
De stijging van de belastingdruk voor inwoners en bedrijven
zijn gekoppeld aan de door het CEP geraamde stijging van
de prijzen in 2020 ofwel 2,4%. Een concreet voorstel
over de hoogte van de tarieven van alle gemeentelijke
heffingen volgt bij de aanbieding van de Programma
begroting 2020-2023.

Ten behoeve van de Implementatie Omgevingswet
worden extra kosten gemaakt voor inhuur (bij voorkeur
vervanging van regulier werk, zodat eigen medewerkers
ingezet kunnen worden bij de implementatie),
specialistische kennis (bijv. juridisch, ICT, bedrijfskundig),
communicatieactiviteiten, ICT en extra scholing. Het gaat
om (eenmalige) out-of-pocket kosten. Dit ter voorbereiding
op besluitvorming in de gemeenteraad (Omgevingsvisie en
Omgevingsplan) en voorbereiden ambtelijke organisatie
(herinrichting werkprocessen, ontwikkeling personeel,
etc.). In de begroting voor 2019 is een bedrag van
€ 700.000 opgenomen; in de begroting van 2020 een
bedrag van € 550.000. Wij verwachten dat deze budgetten
toereikend zullen zijn.
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Uitwerking financieel perspectief 2020-2023
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Risicoparagraaf
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Weerstandsvermogen en schuldpositie

Financieel
Kader
2020-2023
Deze paragraaf geeft het financieel perspectief
voor de komende jaren aan. Ook de risico
paragraaf en het weerstandsvermogen
komen hier aan de orde.
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2 FINANCIEEL KADER 2020-2023

Uitwerking financieel perspectief 2020-2023
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Weerstandsvermogen en schuldpositie

Deze paragraaf geeft het financieel perspectief voor de komende jaren aan. Ook de risicoparagraaf en het
weerstandsvermogen komen hier aan de orde.
GEACTUALISEERD FINANCIEEL PERSPECTIEF KADERNOTA 2020-2023
Omschrijving
Bedragen x € 1.000
1
2

Saldo baten en lasten Programmabegroting 2019-2022
Derde bestuursrapportage 2018
Saldo baten en lasten eind 2018

3
4

Eerste bestuursrapportage 2019
Technische richtlijnen 2020-2023 (rekenbegroting)
Saldo baten en lasten start KADERNOTA 2020-2023

5

Besluitvorming na de 3e Bestuursrapportage 2018
▪ Subsidie Sportservice 2019
▪ Kadernota VRU 2020

6

Autonome en wettelijke ontwikkelingen
▪ Basismobiliteit
▪ Dividend BNG
▪ Regio Foodvalley
Saldo na verwerking besluiten /autonome ontwikkelingen

7

8

Ambities raadsprogramma 2020-2023
Structurele financiele lasten
Incidentele financiële lasten
Totaal ambities
Meerjareninvesteringsplan 2020-2023
Kapitaallasten mutaties MIP 2020-2023
Kapitaallasten jaar 2023
Ten laste van stelposten
Totaal MIP
SALDO KADERNOTA EXCLUSIEF SOCIAAL DOMEIN

9

Sociaal Domein
▪ Personen met verward gedrag
▪ WMO uitgaven
▪ Jeugdhulp

10 Aanvullende zoekrichtingen ter dekking hogere uitgaven
▪ Hogere opbrengst abonnementstarief
▪ Versobering vestrekkingen WMO

2020

2021

2022

-726
-12

45
-141

-96

145

-262
1.678

-260
1.746

-260
1.491

-738

2023

173
-28

-260
2.613

678

1.390

1.376

2.353

-38
-167

-38
-167

-38
-167

-37
-167

-31
50
-11

-31
50

-31
50

-31
50

481

1.204

1.188

2.166

-138
-100

-143

-143

-143

-238

-143

-143

-143

33

85

-59

11

44

42

127

54

-301
292

287

1.188

1.042

2.016

-150
-552
-1.545

-150
-552
-1.545

-150
-552
-1.545

-150
-552
-1.545

350
125

350
250

350
250

350
250

369

-5

-9

-2.247 -2.247 -2.247 -2.247

475

600

▪ Ontwikkelingen Rijksuitkering / BUIG
Resterend tekort sociaal domein

600
600
605
-1.772 -1.647 -1.042 -1.647

SALDO KADERNOTA INCLUSIEF SOCIAAL DOMEIN

-1.485

-459

0

1.485

459

0

0

0

0

11 Verloop Algemene Reserve
▪ Aanwending Algemene Reserve
▪ Storting in de Algemene reserve

369

0

7
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In de raadsvergadering van 8 november 2018 is de Programmabegroting 2019-2022 vastgesteld.
Leeswijzer

Samenvatting

2

Financieel
Kader bestuursrapportage 2018;
Mutaties derde
Sociaal domein
Begrotingsprogramma’s
Bijlagen
De2020-2023
derde Berap 2018 is vastgesteld in de raadsvergadering van 20 december 2018. De nadelige structurele

effecten voor 2019 en volgende jaren zijn in verwerkt in de saldi voor de volgende jaren.

Uitwerking financieel perspectief 2020-2023

Risicoparagraaf

3

Weerstandsvermogen en schuldpositie

Mutaties eerste bestuursrapportage 2019;
De mutaties vanuit de eerste bestuursrapportage zullen in een later stadium worden toegevoegd.

Uitwerking financieel perspectief 2020-2023
4.

2.1.1		

Uitgangspunt saldo Kadernota 2020-2023

De basis voor de berekening van het financieel perspectief
voor de jaren 2020-2023 ligt in de laatst vastgestelde
Programmabegroting. Vervolgens worden ook de effecten
van de derde bestuursrapportage van 2018 (vastgesteld na
de Programmabegroting) en besluiten die weer na de 2e
bestuursrapportage zijn verwerkt in dit perspectief betrokken.
Dit leidt tot de volgende beginsituatie.
1 Saldi Programmabegroting 2019-2022
	In de raadsvergadering van 8 november 2018 is de
Programmabegroting 2019-2022 vastgesteld.
2 Mutaties derde bestuursrapportage 2018
	De derde bestuursrapportage 2018 is vastgesteld in de
raadsvergadering van 20 december 2018. De nadelige
structurele effecten voor 2019 en volgende jaren
zijn verwerkt in de saldi voor de volgende jaren.
3 Mutaties eerste bestuursrapportage 2019
	De structurele mutaties vanuit de eerste bestuurs
rapportage zijn in de kadernota verwerkt. Zie bijlage 1.
4. Technische richtlijnen 2020-2023 (rekenbegroting)
	Bij de start van de nieuwe begrotingscyclus worden vooraf
de financieel-technische parameters opgesteld. Voor de
jaren 2020 – 2023 zijn de volgende parameters gehanteerd:
• Een loonstijging van 2,3% per jaar;
• Een prijsstijging van 2,4% per jaar;
• Een index van 2,4% voor de tarieven van de
gemeentelijke heffingen;

Technische richtlijnen 2020-2023 (rekenbegroting)
Bij de start van de nieuwe begrotingscyclus worden vooraf de financieel-technische parameters opgesteld.
Voor de jaren 2020 – 2023 zijn de volgende parameters gehanteerd:
▪ Een loonstijging van 2,3% per jaar
▪ Een prijsstijging van 2,4% per jaar
▪ Een index van 2,4% voor de tarieven van de gemeentelijke heffingen;
• Een
van 1,75%
voor aan
te aan
trekken
Tarieven gemeentelijke heffingen
▪ rentevoet
Een rentevoet
van 1,75%
voor
te trekken financieringsmiddelen;
financieringsmiddelen;
De index voor tarieven van gemeentelijke heffingen
▪ Een rentevoet van 1,25% voor de investeringen in de •	
grondexploitatie;
▪ rentevoet
De bouw van
van 1,25%
gemiddeld
400investeringen
woningen in de jaren 2020 en
2021
350 in 2022 en
2023.
• Een
voor de
volgt
deen
verwachtingen
met
betrekking tot de
in de grondexploitatie;

prijsstijging en is gesteld op 2,4%.

Loonontwikkeling
• De bouw van gemiddeld 400 woningen in de jaren
▪
Voor de loonkosten wordt als uitgangspunt genomen de formatie per 1 januari 2019 en worden de lasten
2020 en 2021 en 350 in 2022 en 2023.
geraamd op de maximale hoogte van de salarisschalen.Rente financieringsmiddelen
In een
memo
van 16 januariVoor
2019het
aanjaar
het2019
Treasurycomité
Voor indexering van de salarissen wordt de voorspelling•	
van
het CEP
overgenomen.
Loonontwikkeling
is aangegeven
rente voor
aantrekken
is dit 2,3%. In 2018 was dit nog 4,4%. Er is geen verklaring gegeven
waaromdat
ditde
percentage
in het
2019
relatief van
laag
uitvalt. Dewordt
uiteindelijke
loonontwikkeling
kan dus een risico
vormen
voor de begroting. op 1,75% kan worden
•	Voor de
loonkosten
als uitgangspunt
genomen
externe
financieringsmiddelen
Prijsontwikkelingen
de formatie per 1budgetten
januari 2019 en worden de lasten
gesteld. Met dit percentage is aansluiting gezocht bij de
▪ geraamd
Voorop
dede
indexering
de prijsontwikkeling
van budgetten hanteren
we het Bruto
Binnenlands
product uit
maximalevan
hoogte
van de salarisschalen.
renteontwikkeling
op de
kapitaalmarkt.
de korte termijnraming van het CEP (Centraal Economisch Plan) d.d. 19 december 2018. Het percentage
Voor indexering van de salarissen wordt de voorspelling
voor 2019 is geraamd op 2,4%.
van het
CEP overgenomen.
Voor het jaar 2019 is dit
Rente investeringen grondexploitatie
Tarieven
gemeentelijke
heffingen
In 2018
dit nog
4,4%.van
Er isgemeentelijke
geen verklaring
De de
rente
die mag worden
aan de
grond
▪ 2,3%.De
indexwas
voor
tarieven
heffingen •	
volgt
verwachtingen
mettoegerekend
betrekking tot
prijsstijging
gesteld op in
2,4%.
gegeven
waaromen
ditispercentage
2019 relatief laag
exploitatie is vanaf 2016 beperkt tot de werkelijk
uitvalt. De uiteindelijke loonontwikkeling kan dus een

betaalde rente over vreemd vermogen. De externe

Rente
financieringsmiddelen
risico
vormen voor de begroting.
rentelast mag via een omslag toegerekend worden aan
▪
In een memo van 16 januari 2019 aan het Treasurycomité is aangegeven dat de rente voor het aantrekken
de investeringen in de grondexploitatie. Voor externe
van externe financieringsmiddelen op 1,75% kan worden gesteld. Met dit percentage is aansluiting gezocht
Prijsontwikkelingen
budgetten
financieringsmiddelen wordt 1,75% aangehouden.
bij de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt.
•	
Voor
de indexering
van de prijsontwikkeling van
Doordat voor ontvangen rente op uitgezette leningen
Rente
investeringen
grondexploitatie
hanteren
weworden
het Bruto
Binnenlands
2% rente
wordt
ontvangen,
bedraagt
▪ budgetten
De rente
die mag
toegerekend
aan grondexploitatie ongeveer
is vanaf 2016
beperkt
tot de
werkelijk betaalde
rente
vreemd
vermogen.van
De het
externe
een omslagrente
toegerekend
worden
aan de
product
uit over
de korte
termijnraming
CEP rentelast mag via
de gemiddelde
in dit kader
ongeveer
1,25%.
investeringen
in Plan)
de grondexploitatie.
Voor
externe financieringsmiddelen wordt 1,75% aangehouden.
(Centraal
Economisch
d.d. 19 december
2018.
Doordat voor ontvangen rente op uitgezette leningen ongeveer 2% rente wordt ontvangen, bedraagt de
Het percentage voor 2019 is geraamd op 2,4%.
gemiddelde rente in dit kader ongeveer 1,25%.
TECHNISCHE RICHTLIJNEN
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Saldo van de hogere lasten en baten

1.678

1.746

1.491

2.613
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Sociaal domein
Risicoparagraaf

Begrotingsprogramma’s

Bijlagen

Weerstandsvermogen en schuldpositie

Startpunt Kadernota 2020-2023
Rekening
met
de hiervoor aangegeven punten 1 tot en met 4 kan het financiële uitgangspunt voor de
Startpunt houdend
Kadernota
2020-2023
Kadernota
2020-2023
worden
bepaald: punten 1 tot en met 4 kan het financiële uitgangspunt voor de Kadernota 2020-2023 als volgt worden bepaald:
Rekening houdend
metals
devolgt
hiervoor
aangegeven

omschrijving

2020

2021

2022

-726

45

173

2 Structureel effect derde bestuursrapportage 2018

-12

-141

-28

3 Eerste bestuursrapportage 2019

Nnb

Nnb

Nnb

Nnb

1.678

1.746

1.491

2.613

940

1.650

1.636

2.613

1 Saldi baten en lasten 2019- 2022

4 Technische richtlijnen 2020-2023 (rekenbegroting)

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 2020-2023 (start)

2023

5
Effecten besluitvorming na de 3e bestuursrapportage 2018;
5	Effecten besluitvorming
na de
invoering van de Omgevingswet, de Wet banenafspraak
zijn er nog twee de
besluiten
genomen met een financieel effect voor
Na
de vaststelling van de 3e bestuursrapportage
3e
bestuursrapportage
2018
en
de
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
de komende jaren.
van2019
de 3e bestuursrapportage zijn er nog
▪Na de vaststelling
Subsidie SSV
twee
besluiten
genomen
met
een financieel
effect voor de
6 Autonome
/ wettelijke
ontwikkelingen
De
jaarlijkse
subsidie
wordt
gebaseerd
op prestatieafspraken.
Deze
zijn voor 2019
nagenoeg
gelijk aan de vorige
jaren.
SSVjaren.
heeft in de aanvraag rekening gehouden met een indexatie van de subsidie met 2,5% en komt uit op
komende
een
bedrag SSV
van 2019
€ 5.835.257 exclusief btw. Op basis van de a.gemeentelijke
berekeningen, gebaseerd op de
• Subsidie
Basismobiliteit
technische richtlijnen, is het subsidiebedrag bepaald op € 5.832.776 (besluit college van 18 december 2018).
De jaarlijkse subsidie wordt gebaseerd op prestatieafspraken.
Momenteel wordt vanuit de regio Foodvalley de
Budgettair gezien betekent dit een verhoging van € 38.000 per jaar.
Deze
zijn
voor
2019
nagenoeg
gelijk
aan
de
vorige
jaren.
SSV
aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer voorbereid.
▪
Bijdrage VRU
heeft
in
de
aanvraag
rekening
gehouden
met
een
indexatie
Het doel
omde
perVeiligheidsregio
1 januari 2020 nieuwe
Bij raadsbesluit van 24 januari 2019 is ingestemd met de Kadernota
2020isvan
Utrecht contracten
(VRU).
vanisdeeen
subsidie
met 2,5%
en komt
uit op
een bedrag
van
voor De
deze
maatwerkvoorziening
te hebben. Mogelijk
kan
Er
structurele
hogere
bijdrage
nodig
van € 167.000
per jaar.
hogere
kosten worden veroorzaakt
door
veranderende
wet- en
hiervan zijnhiermee
de invoering
van de worden
Omgevingswet,
de Wet
€ 5.835.257 exclusief
btw.regelgeving.
Op basis vanVoorbeelden
de gemeentelijke
een besparing
gerealiseerd:
een bedrag
banenafspraak
en de Wetop
normalisering
rechtspositie
berekeningen, gebaseerd
de technische
richtlijnen, ambtenaren.
is vooralsnog niet aan te geven.
is het subsidiebedrag bepaald op € 5.832.776 (besluit
Anderzijds gaan de landelijke ontwikkelingen zoals de
6
/ wettelijke
collegeAutonome
van 18 december
2018). ontwikkelingen
In de meerjarenraming was
verhoging van de verzekeringen en het afschaffen van
rekening gehouden met een bedrag van € 5.795.000. In de
de vrijstelling van BPM op de aanschaf van voertuigen
a.
Basismobiliteit
meerjarenraming was rekening gehouden met een bedrag van
invloed hebben op het tarief dat gemeenten gaan betalen
Momenteel wordt vanuit de regio Foodvalley de aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer voorbereid. Het
€
5.795.000.
Budgettair
gezien
betekent
dit
een
verhoging
van
voor dit vervoer. te
Daardoor
naast de
indexering
doel is om per 1 januari 2020 nieuwe contracten voor deze maatwerkvoorziening
hebben.isMogelijk
kan
hiermee van de
afgerond
€ 38.000
per jaar.
tarieven
sprake van een stijging voor de vervoerskosten
een
besparing
worden
gerealiseerd: een bedrag is vooralsnog niet
aan te ook
geven.
Anderzijds gaan de landelijke ontwikkelingen zoals de verhogingmet
van5,7%.
de verzekeringen
en sprake
het afschaffen
de
Verder is er nog
van eenvan
gemiddelde
vrijstelling
van
BPM op de aanschaf van voertuigen invloed hebben
op het tarief dat
gaan
betalen
• Bijdrage
VRU
gebruikersgroei
vangemeenten
5%. In totaal
kunnen
de voor
kosten voor
dit
vervoer. Daardoor
naast2019
de indexering
van
dede
tarieven ookvervoer
sprakemet
van ongeveer
een stijging
voor detoenemen.
vervoerskosten
Bij raadsbesluit
van 24 is
januari
is ingestemd
met
€ 31.000
met 5,7%. Verder is er nog sprake van een gemiddelde gebruikersgroei van 5%. In totaal kunnen de kosten voor
Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
vervoer met ongeveer € 31.000 toenemen.
Er is een structurele hogere bijdrage nodig van € 167.000
b. Dividend BNG Bank
per
jaar.
De
hogere
kosten
worden
veroorzaakt
door
De dividenduitkering is (in 2019) over 2018 hoger dan
b.
Dividend BNG Bank
veranderende
wet- enisregelgeving.
Voorbeelden
hiervan
zijn
oorspron
kelijk
In dewas
begroting
was een
De
dividenduitkering
(in 2019) over
2018 hoger
dan oorspronkelijk
begroot.
Inbegroot.
de begroting
een bedrag
van bedrag

€ 140.000,- geraamd; de werkelijke dividenduitkering bedroeg € 248.000. Deze verhoging is vooral veroorzaakt
doordat BNG Bank de payout ratio (deel van de nettowinst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd) verhoogde
van 37,5% naar 50%. De BNG Bank verwacht het percentage van 50% ook de komende jaren aan te kunnen
houden. Wel kan de internationale regelgeving (Basel 4; strengere kapitaaleisen voor de banken) nog enige
beperking opleveren. Om die reden is een structurele verhoging van € 50.000 per jaar aangehouden.

van € 140.000 geraamd; de werkelijke dividenduitkering
bedroeg € 248.000. Deze verhoging is vooral veroorzaakt
doordat BNG Bank de payout ratio (deel van de nettowinst
dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd) verhoogde
van 37,5% naar 50%. De BNG Bank verwacht het percentage
van 50% ook de komende jaren aan te kunnen houden.
Wel kan de internationale regelgeving (Basel 4; strengere
kapitaaleisen voor de banken) nog enige beperking
opleveren. Om die reden is een structurele verhoging
van € 50.000 per jaar aangehouden.
c. Regio Foodvalley
De inwonerbijdrage aan Foodvalley wordt jaarlijks
geïndexeerd op basis van prijs en loonontwikkelingen.
In 2019 was dit 2,4%. Voor 2020 wordt een verhoging
doorgevoerd van circa 6%. Enerzijds wordt dit veroorzaakt
door een hogere stijging van de lonen; anderzijds is er
sprake van frictiekosten door de desintegratie inzake de
Valleihopper. Voor 2020 dient deze incidentele afwijking
van € 11.000 te worden bijgeraamd.
7 Ambities raadsprogramma 2018 - 2022
Het raadsprogramma 2018-2022 “Iedereen doet mee” sluit
aan op de ‘Strategische Visie Veenendaal 2040’ zoals die
in het najaar van 2017 is vastgesteld. De thema’s die hierin
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Leeswijzer

Samenvatting

Financieel Kader
2020-2023

Uitwerking financieel perspectief 2020-2023

zijn uitgewerkt zijn: netwerksamenleving, (samen)leven,
digitale wereld en duurzaamheid. De kernambities 2040
richten zich vooral op het versterken van de woon- en
leefomgeving. Deze ambities voor de lange termijn zijn als
volgt samen te vatten:
• ‘Samen’ met ruimte voor ieders eigen identiteit;
• Veenendaal heeft een excellent woonklimaat;
•	Veenendaal heeft een hoogwaardig duurzaam
bedrijfsleven (arbeids- en kennisintensieve bedrijven
en een bruisend multifunctioneel centrum);
•	Veenendaal heeft de transitie naar een duurzame
gemeente in 2040 afgerond.
De ambities zijn uitgewerkt in de Programmabegroting
2019-2022. Hieronder volgen aanvullende ambities en
wensen die extra inzet van middelen vragen.
7.1		 Structurele financiële lasten
Voor 2020 en volgende jaren is er sprake van ontwikke
lingen welke aanvullend budget vragen ten opzichte van
de huidige Programmabegroting. In sommige gevallen is er
sprake van aanvullend beleid; in andere zaken gaat het om
wensen die door het college gehonoreerd zijn.
Hieronder wordt kort aangegeven om welke zaken het gaat;
bij de Programma’s (hoofdstuk 3 van deze Nota) worden de
diverse onderdelen nader uitgewerkt.
a. Vrijwilligersorganisaties
Jaarlijks is een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld
in de Programmabegroting. Gelet op de uitgaven in vorige
jaren kan worden gesteld dat dit onvoldoende is. Het
budget wordt daarom structureel met € 50.000 verhoogd.
Zie ook hoofdstuk 4 (toelichting begrotingsprogramma’s).
b. Vervolgplan dekkingsgraad AED’s
Vanaf het jaar 2021 wordt jaarlijks een budget opgenomen
van € 15.000 per jaar om een hogere dekkingsgraad van
aanwezige AED’s in de gemeente te waarborgen.

Sociaal domein

Begrotingsprogramma’s

Risicoparagraaf

Bijlagen

Weerstandsvermogen en schuldpositie

c. Bijdrage regionale omroep Midland
De bijdrage van € 40.000 aan de lokale omroep Midland
wordt structureel opgenomen. Wel wordt nog een evaluatie
uitgevoerd naar de leveringen van deze lokale omroep.
Voldoet Midland hier niet aan, dan kunnen de middelen
gereserveerd worden voor een aanvraag van een andere
lokale omroep. Wettelijk gezien is de gemeente verplicht
aan te sluiten bij een lokale omroep.

e. Landelijk wandelknooppuntennetwerk
In regionaal verband wordt via Foodvalley de wenselijkheid
onderzocht om aansluiting te zoeken bij het landelijke
wandelknooppuntennetwerk. De voorlopige raming gaat
uit van een budget van € 20.000 in 2020, en structureel
€ 10.000 in de jaren vanaf 2021.

d. Kleine subsidies
In 2018 en 2019 is besloten de zogenaamde kleine
subsidies te continueren. Vooralsnog is uitgangpunt dat dit
structureel zal zijn. Hiervoor is aanvullende budget nodig
van € 28.000 per jaar.

a. Implementatiebudget nieuwe aanbesteding welzijn
Voor de implementatie van de nieuwe aanbesteding welzijn
wordt eenmalig een bedrag van € 100.000 opgenomen.

7.2		 Incidentele financiële lasten

7. FINANCIELE GEVOLGEN AMBITIES EN WENSEN
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

50.000

50.000

50.000

15.000

15.000

15.000

c Bijdrage regionale omroep Midland

40.000

40.000

40.000

40.000

d Kleine subsidies

28.000

28.000

28.000

28.000

e Landelijk knooppuntennetwerk

20.000

10.000

10.000

10.000

138.000

143.000

143.000

143.000

143.000

143.000

143.000

Structurele lasten
a Vrijwilligersorganisaties
b Dekkingsgraad AED's

Totaal

50.000

Incidentele lasten
f Implementatiebudget nieuwe aanbesteding welzijn
TOTAAL LASTEN AMBITIES / WENSEN

100.000
238.000

8
Meerjareninvesteringsplan 2020-2023
Bij de vaststelling van de Kadernota 2018-2021 (3 juli 2017) is het beleid met betrekking tot de financiële afweging
van investeringen aangescherpt.
▪
Vervangingsinvesteringen (gericht op het in stand houden van het voorzieningenniveau) komen ten laste Kadernota 2020-2023 | 12
van de vrijval kapitaallasten; de stelpost hiervoor is € 200.000 per jaar.
▪
Uitbreidingsinvesteringen (gericht op het uitbreiden van de voorzieningen) komen ten laste van de algemene

Structurele lasten
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a Vrijwilligersorganisaties
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50.000 2020-2023
50.000
50.000
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b Dekkingsgraad AED's
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c Bijdrage regionale omroep Midland

40.000

Sociaal domein
50.000

15.000

15.000

15.000

40.000

40.000

40.000

Risicoparagraaf

d Kleine subsidies
28.000
28.000
28.000
28.000
8 Meerjareninvesteringsplan 2020-2023
2	In het bestaande MIP zijn enkele wijzigingen verwerkt.
e Landelijk knooppuntennetwerk
20.000
10.000
10.000
10.000
Bij de vaststelling van de Kadernota 2018-2021 (3 juli 2017)
Er zijn enkele investeringen met betrekking tot de
is het beleid met betrekking tot de financiële afweging van
IKC’s verschoven in jaren, en er zijn alsnog enkele
investeringen
aangescherpt.
nieuwe investeringen
opgenomen.
Totaal
138.000
143.000
143.000
143.000 Verder zijn er enkele
•	Vervangingsinvesteringen (gericht op het in stand
bedragen aangepast. In bijlage nr. 2 is een gedetailleerd
houden van het voorzieningenniveau) komen ten laste
overzicht opgenomen.
Incidentele lasten
van de vrijval kapitaallasten; de stelpost hiervoor is
3	Betreft de investeringen welke gepland zijn in het jaar
f Implementatiebudget nieuwe aanbesteding welzijn
100.000
€ 200.000 per jaar.
2023.
•	Uitbreidingsinvesteringen (gericht op het uitbreiden
4 Betreft de kapitaallasten van de investeringen in 2023.
van
de voorzieningen)
ten laste van de
5	
De verschuivingen
in de investeringen
(onder
TOTAAL
LASTEN AMBITIES /komen
WENSEN
238.000
143.000
143.000
143.000
algemene middelen.
2 genoemd) betekent ook een wijziging van de
8
Meerjareninvesteringsplan 2020-2023
kapitaallasten. De bedragen die met deze wijzigingen
Bij de vaststelling van de Kadernota 2018-2021 (3 juli 2017) is het beleid met betrekking tot de financiële afweging
Toelichting
zijn gemoeid, zijn hier geraamd.
van investeringen aangescherpt.
1	
betreft de investeringsbedragen
MIP houden
2019- van het
6	voorzieningenniveau)
In de rekenbegroting
is reeds
rekening gehouden met
▪ DitVervangingsinvesteringen
(gericht opvan
het het
in stand
komen
ten laste
vanzoals
de vrijval
kapitaallasten;
de stelpost hiervoor
is € 200.000
2022
die in
de Programmabegroting
2019-2022
zijn per jaar.
een stelpost vrijval kapitaallasten van € 200.000.
▪
Uitbreidingsinvesteringen (gericht op het uitbreiden van de voorzieningen) komen ten laste van de algemene
meegenomen.
middelen.
LASTEN MIP 2020-2023
INVESTERINGSBEDRAGEN

2020

2021

2022

1 Investeringsbedragen huidig MIP 2019-2022

35.161.000

9.768.100

11.439.500

2 Wijziging in investeringsbedragen (afname c.q. toename)

-1.459.700

6.204.200

417.000

3 Toegevoegd: investeringen 2023
Nieuwe investeringsbedragen 2020-2023

2023

12.387.750
33.701.300

15.972.300

11.856.500

12.387.750

KAPITAALLASTEN (- teken = nadeel/ toename lasten)
4 Nieuwe kapitaallasten Investeringen 2023
5 Mutatie kapitaallasten als gevolg van verschuivingen in de
investeringen

-300.557
32.744

85.034

-58.586

7 Kapitaallasten duurzaamheid ten laste van de stelpost

10.521

41.938

53.979

91.096

Te verwerken in de Kadernota

43.265

126.972

-4.607

-9.461

6 Aanwending stelpost vrijval kapitaallasten voor nieuwe
investeringen

200.000

In 2021 is rekening gehouden met de volledige investering voor IKC Dragonder Noord: de volledige kapitaallasten die voor 2021
waren geraamd in het MIP 2019-2022 verschuiven nu naar 2022. Daardoor een verlaging kapitaallasten in 2021

Begrotingsprogramma’s

Bijlagen

Weerstandsvermogen en schuldpositie

7	In het MIP zijn 3 investeringen opgenomen voor het
realiseren van duurzaamheidsmaatregelen (zwembad
De Vallei, Sporthal West en oude vleugel gemeentehuis.
De kapitaallasten worden ten laste gebracht van
de jaarlijks opgenomen stelpost in de begroting van
€ 250.000. De lasten kunnen hier dus worden afgeraamd.
9. Sociaal Domein
Personen met verward gedrag
Voor structurele borging van de aanpak zijn structurele
middelen nodig. Rekening moet worden gehouden met
structurele jaarlijkse kosten van € 150.000. De Wet
verplichte GGZ (WvGGZ) biedt van af 2020 een wettelijke
verplichting om een aantal zaken te regelen als gemeente
(Zie de toelichting bij begrotingsprogramma Sociale
leefomgeving.) In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de
hogere uitgaven Sociaal Domein.
10/11 Aanvullende zoekrichtingen
In een brief van 27 mei jl. gaan de Minister en staats
secretaris van VWS uitgebreid in op de uitkomsten van
de ‘voorjaarsbesluitvorming jeugdzorg en ggz’. Op grond
van onderzoek is besloten voor de periode 2019-2021 ruim
€ 1 miljard extra beschikbaar te stellen aan gemeenten
voor de uitvoering van de Jeugdwet. Gemeenten worden
daarmee in staat gesteld de belangrijke en noodzakelijke
veranderingen op gang te brengen en voldoende passende
hulp te kunnen blijven bieden.
De extra middelen worden toegevoegd aan het
gemeentefonds (in 2019 € 420 miljoen; in 2020 en 2021
€ 300 miljoen per jaar). Van het bedrag in 2019 wordt
€ 20 miljoen gereserveerd voor de Jeugdautoriteit, zodat
€ 400 miljoen beschikbaar is voor de gemeenten. In de
brief wordt verder meegedeeld dat er door de Minister
nader onderzoek zal plaatsvinden om beter zicht te krijgen
op de achtergronden van de volumeontwikkeling en de
tekorten, en of de volume- en uitgavengroei structureel is.
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Bovenstaande ontwikkelingen worden nader uitgewerkt
in de ‘meicirculaire’ die binnenkort wordt ontvangen.
De voordelen van de extra middelen willen we in
samenhang bezien met andere onderwerpen en eventuele
nadelige mutaties in de Algemene uitkering.
Tegenover deze extra middelen staat dat de BUIG-uitkering
zal worden verminderd met € 200 miljoen op macro-niveau.
Omdat het cliëntenbestand van Veenendaal is afgenomen,
wordt op dit onderdeel toch een budgettair voordeel
verwacht.
Als ‘denkrichting’ is daarom uitgegaan van het feit dat
we het begrotingstekort in 2022 (in eerste instantie
geraamd op € 605.000) kunnen dekken door de verwachte
bijdragen vanuit het Rijk voor het Sociaal Domein en de
extra budgetruimte die we verwachten binnen de BUIGgelden. Het jaar 2023 kan al wel afgesloten worden zonder
aanwending van de Algemene Reserve.
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Risicoparagraaf
2.2.1.

Algemeen

Het is gebruikelijk om In de programmabegroting
aandacht te schenken aan de risico’s in relatie tot de
weerstandscapaciteit. Op basis van berekeningen
(scenario’s) wordt bepaald welk bedrag met de
verschillende risico’s gepaard kan gaan en welk bedrag er
als ‘weerstandsvermogen’ achter de hand gehouden moet
worden om de risico’s financieel af te dekken. Ook in de
bestuursrapportages werd hier uitgebreid aandacht aan
besteed.
In de komende Programmabegroting wordt de ‘risico
paragraaf’ aangescherpt en zal worden opgebouwd uit
2 onderdelen:
•	Strategisch risicomanagement, waarin de focus wordt
gelegd op de doelstellingen van het gemeentelijk beleid
(hoe verloopt de realisering, welke ontwikkelingen zijn
van invloed, waar is (financiële) bijstelling nodig e.d.);
•	Operationeel of tactisch management: waarbij de
diverse risico’s gekoppeld worden aan financiële
consequenties om te berekenen welke beslag op de
middelen moet worden gelegd om de risico’s financieel
verantwoord af te dekken.

2.2.2. Specifieke risico’s
Voor de komende periode wordt rekening gehouden met
een aantal ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op
de financiële positie van de gemeente. Deze ontwikkelingen
kunnen nog niet worden gelabeld aan een financieel
plaatje. Om die reden worden deze ontwikkelingen
vooralsnog als een ‘p.m.’ post opgenomen.

a. Dienstverleningsovereenkomst Sociale Zaken Rhenen
De gemeente Veenendaal voert voor de gemeente Rhenen
diverse taken uit die betrekking hebben op ‘sociale
zaken’. Het gaat dan om de uitvoering van de Participatie
wet en aanverwante regelingen. De huidige dienst
verleningsovereenkomst loopt –met inachtneming van een
opzegtermijn van een jaar- af per 1 januari 2021. In 2019 wordt
besluitvorming door Rhenen over een eventuele verlenging
van deze dienstverleningsovereenkomst verwacht. In een
situatie waarin de dienstverleningsovereenkomst niet of in
gewijzigde vorm wordt verlengd ontstaat een financieel
risico. Zodra hierover meer bekend is wordt hierover in de
reguliere P&C-cyclus gerapporteerd.
b. BUIG-budget
In de afgelopen jaren zagen we een daling van het bestand
uitkeringsgerechtigden, waarbij de afgelopen twee jaar
het bestand in Veenendaal sterker daalde dan het landelijk
gemiddelde. De financiële voordelen op het BUIG-budget
zijn vervolgens in de reguliere P&C-cyclus afgeraamd.
Op grond van de bestandsdaling zal ook het zogenaamde
Macrobudget voor de uitkeringen naar beneden worden
bijgesteld. Dit wordt naar verwachting pas voor het
eerst zichtbaar bij de publicatie van het ‘nader voorlopig
budget 2019’. In een situatie van een groei van het bestand
(bijvoorbeeld door faillissementen, economisch tij, etc.)
zal een stijging van het Macrobudget (en dus ook het
lokale BUIG-budget) -net als bij de hierboven genoemde
daling- vertraagd zichtbaar worden. Daarnaast is er
geen zekerheid dat onze gemeente blijvend een lager
aantal uitkeringsgerechtigden heeft dan op basis van de

rijksberekeningen voor onze gemeente verwacht wordt.
Wanneer ons bestand zich gaat bewegen richting de
aantallen die het rijk voor onze gemeente verwacht, dan
ontstaat er een tekort. Beide mogelijke ontwikkelingen
brengen dus als risico met zich mee dat er tekorten kunnen
ontstaan op het BUIG-budget. Dit risico is opgenomen in de
risicoparagraaf en wordt in de P&C-cyclus periodiek herijkt.
c. Algemene uitkering
Het risico op de algemene uitkering wordt ingeschat
op € 1 miljoen. De uitgaven bij het rijk vertonen een
onderbesteding. Investeringen vertragen en er is een
zogenaamd boeggolf van investeringen die doorgeschoven
wordt als gevolg van juridische procedures. Doordat de
hoogte van de algemene uitkering gekoppeld is aan de
uitgaven bij het rijk kan bij minderuitgaven een tegenvaller
ontstaan in de vorm van een lagere algemene uitkering.
Anderzijds groeit de economie, alhoewel minder hard,
nog steeds en bewegen de rijksuitgaven zich in een
positieve lijn. Vooralsnog hebben wij de omvang van dit
risico niet bijgesteld.
d. Tegenvallers gemeenschappelijke regelingen
Het risico op financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke
regelingen bedraagt € 1 miljoen. Het totale risico bij
gemeenschappelijke regelingen is hoger maar een deel
van de risico’s kunnen ook door de gemeenschappelijke
regelingen zelf worden opgevangen, omdat enkele
gemeenschappelijke regelingen een eigen weerstands
vermogen beschikbaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan de
Veiligheidsregio Utrecht en de GGD Utrecht.
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e. Woningbouw Veenendaal-Oost
Door de verbeterende woningmarkt en de lage rente is
het risico bij het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost
gedaald. Dit neemt niet weg dat er zich ontwikkelingen
voor kunnen doen die niet zijn voorzien. Er kunnen
bijvoorbeeld bij de planning van de investeringen, de
planprocedures, het bouwrijp maken en het binnenkomen
van de opbrengsten tegenvallers ontstaan. Extra tijdelijke
financieringsmiddelen zijn dan noodzakelijk. Dit kan extra
rentekosten en/of een aanvullende borgstelling met zich
meebrengen. Wij gaan niet uit van een zwaar weer scenario
maar houden om zorgvuldigheidsredenen wel rekening met
het risico.
f. Risicoreserve en grondexploitatie
De risicoreserve grondexploitatie is ingesteld om
de risico’s binnen de grondexploitaties te kunnen
opvangen. Deze reserve wordt vanuit winstgevende
grondexploitaties gevoed en wordt ingezet om tekorten
in de grondexploitaties te dekken. Jaarlijks wordt voor de
grondexploitaties een risicoanalyse opgesteld. Op basis
van de meest recente analyse, die in het kader van het
Projectenboek 2019 is uitgevoerd blijkt dat er voldoende
buffer is om de nu bekende risico’s op te vangen.
g. Parkeerexploitatie
De parkeerexploitatie blijft onder druk staan. Hoewel
de winkelverkopen door de verbeterende economie
aantrekken, blijft het noodzakelijk om maatregelen te
nemen die het centrum actief promoten. Een sterker
winkelcentrum komt ook de parkeerexploitatie ten goede.
Het maximale risico wordt bij een negatief scenario van
de parkeer exploitatie geschat op € 0,5 miljoen per jaar.
Door de promotie van Veenendaal via het Programmaplan
Vitale Winkelstad! en het bijstellen van het parkeerbeleid
wordt ingezet op beheersing van het risico.

Financieel Kader
2020-2023

Sociaal domein
Risicoparagraaf

h. DEVO
De verbetering van het exploitatieresultaat van DEVO
kan achter blijven bij de prognose. Dit kan veroorzaakt
worden doordat de woningbouw trager verloopt dan
in de businesscase van DEVO is opgenomen. Een
andere belangrijke factor voor de DEVO-exploitatie is
de ontwikkeling van het klimaat. Naarmate er minder
graaddagen zijn zal de exploitatie minder gunstig uitvallen.
Ook de prijsontwikkeling van energie heeft een forse
impact. Naarmate de prijs van energie hoger wordt als
gevolg van een stijgende olie- en gasprijs zal de exploitatie
positief worden beïnvloed. Ook een mogelijk faillissement
van 1 van de 3 moedermaatschappijen in Quattro CV die
garant staan voor DEVO is een risico.
i. Sociaal Domein
WMO, Jeugdzorg en participatie zijn ‘open-eind’ regelingen
die kunnen leiden tot veel extra kosten. In 2020 wordt
verder gewerkt aan de volgende beheersmaatregelen:
-	De verdere concretisering van integrale visie Sociaal
Domein;
-	Meer prikkels bij de aanbesteding om aanbieders te
laten innoveren en transformeren;
-	De versterking van de regiefunctie zodat er meer grip
komt op de kostenontwikkeling.
j. SPUK
SPUK staat voor specifieke uitkering. Om sport en
beweging te stimuleren konden gemeenten,
sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan
hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen.
Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019
vervallen. Als compensatie kunnen de gemeenten nu een
compensatie-uitkering (SPUK) aanvragen. Zie ook het
betreffende begrotingsprogramma Sociale leefomgeving.
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k. Invoering Wet Inburgering vanaf 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 zal de regie op inburgering bij de
gemeente komen te liggen. Bekend is dat de bekostiging
binnen de beschikbare financiële kaders van het Ministerie
plaats moet vinden. Als beschikbare middelen worden door
het rijk genoemd:
•	De huidige middelen voor inburgering (o.a. de gelden
voor het leenstelsel voor de inburgeringscursussen);
•	Extra middelen, die in het regeerakkoord aangekondigd
zijn voor verhoging van het taalniveau;
•	Middelen voor maatschappelijke begeleiding
(door st. Vluchtelingwerk): € 2.370 per statushouder
vanaf 16 jaar;
•	Bestaande middelen uit het Participatiebudget.
Hiervan zijn de laatste twee genoemde middelen reeds
opgenomen in onze begroting en kunnen dus niet meer als
dekking dienen voor extra kosten. Verder wordt nog geen
rekening gehouden met de uitvoeringskosten, terwijl er na
de invoering van de nieuwe wet veel meer begeleiding en
administratieve handelingen van de uitvoering gevraagd
zullen worden. Op basis van de momenteel bekende
informatie kan nog geen inschatting worden gemaakt van
de benodigde uitvoeringskosten.
l. Wet verplichte GGZ
Per 1 januari 2020 wordt de Wet bijzondere opnemingen
psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen door
twee nieuwe wetten, de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de
Wet zorg en dwang (Wzd).
De Wet verplichte GGZ is gericht op het voorkómen van
verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. Een
belangrijke verandering is verplichte zorg ook buiten
een GGZ-instelling mogelijk te maken, zodat het minder
belastend is voor een cliënt, bijvoorbeeld verplichte
begeleiding thuis of in een polikliniek. Een versterking van
het patiëntenrecht is dat deze voldoende invloed moet
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hebben tijdens de periode van verplichte zorg. De cliënt
heeft het recht aan te geven welke zorg en behandeling de
voorkeur heeft. De Wet zorg en dwang regelt de rechten
van mensen met een verstandelijke beperking en mensen
met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)
die onvrijwillige zorg krijgen. De uitvoering van deze
wetten ligt bij de gemeenten: over de eventuele financiële
gevolgen is nog geen informatie van het Rijk beschikbaar.
m. Verbreding Rondweg-oost
In januari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het
advies aan de provincie Utrecht, waarbij wordt uitgegaan
van een stedelijke inpassing van het noordelijk deel van de
Rondweg-oost met een snelheidsregime van 70 kilometer
per uur en een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van
de Prins Clauslaan inclusief in het vervolg uit te werken
duurzaamheidsmaatregelen. De provincie Utrecht heeft
inmiddels ook ingestemd met inrichting van de verbrede
Rondweg-oost. Bij de verdere uitwerking zal zoveel
mogelijk worden ingezet op de beheersing van de risico’s
die zich nog kunnen voordoen.
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Verder kunnen bij deze nieuwe heffing door de ‘open’
wetgeving en het ontbreken van jurisprudentie in de
toekomst interpretatieverschillen naar boven komen rond
bijvoorbeeld incidentele (belaste) overschotten en het
toepassen van de overheidsvrijstelling (bijvoorbeeld bij
de begraafplaats).
In ons gemeentelijke risicomanagement wordt rekening
gehouden met een risico op betaling van VPB. Voor het
indienen van de aangifte over 2016 is voorlopig uitstel
verleend tot 1 juni 2019; voor de aangifte over 2017 is dat
1 september 2019. Aan de hand van de gegevens van
de VPB-aangifte 2016 wordt het risico en zo nodig de
gemeentelijke exploitatie aangepast.
p. Implementatiebudget nieuwe aanbesteding welzijn
Voor de implementatie van de nieuwe aanbesteding welzijn
is eenmalig een bedrag van € 100.000 opgenomen (zie
paragraaf 7.2). Vooralsnog is het uitgangspunt dat dit
voldoende is. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn,
zullen aanvullende middelen beschikbaar moeten worden
gesteld.

n. Omgevingswet
De verwachting is dat de Omgevingswet definitief ingaat
per 1 januari 2021. Het doel van deze wet is te zorgen voor
een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. De gemeente
bereidt zich voor om de wet uit te kunnen voeren.
De materie is complex en brengt naast financiële risico ’s
ook juridische risico ’s met zich mee.
o. VPB (vennootschapsbelasting)
Voor de VPB vormt het cluster grondbedrijf en de relatie
met OVO het grootste risico en daarmee het belangrijkste
aandachtspunt. Hierover loopt een afstemmingstraject
met de Belastingdienst. Daarnaast lopen er nog enkele
landelijke discussies rond inkomsten uit reclame en resten
huishoudelijk afval.
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een sterke financiële positie behoudt.
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2.3.1 Sociaal
Schuldpositie
/ Solvabiliteit Begrotingsprogramma’s
2

Prognose schuldpositie kadernota 2019

Risicoparagraaf
1 Schuldpositie vaste leningen

Uitwerking financieel perspectief 2020-2023

2018

Bijlagen
2019

2020

Weerstandsvermogen
en schuldpositie
125
120
140

2 Schuldpositie vlottende leningen
3 Bruto schuld (1+2)

15

15

140

135

155

171

172

10

10

10

10

10

130

125

145

161

162
0,35

7 Aanpassingen MIP

8 Totaal nieuw beleid (6+7)

Schuldpositie / Solvabiliteit

Prognose schuldpositie kadernota 2019

1 Schuldpositie vaste leningen

2018

2019

2020

2021

2022

125

120

140

156

157

15

15

15

15

15

140

135

155

171

172

10

10

10

10

10

130

125

145

161

162

1,2

0,2

0,35

2 Schuldpositie vlottende leningen
3 Bruto schuld (1+2)
4 -/- Uitzettingen
5 Netto schuld (3-4)
6 Nieuwe ambities per jaar
7 Aanpassingen MIP

-1,5

6,2

-1,6

8 Totaal nieuw beleid (6+7)

0

0

-0,3

6,4

-1,25

9 Nieuwe ambities en aanpassing MIP cumul.

0

0

-0,3

6,1

4,85

130

125

144,7

167,4

160,75

10 Schuldpositie prognose (5+8)

28,30% 26,00% 24,30% 24,00%
1,70%

4,00%

5,70%

6,00%

1. Correctie begroting minus rekening

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

2. Bestemmingsreserve leefbaarheid Rondweg
oost

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Saldo (tekort op het streefpercentage van 30%)
Actualisatie:

3. IJzeren voorraad MIP o.a. riolering en

6,2

-1,6

-0,3

6,4

-1,25

2019

2020

2021

2022

30,00% 30,00% 30,00% 30,00%
28,30% 26,00% 24,30% 24,00%
1,70%

4,00%

5,70%

6,00%

1. Correctie begroting minus rekening

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

2. Bestemmingsreserve leefbaarheid Rondweg
oost

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

3. IJzeren voorraad MIP o.a. riolering en
wegbeheerplan die jaarlijks leidt tot
onderbesteding op het MIP

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

4. Hogere risicoreserve GREX (+0,9 Miljoen)

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

5. Winstnemingen GREX (prognose, rekening
2018)

0,00%

0,10%

0,10%

0,10%

6. Aanpassingen MIP

0,00%

0,49% -2,07%

0,54%

7. Algemene reserve mutatie

Totaal actualisatie
Als gevolg van de nieuwe ambities en de aanpassingen aan het Meerjaren Investerings Plan blijft in 2020 de schuld
stabiel ten opzichte van de cijfers uit de begroting 2019. In het jaar 2021 loopt de schuld verder op door de
aanpassing van het MIP. In 2022 daalt de schuld licht. Als gevolg van het oplopen van de schuld verslechtert Solvabiliteitsratio
de
na actualisatie
gemeentelijke solvabiliteit.
2019
2020
2021
2022
Tekort op het streefcijfer van 30%
Gewenst solvabiliteitsratio
30,00% 30,00% 30,00% 30,00%
Solvabiliteitsratio prognose begroting 2019

0

0,2

Actualisatie:

2.3.1 Schuldpositie / Solvabiliteit
2

0

1,2
-1,5

9 Nieuwe
aanpassing
MIP cumul.
-0,3 Investerings
6,1
4,85
Als
gevolgambities
van deen
nieuwe
ambities
en de aanpassingen0 aan het 0Meerjaren
Plan
10
Schuldpositie
prognose
(5+8)
130
125
144,7
167,4
160,75
blijft in 2020 de schuld stabiel ten opzichte van de cijfers uit de begroting 2019.
In het jaar 2021 loopt de schuld verder op door de aanpassing van het MIP. In 2022 daalt
Als gevolg van de nieuwe ambities en de aanpassingen aan het Meerjaren Investerings Plan blijft in 2020 de schuld
de
schuld
licht. Alsvan
gevolg
van het
oplopen
van2019.
de schuld
dede
gemeentelijke
stabiel
ten opzichte
de cijfers
uit de
begroting
In het verslechtert
jaar 2021 loopt
schuld verder op door de
solvabiliteit.
aanpassing van het MIP. In 2022 daalt de schuld licht. Als gevolg van het oplopen van de schuld verslechtert de

de weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote
gemeentelijke solvabiliteit.
kosten en tegenvallers te dekken);
risicomanagement
zoalsmaatregelen
hiervoor iszijn
aangegeven
bedoeld
om de betekenis
ontwikkeling
vanzijn in relatie
▪Juist hetalle
risico’s waarvoor geen
getroffen enisdie
van materiële
kunnen
Gewenst solvabiliteitsratio
totmonitoren
de financiële
risico’s te
enpositie.
waar nodig beheersmaatregelen te treffen. Hierdoor kan worden
Juist het risicomanagement zoals hiervoor is aangegeven is bedoeld om de ontwikkeling van risico’s te monitoren
Solvabiliteitsratio prognose begroting 2019
geborgd
dat de
gemeente ook inte
detreffen.
toekomst
een kan
sterke
financiële
positie
en
waar nodig
beheersmaatregelen
Hierdoor
worden
geborgd
dat debehoudt.
gemeente ook in de toekomst
een sterke financiële positie behoudt.
Saldo (tekort op het streefpercentage van 30%)

2.3.1		

157

15

6 Nieuwe ambities per jaar

▪

156

15

Weerstandsvermogen en schuldpositie
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
•	de weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt
2.3om
WEERSTANDSVERMOGEN
EN SCHULDPOSITIE
niet begrote kosten en tegenvallers te dekken);
•	alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis
Het kunnen
weerstandsvermogen
de relatiepositie.
tussen:
zijn in relatiebestaat
tot de uit
financiële

2022

15

4 -/- Uitzettingen

5 Netto schuld (3-4)

2021

0,00% -0,40% -0,07% -0,10%
2,90%

4,09%

1,87%

4,44%

31,20% 30,09% 26,17% 28,44%
-1,20% -0,09%

3,83%

1,56%

De solvabiliteit wordt in belangrijke mate beïnvloed door twee factoren, namelijk de omvang van de investeringen
en de omvang van de reservepositie. De solvabiliteit blijft in de jaren 2019 en 2020 boven het normpercentage;
daarna loopt het iets terug. De vermindering van de solvabiliteit is vooral het gevolg van de grote investeringen in
onderwijs accommodaties.

16
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Uitwerking financieel perspectief 2020-2023

Sociaal domein
Risicoparagraaf

Begrotingsprogramma’s

Bijlagen

Weerstandsvermogen en schuldpositie

De solvabiliteit wordt in belangrijke mate beïnvloed door twee factoren, namelijk de
omvang van de investeringen en de omvang van de reservepositie. De solvabiliteit
blijft in de jaren 2019 en 2020 boven het normpercentage; daarna loopt het iets terug.
De vermindering van de solvabiliteit is vooral het gevolg van de grote investeringen in
onderwijs accommodaties.

Tot op heden vormt dit voor het Rijk en de gemeenten mede door de gunstige economische
omstandigheden geen probleem. Dit kan wel het geval zijn wanneer de economie weer
onverhoopt in een recessie raakt. In dat geval is ook de individuele referentiewaarde per
gemeente van belang (het aandeel van de individuele gemeente in het EMU-saldo).
Voor Veenendaal bedraagt de laatst vastgestelde referentiewaarde € 8 miljoen.
Gelet op het investeringsniveau in de komende jaren is het niet denkbeeldig dat deze
De berekeningen zijn gebaseerd op de werkelijke situatie per 1 januari 2019; op de
grens overschreden gaat worden. In eerste instantie kan dit worden opgevangen door
investeringsgegevens uit de jaarrekening 2018 en het MIP 2020-2023. In het kader van
het aandeel van gemeenten die onder hun referentiewaarde blijven. Is dat niet het
het begrotingstoezicht houdt de provincie ook een norm aan van 30%. Aan de provincie is
geval, dan kan de Minister een boete opleggen in de vorm van vermindering van de
toegezegd
dat we
aandacht
houdensituatie
voor een
solvabiliteitspercentage.
uitkering gemeentefonds. Het is zaak de ontwikkelingen hierin te monitoren.
De
berekeningen
zijnblijvend
gebaseerd
op de werkelijke
per acceptabel
1 januari 2019;
op de investeringsgegevens uitAlgemene
de
jaarrekening 2018 en het MIP 2020-2023.
In de programmabegroting werd al aandacht besteed aan het EMU-saldo. In het vervolg
In het kader van het begrotingstoezicht houdt de provincie ook een norm aan van 30%. Aan de provincie is
2.3.2 Omvang
vanaandacht
de investeringen
wordt dit ook in de jaarrekening opgenomen. Betrouwbare gegevens in zowel de
toegezegd
dat we blijvend
houden voor een acceptabel solvabiliteitspercentage.
Het MIP voor de periode 2020-2023 gaat uit van investeringen voor een totaalbedrag van
Programmabegroting als in de jaarrekening geven de mogelijkheid om tijdig acties te
2.3.2
de investeringen
€ 57,4Omvang
miljoenvan
(ofwel
gemiddeld € 14,3 miljoen per jaar). In de bijlage is een overzicht
ondernemen om het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo te beheersen.
Het MIP voor de periode 2020-2023 gaat uit van investeringen voor een totaalbedrag van € 57,4 miljoen (ofwel
opgenomen van het MIP. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de investeringen per
gemiddeld € 14,3 miljoen per jaar). In de bijlage is een overzicht opgenomen van het MIP. Hieronder volgt een
jaar metoverzicht
de daarbij
kapitaallasten.
beknopt
van behorende
de investeringen
per jaar met de daarbij behorende kapitaallasten.
investeringen
2020-2023
Bedrijfsvoering
E&W
Fysieke
leefomgeving
Sociale leefomgeving
Totaal

2020

kapitaallasten
2021
2022

2023

5.820.000
13.760.000

59.458
57.697

320.773
278.429

642.593
422.346

928.199
426.312

33.295.700
4.537.150
57.412.850

105.628
14.963
237.746

520.763
68.244
1.188.209

929.864
125.632
2.120.435

1.378.071
265.707
2.998.289

2.3.3 EMU-saldo
2.3.3
In
het jaarEMU-saldo
1992 is het EMU-saldo ingevoerd om vergelijkingen tussen de verschillende eurolanden mogelijk te
maken.
Volgens
van de EMU
– vastgelegd
het Verdrag vantussen
Maastricht
– mag het financieringssaldo
In het jaar
1992de
is regels
het EMU-saldo
ingevoerd
ominvergelijkingen
de verschillende
van de landen uit de EU niet hoger zijn dan 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Dit is een waarborg om
eurolanden mogelijk te maken. Volgens de regels van de EMU – vastgelegd in het Verdrag
de Europese landen economisch ‘sterk’ te houden.
van EMU-saldo
Maastrichtis– mag
het financieringssaldo
van
de landen
uit de
EU niet
hoger zijnaan
danbedrijven en
Het
het financieringssaldo
(uitgaven
minus
inkomsten)
minus
de deelname
kredietverstrekking.
Van het
maximale begrotingstekort
3% hebben
de decentrale
overheden
een aandeel van
3% van het BBP (Bruto
Binnenlands
Product). Ditvan
is een
waarborg
om de Europese
landen
maximaal 0,4%.

economisch ‘sterk’ te houden.

Hetop
EMU-saldo
isdit
het
financieringssaldo
(uitgaven
minus
inkomsten)
minus de deelname
Tot
heden vormt
voor
het Rijk en de gemeenten
mede
door de
gunstige economische
omstandigheden geen
probleem.
Dit kan
het geval zijn wanneer
de het
economie
weer begrotingstekort
onverhoopt in een recessie
In dat geval is
aan bedrijven
enwel
kredietverstrekking.
Van
maximale
van 3% raakt.
hebben
ook de individuele referentiewaarde per gemeente van belang (het aandeel van de individuele gemeente in het
de decentrale overheden een aandeel van maximaal 0,4%.
EMU-saldo). Voor Veenendaal bedraagt de laatst vastgestelde referentiewaarde € 8 miljoen.
Gelet op het investeringsniveau in de komende jaren is het niet denkbeeldig dat deze grens overschreden gaat
worden. In eerste instantie kan dit worden opgevangen door het aandeel van gemeenten die onder hun
referentiewaarde blijven. Is dat niet het geval, dan kan de Minister een boete opleggen in de vorm van vermindering
van de Algemene uitkering gemeentefonds.
Het is zaak de ontwikkelingen hierin te monitoren. In de programmabegroting werd al aandacht besteed aan het
EMU-saldo. In het vervolg wordt dit ook in de jaarrekening opgenomen.
Betrouwbare gegevens in zowel de Programmabegroting als in de jaarrekening geven de mogelijkheid om tijdig
acties te ondernemen om het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo te beheersen.
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1

Berekening EMU saldo kadernota 2020
(bedragen x € 1.000.000)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Sociaal domein
Risicoparagraaf

R 2018

B 2019

2020

2021

2022

-2,8

-6,2

-3,6

-2,5

-2,3

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

11,1

10,7

10,5

9,9

9,2

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten
laste van de exploitatie

0,5

3,2

3,2

3,2

1,3

4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële
vaste activa die op de balans worden
geactiveerd

-12,7

-21

-30,3

-28,6

-14,9

De in mindering op onder 4 bedoelde
investeringen gebrachte bijdragen van het rijk,
de provincie, de Europese unie en overigen

0

0

0

0

0

6a

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

0

0

0

0

0

6b

Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiele
vaste activa

0

0

0

0

0

7

Uitgaven aan aankoop van grond en de
uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

-11,6

-24,6

-19,8

-18,6

-20,2

8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen
verkoopprijs)

14,5

28

20,1

18,4

20,4

8b

Boekwinst op grondverkopen

0

0

0

0

0

9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

0

0

0

0

0

10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen,
maar rechtstreeks ten laste van de reserves
worden gebracht en die nog niet vallen onder
één van de andere genoemde posten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-1

-9,9

-19,9

-18,2

-6,5

Referentiewaarde

-8

-8

-8

-8

-8

Saldo

7

-1,9

-11,9

-10,2

1,5

11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en
aandelen

Bijlagen

Weerstandsvermogen en schuldpositie

2

5

Begrotingsprogramma’s
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Financiële ontwikkelingen

Ontwikkelingen jeugd

Centrum voor Jeugd en Gezin
Veenendaal

Regionaal ingekochte jeugdhulp
(ZIN = zorg in natura)

Gemeenschappelijke regeling
GGDru – Jeugdgezondheidszorg

Sociaal domein
brede ontwikkelingen

Sociaal domein
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Ontwikkelingen jeugd

In de Programmabegroting 2019-2022 zoals die in het najaar 2018 aan de raad is aangeboden, werd al melding
gemaakt van het feit dat het budget voor sociaal domein structureel wordt overschreden met ruim € 4,5 miljoen in
2019 tot
ruim € 5 Kader
miljoen in 2022. De belangrijkste oorzaken voor het oplopende tekort:
Financieel
Begrotingsprogramma’s
Bijlagen
▪
De te
hoog oplopende kosten dieSociaal
wordendomein
gemaakt in het kader
van jeugdhulp;
2020-2023
▪
De efficiencykortingen van het Rijk, waarbij de daling van de beschikbare middelen sneller verloopt dat het
Centrum voor Jeugd en Gezin
Regionaal ingekochte jeugdhulp
Gemeenschappelijke regeling
Sociaal domein
streven de gemeentelijke uitgaven
te beperken en te beheersen;
Veenendaal
(ZIN = zorg in natura)
GGDru – Jeugdgezondheidszorg
brede ontwikkelingen
▪
Het effect van meerjarig afgesloten contracten met zorgaanbieders (aangegane verplichtingen lopen langer
door).
Het bovenstaande is overigens zeer herkenbaar in het landelijke beeld over dit onderwerp.

Financiële ontwikkelingen

In het raadsprogramma is afgesproken dat het budgettaire kader voor het sociaal domein wordt gevormd door de
budgetten voor de drie domeinen – Jeugdhulp, Wmo en Participatie – gezamenlijk en dat de door het Rijk
beschikbaar gestelde budgetten leidend zijn. Om hieraan te voldoen zijn met behulp van werkgroepen maatregelen
en zoekrichtingen geformuleerd die moeten leiden tot een besparing van € 4,9 miljoen in 2022.
Het overzicht van de maatregelen en zoekrichtingen werd als volgt opgenomen in de Programmabegroting:

In de Programmabegroting 2019-2022 zoals die in het najaar
2018 aan de raad is aangeboden, werd al melding gemaakt
van het feit dat het budget voor sociaal domein structureel
wordt overschreden met ruim € 4,5 miljoen in 2019 tot ruim
€ 5 miljoen in 2022. De belangrijkste oorzaken voor het
oplopende tekort:
•	De te hoog oplopende kosten die worden gemaakt in het
kader van jeugdhulp;
•	De efficiencykortingen van het Rijk, waarbij de daling van
de beschikbare middelen sneller verloopt dat het streven
de gemeentelijke uitgaven te beperken en te beheersen;
•	Het effect van meerjarig afgesloten contracten met
zorgaanbieders (aangegane verplichtingen lopen langer
door).
Het bovenstaande is overigens zeer herkenbaar in het
landelijke beeld over dit onderwerp.

A Maatregelen en zoekrichtingen

In het raadsprogramma is afgesproken dat het budgettaire
kader voor het sociaal domein wordt gevormd door de
budgetten voor de drie domeinen – Jeugdhulp, Wmo
en Participatie – gezamenlijk en dat de door het Rijk
beschikbaar gestelde budgetten leidend zijn. Om hieraan
te voldoen zijn met behulp van werkgroepen maatregelen
en zoekrichtingen geformuleerd die moeten leiden tot een
besparing van € 4,9 miljoen in 2022. Het overzicht van de
maatregelen en zoekrichtingen werd als volgt opgenomen in
de Programmabegroting:

2019

2020

2021

2022

750.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

430.000

860.000

Maatregelen
1 verbeterprojecten Jeugdhulp
2 afremmen kosten groei Jeugdhulp
3 toekomst sociale werkvoorziening (IW4)

178.000

35.000

447.000

829.000

I Totaal maatregelen

928.000

1.535.000

2.377.000

3.189.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Zoekrichtingen
1 vermindering subsidie cliëntenondersteuning
2 korting 20% PGB Jeugdhulp

90.000

90.000

90.000

3 korting 20% PGB Wmo

135.000

135.000

135.000

4 beëindiging compensatie lage inkomens

650.000

650.000

650.000

5 verhoging eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Wmo

465.000

465.000

465.000

p.m.

p.m.

p.m.

300.000

300.000

300.000

100.000

1.740.000

1.740.000

1.740.000

1.028.000

3.275.000

4.117.000

4.929.000

6 invoering eigen bijdrage collectief vervoer
7 verhoging klanttarief schoonmaakondersteuning
II Totaal zoekrichtingen
Totaal maatregelen en zoekrichtingen (I+II)

Toelichting Maatregelen
1
Jeugdhulp / afremmen groei
De projecten sluiten aan bij het regionale transformatieplan. Dit moet uiteindelijk een besparing van € 1,5
miljoen opleveren.
2.
Ingezet wordt op het maken van duidelijke en afgebakende inkoopafspraken met de aanbieders om samen
de transformatie van zwaardere naar lichtere zorg te bewerkstelligen.
3
Toekomst sociale werkvoorziening
De zoekrichting is gebaseerd op het raadsbesluit van 18 oktober 2018 waarin gekozen is voor de variant 1
als best passende oplossing voor de toekomst van IW4. De besparing is gerealiseerd door het wegvallen
Kadernota 2020-2023
van de reservering welke in de gemeentebegroting was opgenomen.
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Ontwikkelingen jeugd

Toelichting Maatregelen
1 		 Jeugdhulp / afremmen groei
		De projecten sluiten aan bij het regionale
transformatieplan. Dit moet uiteindelijk een besparing
van € 1,5 miljoen opleveren.
2. 		Ingezet wordt op het maken van duidelijke en
afgebakende inkoopafspraken met de aanbieders om
samen de transformatie van zwaardere naar lichtere
zorg te bewerkstelligen.
3		 Toekomst sociale werkvoorziening
		De zoekrichting is gebaseerd op het raadsbesluit van
18 oktober 2018 waarin gekozen is voor de variant 1 +
als best passende oplossing voor de toekomst van
IW4. De besparing is gerealiseerd door het wegvallen
van de reservering welke in de gemeentebegroting
was opgenomen.
Toelichting zoekrichtingen
1		Vermindering subsidie
		De besparing van € 100.000 op cliëntondersteuning
is in 2019 om juridische redenen niet geheel behaald
(€ 50.000). Vanaf 2020 wordt dit wel volledig
gerealiseerd. De cliëntondersteuning ligt dan geheel
bij Veens.
2/3		 PGB Jeugd en Wmo
		Momenteel wordt PGB voor professionele aanbieders
toegekend voor hetzelfde bedrag als dat aan de
aanbieders wordt betaald voor zorg in natura (ZIN) of
een percentage daarvan. Daarnaast is er een separaat
tarief voor niet professionele ondersteuning of hulp
via PGB. Als besparing binnen het sociaal domein
worden de mogelijkheden bezien om het PGBbudget met 20% te korten (zoekrichting). Wettelijke
voorwaarde hierbij is dat het PGB toereikend moet zijn
om de cliënt zelf de passende ondersteuning en zorg te
laten inkopen. Als risico wordt benoemd dat mogelijk
niet voor ieder type tarief de 20% korting mogelijk is.

PGB Jeugd en Wmo
PGB voor
professionele
aanbieders
toegekend voor hetzelfde
bedrag dat aan de
Sociaal
domein
Begrotingsprogramma’s
Bijlagen
aanbieders wordt betaald voor zorg in natura (ZIN) of een percentage daarvan. Daarnaast is er een separaat
Centrum
voor Jeugd
Gezinprofessionele
Regionaal ingekochte
jeugdhulp of hulp
Gemeenschappelijke
regeling
Sociaal het
domein
tarief
voorenniet
ondersteuning
via PGB. Als
besparing binnen
sociaal domein
Veenendaal
(ZIN = zorg in natura)
GGDru – Jeugdgezondheidszorg
ontwikkelingen
worden
de mogelijkheden
bezien om het PGB-budget
met 20% te kortenbrede
(zoekrichting).
Wettelijke
voorwaarde hierbij is dat het PGB toereikend moet zijn om de cliënt zelf de passende ondersteuning en zorg
4 Compensatie
inkomens
Verzachtende
maatregelen
te laten lage
inkopen.
Als risico wordt benoemd dat mogelijk
niet voor
ieder type tarief de 20% korting mogelijk
	Voorzien
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2019is. was de beëindiging van de regeling, omdat dit
wettelijke taak lage
is. inkomens
2022 op 8 november 2018 heeft de raad besloten tot een
4 geenCompensatie
5 Verhoging
eigenwas
bijdrage
boventrendmatige
verhoging
van
Voorzien
de beëindiging van de regeling, omdat
dit geen wettelijke
taak
is.de OZB-tarieven met 10%.
	
was eeneigen
verhoging
van het marginale tarief
Daarbij werd tevens besloten dat van de te verwachten
5 Voorzien
Verhoging
bijdrage
naar Voorzien
12,5%, waarbij
de basisbijdrage
meeropbrengst
van waarbij
€ 1.155.000
een bedrag
van € 1 miljoen
wasminima
een verhoging
van hetbetalen.
marginale tarief
naar 12,5%,
minima
de basisbijdrage
betalen.
6	
bijdrage
collectief
vervoervervoer
zou worden ingezet voor ‘verzachtende maatregelen’
6 EigenEigen
bijdrage
collectief
Vooralsnog
was hiervoor
geen bedrag
om de doelgroep (gebruikers van de Wmo, Jeugdwet en
Vooralsnog
was hiervoor
geenopgenomen.
bedrag opgenomen.
77 Klanttarief
Participatiewet) te ontzien. De financiële vertaling van het
Klanttarief
	Het voorstel
was omwas
het klanttarief
te verhogen
€ 15
tekort
en15
de maatregelen
is alsuur
volgt
Het voorstel
om het klanttarief
tevan
verhogen
van €
naar € 20 per
in verwerkt.
2019. Bij de begrotingsnaar behandeling
€ 20 per uur inis2019.
de begrotings-behandeling
eenBij
amendement
aangenomen om het klanttarief in 2019 te handhaven op € 10 per uur.
Financieel Kader
Momenteel wordt
2020-2023

is een amendement aangenomen om het klanttarief in

te handhaven
op € 10 pervan
uur.de eigen bijdrage en van het klanttarief (zie onderdeel 5, 6 en 7) zijn inmiddels
De2019
voorgenomen
verhoging
achterhaald door de invoering van het abonnementstarief door het Rijk.

De voorgenomen verhoging van de eigen bijdrage en van
het
klanttarief (zie
onderdeel 5, 6 en 7) zijn inmiddels
Verzachtende
maatregelen
achterhaald
door de invoering
het abonnementstarief
Bij de behandeling
van de van
Programmabegroting
2019-2022 op 8 november 2018 heeft de raad besloten tot een
door
het Rijk.
boventrendmatige
verhoging van de OZB-tarieven met 10%. Daarbij werd tevens besloten dat van de te verwachten

meeropbrengst van € 1.155.000 een bedrag van € 1 miljoen zou worden ingezet voor ‘verzachtende maatregelen’
om de doelgroep (gebruikers van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) te ontzien.
De financiële vertaling van het tekort en de maatregelen is als volgt verwerkt:
B Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Tekort sociaal domein

-4.589.000

-4.806.000

-4.899.000

-5.014.000

332.000

235.000

1.028.000

3.275.000

4.117.000

4.929.000

-3.229.000

-1.296.000

-782.000

-85.000

1.155.000

1.155.000

1.155.000

1.155.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

2.074.000

1.141.000

627.000

-70.000

0

0

0

0

Reeds opgenomen in de Begroting 2019-2022
Totaal maatregelen en zoekrichtingen
Sub-totaal
Amendement gemeenteraad 8 november 2018
▪ Verhoging OZB met 10%
▪ Verzachtende maatregelen
▪ Ten laste van algemene middelen
Saldo Programmabegroting 2019-2022

In de afgelopen periode is gebleken dat de uitgaven nog steeds toenemen. Was de prognose bij de vaststelling van
de Programmabegroting 2019-2022 nog een tekort van ruim € 5 miljoen in 2022; uit de prognose bij het opstellen
van de 1e marap 2019 blijkt dat het tekort toeneemt met € 2,2 miljoen tot een bedrag van € 7,2 miljoen. Dat betekent
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dat er aanvullende dekking nodig is voor de toegenomen kosten.
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voor vergoeding in aanmerking blijven. Verder wordt er
een toets ingesteld op het gebruik van scootmobielen.
Ook zal terugvordering plaats moeten vinden wanneer
de scootmobiel niet meer wordt gebruikt voor het doel
waardoor deze verstrekt is. Wij willen de kosten voor het
verbeteren van de toegankelijkheid van huurwoningen
bij de eigenaar van de woning neerleggen (voorbeeld
automatische deuropeners). Tevens zijn wij voornemens
een scherpere toepassing aan het primaat van verhuizen te

▪ Hogere opbrengst abonnementstarief
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350.000

350.000
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-2.247.000

-2.247.000

Resteert een tekort van

-1.318.000

-1.772.000

-1.647.000
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Inzet verzachtende maatregelen.
Er is een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar voor ‘verzachtende maatregelen’ om de doelgroep gebruikers Wmo
en Jeugdhulp te ontzien. In het dekkingsplan bij de Programmabegroting 2019-2022 waren onder andere de
volgende zoekrichtingen (besparingen) opgenomen:
▪
Verhoging eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo
€
465.000
▪
Verhoging klanttarief schoonmaakondersteuning
€
300.000
Als gevolg van de landelijke invoering van een abonnementstarief in 2019 (veranderde wetgeving) kunnen beide
maatregelen geen doorgang vinden. De gemeente heeft geen invloed op de hoogte van het tarief zoals dat door
het Rijk wordt vastgesteld. Het tarief gaat ingaande 2020 ook gelden voor algemene voorzieningen met een
duurzaam karakter, zoals schoonmaakondersteuning.
Gesteld kan worden dat het vervallen van deze verhogingen enerzijds leidt tot een lagere opbrengst van de eigen
bijdrage (en dus minder besparing voor de gemeente), maar anderzijds een verzachtend effect heeft voor onze
inwoners, die deze bijdragen dus niet behoeven te betalen.
Het college ziet het totale bedrag van € 765.000 (het gevolg van veranderende wetgeving
door2020-2023
de rijksoverheid)
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Inzet verzachtende maatregelen.
Er is een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar voor
‘verzachtende maatregelen’ om de doelgroep gebruikers
Wmo en Jeugdhulp te ontzien. In het dekkingsplan bij de
Programmabegroting 2019-2022 waren onder andere de
volgende zoekrichtingen (besparingen) opgenomen:
•	Verhoging eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Wmo € 465.000
•	Verhoging klanttarief schoonmaakondersteuning		
€ 300.000
Als gevolg van de landelijke invoering van een
abonnementstarief in 2019 (veranderde wetgeving) kunnen
beide maatregelen geen doorgang vinden. De gemeente
heeft geen invloed op de hoogte van het tarief zoals dat
door het Rijk wordt vastgesteld. Het tarief gaat ingaande
2020 ook gelden voor algemene voorzieningen met een
duurzaam karakter, zoals schoonmaakondersteuning.
Gesteld kan worden dat het vervallen van deze verhogingen
enerzijds leidt tot een lagere opbrengst van de eigen
bijdrage (en dus minder besparing voor de gemeente),
maar anderzijds een verzachtend effect heeft voor onze
inwoners, die deze bijdragen dus niet behoeven te betalen.
Het college ziet het totale bedrag van € 765.000 (het
gevolg van veranderende wetgeving door de rijksoverheid)
als een verzachtende maatregel waarvoor het bedrag van
€ 1 miljoen wordt ingezet. Er resteert dan nog een bedrag
van € 235.000. Dit bedrag wil het college inzetten om
een deel van de ‘compensatieregeling lage inkomens’
(in overzicht A punt 4 geraamd op € 650.000) in stand
te houden en dan niet € 650.000 maar € 415.000 als
maatregel in te boeken. Een deel van de compensatie van
de premie voor de minima voor het GarantVerzorgd3pakket kan dan gehandhaafd blijven. De vergoeding van
het eigen risico en de compensatie meerkosten chronisch
zieken wordt in dat geval beëindigd.

Extra Middelen van het Rijk
De VNG is intensief in gesprek met het ministerie om
toekenning van extra budget om de oplopende tekorten
terug te dringen. Cijfers laten zien dat nagenoeg alle
gemeenten te kampen hebben met forse tekorten op het
budget. Het ministerie lijkt bereid te zijn om compensatie
te geven. De VNG gaat niet akkoord met een incidentele
tegemoetkoming, maar vraagt dringend om structureel
extra middelen. Inmiddels is er vooruitgang geboekt in de
onderhandelingen. De minister van VWS heeft in een brief
van 27 mei jl. meegedeeld dat er voor de periode 2019-2021
ruim € 1 miljard euro extra beschikbaar wordt gesteld.
In 2019 is dit een bedrag van € 420 miljoen (waarvan € 20
miljoen reservering Jeugdautoriteit), gevolgd door € 300
miljoen in zowel 2020 als 2021. Voor Veenendaal zou dit
ruwweg een bedrag van € 1,5 miljoen in 2019 en ruim
€ 1 miljoen in de jaren 2020 en 2021. Verdere uitwerking
van de compensatie vindt plaats in de ‘meicirculaire’ van de
algemene uitkering.
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Ontwikkelingen jeugd
Elders in deze Nota is de zorg omtrent de ontwikkeling
van de uitgaven Sociaal Domein al geschetst. Het is
noodzakelijk te zoeken naar mogelijkheden om de tekorten
terug te dringen. Dit wordt gedaan door inzet op basis van
het rapport ‘Sterke basis jeugdhulp Veenendaal’ (september
2018) en de besluitvorming hieromtrent. De inzet sluit
tevens aan op de regionale transformatieagenda van de
jeugdhulpregio Foodvalley. De maatregelen kunnen worden
onderscheiden voor de korte en langere termijn.
Korte termijn (2019 en verder). Het gaat om 9 Projecten,
waarvan de eerste 7 voortkomen uit de regionale
transformatie-agenda (lokale uitvoering). Hierbij gaat het
om een casusgerichte aanpak, zoals voorgesteld in de
notitie ‘Sterke basis jeugdhulp Veenendaal’ van september
2019. Dit betekent dat op casusniveau wordt gescreend
welke mogelijkheden er zijn voor goede, maar goedkopere
jeugdhulp dan wel hulp vanuit een ander wettelijk kader.
Het gaat om de volgende projecten:
•	Voorkomen opschaling residentieel vanuit pleegzorg
(versterken pleegzorg);
•	Afschaling instellingsverblijf: bestaande trajecten
instellingsverblijf (eerder) afschalen waar mogelijk;
•	Minder instellingsverblijf na crisis: instroom vanuit crisis
naar instellingsverblijf voorkomen;
•	Betere door- en uitstroom 18-/18+; actieve selectie door
CJG (minder verlengde jeugdhulp);
•	Minder/lichtere GGZ door samenwerking en
vroegsignalering op school (2 pilotscholen);

•	Van BSO+ naar reguliere BSO met jeugdhulp+
(afbouwen BSO+);
•	Versterken actieve regie (randvoorwaardelijk voor de
overige 8 projecten);
•	Verbeteren toegang en instroom door versterken triage:
versterken samenwerking CJG en jeugdhulpaanbieders;
•	Minder/lichtere GGZ door samenwerking & integrale
vroegsignalering in de wijk (interventie CJG).
Lange(re) termijn: Hiervoor gelden de volgende
zoekrichtingen:
•	Passende jeugdhulp definiëren (grenzen en grijze
gebieden);
•	Inkoop jeugdhulp: vorm en schaalgrootte
(met mogelijkheid voor prestatieafspraken);
•	Zorgtoewijzingen mét (casusgerichte) afspraken;
•	Directe samenwerking met belangrijke
jeugdhulpaanbieders (lokaal accountmanagement);
•	20% korten op PGB-jeugdhulp vanaf 2020;
•	Integrale (uniforme) toegang;
•	Visie sociaal domein concretiseren.
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Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal
In de gemeente Veenendaal zetten we in op ondersteunen
en begeleiden van jeugdigen en ouders met accent op
het gebruik maken van de eigen kracht en het sociaal
netwerk. Het Centrum voor Jeugd en Gezin hanteert dit
als uitgangspunt in haar werk. Het CJG is bij uitstek de
partij die voor lokale verbinding kan zorgen en dicht bij
de leefwereld van kind en gezin zit. Om deze reden is het
cruciaal de positie van het CJG in de komende jaren verder
te versterken in haar relatie met jeugdhulpaanbieders,
het onderwijs, de huisartsen, Veens en andere belangrijke
partners in het jeugdveld.
Het CJG geeft in 2019 uitvoering aan de negen boven
genoemde korte-termijn projecten en neemt deel aan
de besprekingen en voorstellen voor de genoemde
zoekrichtingen en de projecten binnen het programma
sociaal domein. Dit heeft naar verwachting effecten voor
de jaren 2020 en verder, zowel qua keuzes voor de inzet
van het CJG als ook in financiële ontwikkelingen.
Een belangrijke wijziging in de inzet van het CJG is erop
gericht om meer regie te voeren. De werkzaamheden
van het CJG in 2019 richten zich op de volgende
werkzaamheden, conform de prestatieafspraken 2019:
- Ca. 1/3 deel regievoering
- Ca. 1/3 deel hulpverlening
- Ca. 1/3 deel overige werkzaamheden, zoals preventie,
algemene voorzieningen, bijdragen aan zoekrichtingen en
ontwikkelingen in het sociaal domein, overhead enz.

Het CJG zet sinds 2019 minder in op hulpverlening en meer
op regievoering. De hulp die het CJG zelf biedt richt zich
vooral op lichte vormen van hulp om zwaardere hulp te
voorkomen. Deze inzet blijft essentieel vanuit de gewenste
transformatie (van zwaar naar licht). De ontwikkelingen
in 2019 kunnen ertoe leiden dat extra gelden voor de
ontwikkeling bij het CJG nodig zijn om de uitgaven voor de
ingekochte jeugdhulp verder terug te kunnen dringen, deze
hulp steeds dichter bij huis te kunnen organiseren én de
beweging ‘van zwaar naar licht’ verder te stimuleren.
De korte-termijn projecten worden gemonitord en de
resultaten daarvan dienen als basis voor de ontwikkeling
van de jeugdhulp in 2020 en verder. De ervaringen met
het werkbudget voor creatieve maatwerkoplossingen (om
maatwerk te kunnen leveren door inzet van goedkopere of
betere jeugdhulp dan de regionaal ingekochte jeugdhulp)
vormen de basis voor verdere besluitvorming over de hoogte
van het toekomstige ‘maatwerkbudget’ voor het CJG.
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3.4

De jeugdhulp laat een aantal ontwikkelingen zien in de
afgelopen jaren die van belang zijn voor het maken van een
prognose en verheldering over de onzekerheid daarin.
•	Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren
(2016 t/m 2018) verwachten we een verdere toename
in de uitgaven van de ambulante jeugdhulp. Dit betreft
een stijging die maand op maand toeneemt en niet een
vast groeipercentage per jaar. Deze ontwikkeling vraagt
om nadrukkelijke aandacht in het terugdringen van de
uitgaven voor jeugdhulp.
•	Voor residentiële hulp (verblijf in een instelling) geldt dat
het gebruik hiervan een zeer grillig patroon laat zien over
de afgelopen jaren. In 2017 zien we een grote piek in de
uitgaven, in 2018 een flinke daling ten opzichte van 2017.
Het is niet te voorspellen hoe deze ontwikkeling zich in
de komende jaren voortzet. Met de korte- en lange(re)
termijn inzet, zoals hierboven verwoord, wordt getracht
de verblijfshulp meer structureel terug te dringen, maar
de verwachting is dat pieken en dalen in deze zorgvorm
blijven. Met name deze hulpvorm is gerelateerd aan
incidenten en betreft een dure hulpvorm.
	Het lijkt op dit moment niet realistisch een verdere daling
van verblijf te kunnen realiseren t.o.v. 2018. Veenendaal
zit hierin al erg laag in vergelijking met de andere
regiogemeenten. Wel onderzoeken we de mogelijkheden
om pleeggezinnen extra te ondersteunen, bijvoorbeeld
door het oprichten van een Platform pleegzorg.
•	Bij het domein veiligheid (jeugdbescherming en jeugd
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op
het voorkomen
van
complexe problematiek
bij
mogelijkheden
om
pleeggezinnen
extra te ondersteunen,
bijvoorbeeld door het oprichten van een Platform
pleegzorg.
kinderen
als gevolg van deze scheiding. Hierbij valt te
• denken
Bij het aan
domein
veiligheid
(jeugdbescherming
en jeugdreclassering) is bij de jeugdbescherming sprake van een
cursussen
gericht
op gescheiden opvoeden
toename
in
het
aantal
jeugdigen
sinds
2017,
en samengestelde gezinnen, een spreekuur enwat
eenmet name veroorzaakt lijkt te worden door vechtscheidingen.
Samen met het CJG wordt getracht dit terug te dringen. Er wordt met name preventieve inzet gepleegd, gericht
interdisciplinair overleg met alle relevante professionals
op het voorkomen van complexe problematiek bij kinderen als gevolg van deze scheiding. Hierbij valt te denken
gericht
op het terugdringen
deze problematiek.
aan cursussen
gericht opvan
gescheiden
opvoeden en samengestelde gezinnen, een spreekuur en een
interdisciplinair overleg met alle relevante professionals gericht op het terugdringen van deze problematiek.

Prognose uitgaven jeugdhulp (ZIN & PGB)

Prognose uitgaven jeugdhulp (ZIN & PGB)
Omschrijving
Voorlopige kosten 2018
Groei ambulant 2019
Taakstelling verbeterprojecten

2018
16.475.000

2019
16.475.000

2020

700.000
-750.000

Toename kosten verblijf

400.000

Prognose kosten 2019

16.825.000

Voorlopige kosten 2019

16.825.000

Index 2020 2,9 %

490.000

Groei ambulant

350.000

Aanvullende taakstelling verbeterprojecten

-750.000

Verlaging PGB met 20%

-90.000

Prognose kosten 2020

16.825.000

3.5

Gemeenschappelijke regeling GGDru – Jeugdgezondheidszorg

De begroting GGDrU 2020 zal eind april 2019 naar de raad voor zienswijze worden verzonden (deze volgt
op de
Kadernota
2020-2023
Kaderbrief GGD rU 2020, welke in maart 2019 voor zienswijze aan de raad is voorgelegd). In de Kaderbrief worden
ontwikkelingen genoemd, waaronder:

| 28

Leeswijzer

Samenvatting

Financieel Kader
2020-2023

Sociaal domein

Begrotingsprogramma’s

Bijlagen

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkelingen jeugd

Centrum voor Jeugd en Gezin
Veenendaal

Regionaal ingekochte jeugdhulp
(ZIN = zorg in natura)

Gemeenschappelijke regeling
GGDru – Jeugdgezondheidszorg

Sociaal domein
brede ontwikkelingen

Gemeenschappelijke
regeling GGDrU – Jeugdgezondheidszorg
De begroting GGDrU 2020 zal eind april 2019 naar de raad
voor zienswijze verzonden (deze volgt op de Kaderbrief
GGDrU 2020, welke in maart 2019 voor zienswijze
aan de raad is voorgelegd). In de Kaderbrief worden
ontwikkelingen genoemd, waaronder:
-	GGiD, zie hiervoor de ‘Notitie ontwikkeling GGiD’
(12-2-2019) aan de gemeenteraad voor maart 2019.
-	Uitwerking Bestuursagenda GGDrU, met het onderdeel
‘Kansrijk opgroeien’. ‘Kansrijk opgroeien’ sluit aan bij
de landelijke ontwikkelingen in de preventieve zorg
gedurende de eerste 1.000 dagen van een kind. Het
betreft een preventieve aanpak, waarbij de verwachting
is dat het de toestroom naar (zware) jeugdzorg op
termijn kan verminderen.
Uit de begroting 2020 blijkt dat de bijdrage in 2020 met
€ 54.254 zal toenemen. Deze aanpassing zal in de 2e
bestuursrapportage 2019 worden verwerkt.
Er wordt actief gezocht naar alternatieve huisvesting
dan wel verlaging van de huurkosten, conform genomen
collegebesluit in 2018. De verwachting is dat dit resulteert
in lagere kosten voor huisvesting vanaf 2020.
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Sociaal domein brede ontwikkelingen
Naast en met bovenstaande inzet, wordt in de gemeente
Veenendaal ingezet op een integrale ontwikkeling
van het sociaal domein. Op basis van de vastgestelde
uitgangspunten in Model Veenendaal (2012) en de ‘visie
sociaal domein’ (2017), is in 2018 model Veenendaal 2020
ontwikkeld om uitvoering te geven aan deze integrale
ontwikkeling. De volgende projecten krijgen nadere
uitwerking in 2019 en verder:
-	Klantreizen (om de betekenis van Model Veenendaal
2020 voor de inwoner nader te concretiseren);
- Inkoopvormen;
- Cultuur en gedrag (wat is nodig voor ‘de transformatie’);
-	Effectmonitoring (ontwikkeling van datagedreven
werken);
- Sociale basis (waarbinnen de opdracht welzijn);
- Toegang;
- Regie op casusniveau (één gezin, één plan);
- Wijkgerichte aanpak.
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Begrotingsprogramma’s
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven
op de 6 begrotingsprogramma’s.
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Fysieke leefomgeving
4 BEGROTINGSPROGRAMMA’S
In
vastgestelde
integraal
beheerplan
is de ambitie
In het
dit hoofdstuk
wordt
een toelichting
gegeven
op de 6 begrotingsprogramma’s.
uitgesproken om de kwaliteit van de openbare ruimte te
handhaven op A-kwaliteit in de winkelcentra en te laten
4.1 Fysieke
leefomgeving
groeien
in de richting
van het B-kwaliteit in de overige
wijken. Om dit te realiseren dienen vervangingsinvesteringen
in
(wegen),
groen,
spelen, technische
In bereikbaarheid
het vastgestelde
integraal
beheerplan
is de ambitie uitgesproken om de kwaliteit van de openbare ruimte te
handhaven kunstwerken
op A-kwaliteiteninriolering
de winkelcentra
te laten groeien in de richting van het B-kwaliteit in de overige
installaties,
plaats te en
vinden.
wijken.
Om
dit te realiseren
vervangingsinvesteringen
in bereikbaarheid (wegen), groen, spelen, technische
Met
deze
investeringen
blijftdienen
Veenendaal
schoon, heel,
installaties, kunstwerken en riolering plaats te vinden. Met deze investeringen blijft Veenendaal schoon, heel, veilig
veilig en bereikbaar.

en bereikbaar.

Geraamde investeringen
Geraamde investeringen
Jaar

GWRP

IBP

OVERIG

TOTAAL

2020

Geraamde investeringen MIP

3.108.600

3.992.000

843.200

7.943.800

2021

Idem

3.200.000

4.000.000

491.600

7.691.600

2022

Idem

3.158.500

5.261.800

486.000

8.906.300

2023

Idem
Totaal

3.345.000

4.825.000

614.000

8.784.000

12.812.100

18.078.800

2.434.800

33.325.700

Duurzaamheidsambitie

Duurzaamheidsambitie
streeft naar innovatieve uitvoeringsvormen waarbij ook de
Voor verduurzaming van onze vastgoedvoorraad is een plan in ontwikkeling op basis waarvan de kosten in beeld

Voor
verduurzaming
vastgoedvoorraad
is een
wordt betrokken.
Deze ambitie
is alleen
uitvoerbaar
worden
gebracht voorvan
deonze
komende
jaren. De ambitie
om in 2035markt
alle gebouwen
energieneutraal
te hebben,
is op
plan
in ontwikkeling
op basis
waarvan
de kosten
in beeld
aanvullende
Dit plan
wordt medio
objectniveau
vrijwel niet
haalbaar
en vergt
forse investeringen.
Demet
hoogte
van dezemiddelen.
investeringen
(de raming)
heeft 2019 aan
ertoe geleid
dat devoor
aanpak
is gewijzigd
en wordt
gezocht naar ééndepilotproject.
Het plan dat wordt ontwikkeld, wordt
worden
gebracht
de komende
jaren.
De ambitie
raad aangeboden.
afgestemd
financiëleenergieneutraal
kaders en streeft
naar innovatieveInuitvoeringsvormen
waarbij ook
de is
markt
wordt
om
in 2035 op
allede
gebouwen
te hebben,
het investeringsprogramma
(MIP)
in totaal
voor
betrokken.
Deze ambitie
alleen
uitvoerbaar
metforse
aanvullende middelen.
plan wordt€ medio
2019 aan
aan investeringen
de raad
is
op objectniveau
vrijwelisniet
haalbaar
en vergt
de periodeDit
2020-2023
2,6 miljoen
aangeboden.
investeringen. De hoogte van deze investeringen (de
in dit kader opgenomen. De concrete invulling van de
In het investeringsprogramma (MIP) is in totaal voor de periode 2020-2023 € 2,6 miljoen aan investeringen in dit
raming)
heeft
ertoe
geleid
dat
de
aanpak
is
gewijzigd
en
is mede van
afhankelijk
van de van
resultaten
kader opgenomen. De concrete invulling van de investeringeninvesteringen
is mede afhankelijk
de resultaten
het
wordt
gezocht
naar één pilotproject. Hetinplan
wordt
van het pilotproject (duurzaamheidsmaatregelen in het
pilotproject
(duurzaamheidsmaatregelen
het dat
gemeentehuis
in 2020).
ontwikkeld,
wordtworden
afgestemd
op degebracht
financiële
en van €gemeentehuis
in 2020).
De kapitaallasten
ten laste
vankaders
de stelpost
250.000 die jaarlijks
voor dit doel in de begroting

is opgenomen.

Hoogspanningskabel
In het op 31 mei 2018 vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 is opgenomen dat onderzoek gedaan zal worden
naar de mogelijkheid de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen. Dit geldt zeker voor het
gedeelte boven woningen, scholen en zorginstellingen. Inzet wordt gedaan om als een van de eerste gemeenten

De kapitaallasten worden ten laste gebracht van de stelpost
van € 250.000 die jaarlijks voor dit doel in de begroting is
opgenomen.

Hoogspanningskabel
In het op 31 mei 2018 vastgestelde Raadsprogramma 20182022 is opgenomen dat onderzoek gedaan zal worden
naar de mogelijkheid de hoogspanningslijn in Veenendaal
ondergronds te brengen. Dit geldt zeker voor het gedeelte
boven woningen, scholen en zorginstellingen. Inzet wordt
gedaan om als een van de eerste gemeenten gebruik te
kunnen maken van de mogelijkheden van de Wet Voortgang
Energietransitie. In een memo-consultatievragen aan
de raad zijn inmiddels de diverse varianten uitgewerkt.
Realisering van dit werk vergt een forse gemeentelijke
bijdrage tot een maximum van € 5,7 miljoen. De ingestelde
voorziening uit de opbrengsten van de precariobelasting
bedraagt per ultimo 2018 ruim € 6,6 miljoen. Er is inmiddels
een gerechtelijke uitspraak is geweest, waarbij Veenendaal
in het gelijk is gesteld voor wat betreft de heffing.
Ook is duidelijk geworden dat Stedin hoger beroep heeft
aangetekend tegen deze uitspraak. Het college komt op
korte termijn met een voorstel om het proces in gang te
zetten en de financiering te bepalen. Daarbij wordt ook
onderzocht in hoeverre de Voorziening Precariobelasting
kan worden ingezet.

Afvalverwerking
In de raadsvergadering van 16 april jl. is ingestemd met
de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke
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regeling Afvalverwijdering Utrecht. De kosten nemen
toe door een sterk gestegen afvalstoffenheffing en ook
de PMD-sortering en vermarkting. Er is daardoor sprake
van een hogere bijdrage van Veenendaal van € 289.910.
De stijging wordt doorberekend in de tarieven van de
afvalstoffenheffing 2020. Voor de gemeente verloopt dit
dus budgettair neutraal.

Rondweg-oost / Ladder van Verdaas
Provinciale Staten heeft op 18 februari 2019 ingestemd
met de verbreding van de Rondweg-oost. De voorgestelde
gemeentelijke bijdrage van € 6,5 miljoen (inclusief bijdrage
Mobiliteitsfonds van de regio) is hierin overgenomen.
De provincie verwacht in periode 2024-2027 de verbreding
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
Al in 2017 is besloten om maatregelen afkomstig uit de
zogenaamde ladder van Verdaas gezamenlijk te gaan
uitvoeren. Deze maatregelen zijn erop gericht om de
groei van de automobiliteit zoveel mogelijk te beperken.
Kortom gericht op de inzet van fiets, openbaar vervoer
en mobiliteitsmanagement. Ook wordt overwogen
om in de periode voordat de rondweg verbreed kan
worden, beperkte tijdelijke maatregelen te treffen om de
bereikbaarheid van bijvoorbeeld Veenendaal-oost tijdelijk
te kunnen verbeteren / verslechtering te voorkomen.
Voor het uit te werken pakket aan maatregelen is wellicht
aanvullend budget nodig. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat zoveel mogelijk werkzaamheden uit reguliere
taken en budgetten worden opgepakt.
Tot slot zijn voor de verdere planvorming en toekomst
toezicht op aanpassing aan gemeentelijke infrastructuur
interne begeleidingsuren noodzakelijk. Ook hier geldt
het uitgangspunt is dat deze kosten binnen de bestaande
budgetten voor personeelskosten kunnen worden gedekt.

Herijking aandeelhoudersbelang ACV
In de aandeelhoudersovereenkomst inzake Afvalcombinatie
‘De Vallei” NV (ACV) is in artikel 9 een bepaling opgenomen
over de herijking van het aandeelhoudersbelang.
De verdeling van het aantal aandelen is gebaseerd op
een gewogen gemiddelde over de omzet, aantal
aansluitingen en inwoners van de deelnemende gemeenten.
Normaliter vindt de reguliere herijking eens per 5 jaar
plaats. De herijking valt nu samen met de wens van een
gemeente in de regio om toe te treden tot ACV.
De economische waarde van ACV is daarom opnieuw door
een extern bureau in beeld gebracht. Een voorstel over
de herijking en eventuele toetreding van deze gemeente
zal in het 4e kwartaal 2019 aan de raad ter instemming
worden voorgelegd. Duidelijk is al wel dat Veenendaal
aandelen zal moeten bijkopen. Overigens blijkt uit een
waardeberekening van KPMG dat de aandelen wel in
waarde zijn gestegen.

er op dit moment bijvoorbeeld geen middelen geraamd en
het is nog onduidelijk wie deze investering in de toekomst
zal dragen (provincie, gemeente en/of Patrimonium). Op dit
moment is nog niets te zeggen over de precieze omvang of
fasering. Naar verwachting is er eind 2019 meer duidelijk
over de aanpak van Patrimonium en de gevolgen daarvan
voor de gebiedsvisie. Wij houden de raad op de hoogte van
de voortgang van deze ontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling Franse Gat
De gemeente is samen met Patrimonium bezig met
het maken van een gebiedsvisie voor het Franse Gat.
Een en ander is wat vertraagd in verband met het feit dat
Patrimonium meer tijd nodig heeft voor besluitvorming
over de huurvoorraad uit de wijk. De raad is tijdens een
beeldvormende avond in 2018 geïnformeerd over de
aanpak. Naast de ontwikkeling met betrekking tot de
huurwoningen van Patrimonium betrekken we ook de
sociale thema’s, energie, bodemsanering en klimaat bij de
visie. Hierdoor ontstaat een brede visie op de hele wijk
met als doel een toekomst bestendige wijk. De bewoners,
instellingen en bedrijven spelen een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van deze visie. Voor de benodigde middelen
hiervoor wordt vooral gekeken naar bestaande middelen en
de allocatie hiervan voor deze wijk. Maar wij verwachten
dat voor sommige aspecten in de komende jaren (mogelijk
forse) investeringen nodig zijn. Voor bodemsanering zijn
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Economie, werk en ontwikkeling
4.2

Economie, werk en ontwikkeling

Geraamde investeringen
Geraamde investeringen
Jaar

Investeringen

Bedrag

Kapitaallasten

2020

Investeringen IKC Franse Gat, CLV en nieuwbouw Ronde Erf

7.255.800

57.697

2021

Huisvestingsplan Onderwijs

6.304.200

48.241

2022

Idem

100.000

2.104

2023

Idem
Totale investeringen

100.000

2.104

13.760.000

110.146

Onderwijshuisvesting

Dit jaar vindt een herijking van het IHP plaats, die in twee onderdelen
aan de
zal taalaanbod
worden aangeboden.
Onderwijshuisvesting
(lees: Taalhuis)
en raad
formeel
(door erkend

Allereerst
zal een
de financiële
herijking
(herprioritering)
in de kadernota
moet worden
opgenomen.
gesprekken
Dit
jaar vindt
herijking van
het IHP
plaats, die in twee
taalinstituut).
Na 2020
zal de WEBDe
worden
aangepast
hierover
worden
op
dit
moment
gevoerd
met
de
portefeuillehouder.
De
uitkomsten
(financieel)
moeten
onderdelen aan de raad zal worden aangeboden. Allereerst
en treedt de wet Koolmees in werking watworden
mogelijk
opgenomen in de Programmabegroting. Hierin is begrepen dat de (kapitaals)lasten voor het onderwijs vanaf 2016
zal de financiële herijking (herprioritering) in de kadernota
ook gevolgen heeft voor het taalaanbod volwassenen.
met 2% per jaar mogen stijgen.
moet worden opgenomen. De gesprekken hierover worden
Aandachtspunt is de groeiende wachtlijst onder inwoners
op
moment
met de
portefeuillehouder.
van Veenendaal
een formeel taaltraject.
Tendit
tweede
zalgevoerd
een evaluatie
van
het huidige IHP worden uitgevoerd,
samen metvoor
de schoolbesturen.
Deze zalHet
dit proces
najaar
worden aangeboden.
De
uitkomsten
(financieel) moeten worden opgenomen
van taalscreening en toeleiding wordt op dit moment
in de Programmabegroting. Hierin is begrepen dat de
onderzocht en in regionaal verband wordt gezocht naar
Educatie volwassenen
(kapitaals)lasten
voor het/ laaggeletterdheid
onderwijs vanaf 2016 met 2% per
alternatieve subsidieregelingen, maar mogelijk zijn er op
De middelen
voor educatie volwassenen/laaggeletterdheid komen
deels meer
via demiddelen
regio (WEB-middelen)
en zijn deels weg te
jaar
mogen stijgen.
termijn
nodig om de wachtlijsten
-structureel- beschikbaar gesteld door de raad. De WEB-middelen
zijn
bedoeld
voor
zgn.
non-formeel
werken of in ieder geval te verkleinen.taalaanbod
(lees: Taalhuis) en formeel taalaanbod (door erkend taalinstituut). Na 2020 zal de WEB worden aangepast en treedt
Ten tweede zal een evaluatie van het huidige IHP worden
de wet Koolmees in werking wat mogelijk ook gevolgen heeft voor het taalaanbod volwassenen. Aandachtspunt is
uitgevoerd,
met onder
de schoolbesturen.
Deze zal dit voor eenBedrijventerreinen
de groeiendesamen
wachtlijst
inwoners van Veenendaal
formeel taaltraject. Het proces van taalscreening
najaar
worden aangeboden.
Er worden
projecten
dienaar
gericht
zijn op de
en toeleiding
wordt op dit moment onderzocht en in regionaal
verband
wordt gestart
gezocht
alternatieve
subsidieregelingen, maar mogelijk zijn er op termijn meer middelen
nodig omen
derevitalisering
wachtlijsten weg
te werken
of in
vergroening
van een
aantal bedrijven
ieder gevalvolwassenen
te verkleinen. / laaggeletterdheid
Educatie
terreinen. Daarnaast wordt ingezet op het duurzaam
De middelen voor educatie volwassenen/laaggeletterdheid
aanpakken en voorkomen van parkeerproblematiek op de
Bedrijventerreinen
komen deels via de regio (WEB-middelen) en zijn deels
bedrijventerreinen.
Er worden projecten gestart die gericht zijn op de vergroening en revitalisering van een aantal bedrijventerreinen.
-structureelbeschikbaar
gesteld
door
de
raad.
De
WEBDaarnaast wordt ingezet op het duurzaam aanpakken en voorkomen van parkeerproblematiek op de
middelen
zijn bedoeld voor zgn. non-formeel taalaanbod
bedrijventerreinen.
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Sociale leefomgeving
4.3

Sociale leefomgeving

Geraamde investeringen
Geraamde investeringen
Jaar

Investeringen

Bedrag

Kapitaallasten

2020

Investeringen m.b.t. sportaccommodaties en sportvelden

626.700

14.963

2021

Idem

434.000

8.607

2022

Idem

1.395.200

32.540

2.081.250

44.242

4.537.150

100.352

2023

Idem
4.3 Sociale
leefomgeving
Totale
investeringen
(kapitaallasten in jaar van investering)
Geraamde investeringen
Jaar

WMO
WMO

Investeringen

Bedrag

Kapitaallasten
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hiervan kan een integrale afweging over de toekomst van de financiële en inhoudelijke ondersteuning van
vrijwilligerswerkorganisaties en de toekomst van informele zorg worden gemaakt.
Toelichting op bovenstaande tabel:
Met de transformatie in het sociaal domein vragen we steeds meer van onze vrijwilligersorganisaties. In deze
In 2017 was er meer budget te verdelen i.v.m. overhevelen niet-besteed budget 2016. Vanaf 2017 is er ieder jaar
Kadernota is dan ook rekening gehouden met een structurele verhoging van de bijdrage met € 50.000 tot een
gemiddeld € 150.000 aangevraagd.
bedrag van € 150.000.
De besteding van de witte vlekken middelen wordt voor 2020 samen met Veens opgepakt. Het proces rondom de
verdeling van de witte vlekken middelen wordt als input gebruikt voor de toekomst van de informele zorg en het
Budget kleine subsidies

Met de transformatie in het sociaal domein vragen we
steeds meer van onze vrijwilligersorganisaties.
In deze Kadernota is dan ook rekening gehouden met
een structurele verhoging van de bijdrage met € 50.000
tot een bedrag van € 150.000.

Budget kleine subsidies
Bij de start van de Toekomstagenda Informele Zorg is de
subsidierelatie met een aantal organisaties opgezegd.
Zij zouden onder de Toekomstagenda Informele Zorg gaan
vallen en de daartoe beschikbaar gestelde Witte Vlekken
Middelen. Vanwege het loskoppelen van de middelen voor
zorgvrijwilligersorganisaties van de Toekomstagenda was er
geen grondslag meer aanwezig voor ondersteuning van de
organisaties die voorheen een ’kleine subsidie’ ontvingen.
Voor 2018 en 2019 is destijds besloten de inhoudelijke en
financiële ondersteuning van de ‘kleine subsidies’ voort te
zetten, in afwachting van de aanbesteding Welzijn 2020.
In het startdocument rond de aanbesteding Welzijn 2020
en verder zou de keuze worden gemaakt om de bijdrage
aan de ‘kleine subsidies’ al dan niet mee te nemen in de
aanbesteding Welzijn.
Omdat de aanbesteding Welzijn een jaar is uitgesteld,
is de keuze om de bijdrage aan de ‘kleine subsidies’ al
dan niet mee te nemen in de aanbesteding ook een jaar
uitgesteld. Dit betekent dat per 2021 de bijdrage aan de
kleine subsidiepartners al dan niet is meegenomen in de
aanbesteding Welzijn. Om de huidige situatie met een jaar
te continueren, in afwachting van de aanbesteding Welzijn,
is voor 2020 incidenteel € 27.894 nodig.
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In het startdocument voor de aanbesteding welzijn wordt
de keuze gemaakt of en hoe de bijdrage aan de kleine
subsidiepartners wordt meegenomen. Voorlopig is rekening
gehouden met een structurele bijdrage in de komende jaren
van € 28.000.

Personen met verward gedrag
De zorg rondom personen met verward gedrag wordt t/m
2019 gefinancierd vanuit ontvangen subsidie ZonMw en
vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein. Voor een
structurele borging van de aanpak zijn structurele middelen
nodig. Onderdelen vanuit het project die structurele
borging moeten krijgen zijn: inzet van wijkfunctionaris
zorg en veiligheid, deskundigheidsbevordering
waaronder ook intervisie, taboedoorbreking, inzet van
ervaringsdeskundigheid in de contacten met wijkbewoners,
professionals. De kosten voor de structurele borging
bedragen € 150.000. De aanpak wordt op dit moment ook
voor Rhenen en Renswoude gedaan.

Dementievriendelijke gemeente
Het project dementievriendelijk Veenendaal wordt
gefinancierd uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein
en loopt tot september 2019. Het samenwerkingsverband
ketenzorg dementie is eigenaar van het project, de gemeente
levert de onafhankelijke projectleider. Het project stopt per
september 2019 in de huidige hoedanigheid. Vraagstukken
die nog niet volledig zijn opgepakt worden geborgd in de
jaarplannen van het samenwerkingsverband. Informatie
en voorlichting is een taak die bij de gemeente is belegd.
Hier blijft aandacht voor bij de reguliere werkzaamheden
binnen de Wmo. De gemeente blijft deelnemen aan het
samenwerkingsverband ketenzorg dementie.

Sport
Dit jaar vindt een herijking plaats van de manier waarop
afgelopen jaren de bouw van extra kleedunits van

sportverenigingen is gesubsidieerd. Dit kan tot gevolg
hebben dat er een subsidieregeling wordt opgesteld.
Als dat het geval is, is afhankelijk van de keuzes die hierin
gemaakt worden een budget nodig tussen de € 48.000
en € 240.000 per jaar. In deze Kadernota zijn in afwachting
van concrete plannen vooralsnog geen bedragen voor dit
doel opgenomen. Bij het vaststellen van de subsidie 2018
aan SSV moet worden beoordeeld of de algemene reserve
van SSV niet groter wordt dan toegestaan is volgens de
bepalingen van de Algemene Subsidieverordening (ASV).
Dit kan mogelijk leiden tot terugvordering.

Regeling specifieke uitkering
stimulering sport (SPUK)
Medio 2018 is de subsidieregeling voor gemeenten
inzake de uitgaven aan sport gepubliceerd. De regeling
staat officieel bekend als ‘Regeling specifieke uitkering
stimulering’. In de praktijk wordt de regeling aangeduid
als SPUK. Om sport en beweging te stimuleren konden
gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de
btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek
brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari
2019 vervallen.
Voor de gemeente betekent dit concreet het volgende.
De gemeente behoeft geen btw meer te voldoen als de
gemeente tegen een meer dan symbolische vergoeding de
gelegenheid tot sportbeoefening geeft. De gemeente heeft
geen recht op aftrek meer van btw via de btw-aangifte.
De gemeente kan de btw op de kosten van het geven
van gelegenheid tot sport ook niet compenseren bij het
btw-compensatiefonds vanwege uitsluitingsgronden. De
uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft tot gevolg
dat de btw op de kosten van het geven van gelegenheid
tot sportbeoefening voor gemeenten een kostenpost
wordt. Gemeenten worden gecompenseerd via de
compensatieregeling Sport c.q. de SPUK.

De compensatieregeling bevat een budget van € 152
miljoen. Uitgangspunt van het Rijk is dat de gehele operatie
budgettair neutraal plaatsvindt (met andere woorden: het
deel van het btw-compensatiefonds wordt overgeheveld
ten gunste van de SPUK). De vraag is of de gemeente
er dan ook budgettaire neutraal uitkomt, omdat er weer
andere verdeelsleutels gelden. De aanvraag voor de SPUKuitkering moet voor 31 mei 2019 worden ingediend bij het
ministerie. De uitkering kan worden aangevraagd voor:
•	Investeringen in hardware, zoals de bouw en het
onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen
van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
•	Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het
beheer van een accommodatie. Het kan gaan om
gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en
ingehuurde krachten zoals buurtsportcoaches en andere
beheerders van accommodaties. Dit kan voor SSV een
extra kostenpost betekenen; voor de gemeente verloopt
dit budgettair neutraal.
In het MIP zijn de investeringsbedragen oor sportdoel
einden opgenomen voor een bedrag inclusief BTW.
De kapitaallasten zijn berekend over de bedragen exclusief
BTW, omdat uitgangspunt is dat de BTW via compensatie
uit de SPUK-regeling wordt terugontvangen.

Bibliotheek
De Bibliotheek zal naar verwachting de activiteiten van
de Volksuniversiteit overnemen, zoals door de raad
aangegeven in de consultatie inzake uitkomsten en
consequenties van het haalbaarheidsonderzoek
overname cultuureducatie voor volwassenen door de
Bibliotheek op 19 april 2018. De Bibliotheek heeft nog
geen subsidieaanvraag hiervoor gedaan, waardoor er
nog geen 100% zekerheid is dat deze overname doorgaat.
In de prognose is wel het bedrag voor activiteiten,
personeel en overige lasten opgenomen conform het
onderliggende advies ‘Leren voor het leven in
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De Cultuurfabriek?’ van Thomas van Dalen Advies.
Dit gaat om een structureel jaarlijks bedrag van
€ 217.000. Dit bedrag kan ten laste van de vrijval
subsidie Volksuniversiteit worden gebracht.

Leegstand Spectrum
In de consultatie van 19 april 2018 heeft de raad ingestemd
met de vraag of het college nader onderzoek kon opstarten
naar het vinden van een oplossing voor de leegstand van het
Spectrum, ontstaan als gevolg van overname van de functie
cultuureducatie voor volwassenen door de Bibliotheek.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in het voorstel van het
college om Stichting Muziekschool Veenendaal/ De Muzen
de Spectrumzaal te laten huren. De Muzen krijgt daarbij de
opdracht om invulling te geven aan de relatie met Filmhuis
Veenendaal en, gezamenlijk met Theater de Lampegiet,
invulling te geven aan de ‘kleine zaal’ programmering.
Daarbij moet de Spectrumzaal voor minimaal 90% btwbelaste activiteiten worden gebruikt omdat anders een deel
van de investerings-btw terugbetaald moet worden aan
de Belastingdienst. Voor de overige vrijgekomen ruimtes
wordt een externe huurder gezocht. Dit scenario levert tot
en met 2020 een positief resultaat op van € 81.821 wanneer
daadwerkelijk wordt over gegaan op externe verhuur. Zoals
het er nu uit ziet dreigt er leegstand vanaf 1 juni 2019. Vanaf
2021 ontstaat er bij dit scenario een nadeel van € 44.416.
Een alternatief scenario is om het gehele Spectrum aan
De Muzen te verhuren en hierdoor naast het aanbieden
van kunsteducatie het culturele veld te kunnen faciliteren
middels verhuur van specifiek ingerichte ruimten zoals
studio’s, ateliers, repetitieruimten, vergaderruimten.
Dit scenario sluit aan bij het masterplan Brouwerspoort en
draagt bij aan de ontwikkeling van het Kees Stipplein als
levend en bruisend plein en kent in 2020 een nadeel van
€ 58.916, in de jaren 2021 en 2022 een nadeel van € 185.153
en vanaf 2023 een nadeel van € 146.153. Bovenstaand
scenario wordt met alle betrokkenen uitgewerkt.

Toerisme: Aansluiting bij landelijk
wandelknooppuntennetwerk
In regionaal verband (Foodvalley) wordt de wenselijk
heid om aansluiting te zoeken bij het landelijke
wandelknooppuntennetwerk onderzocht. Op dit moment is
nog niet duidelijk of alle gemeenten gaan meedoen.
Indien wordt besloten om aan te sluiten op dit landelijke
netwerk, dan is een onderzoeksfase naar geschikte
routes aan de orde. De kosten van dit onderzoek zijn naar
verwachting relatief beperkt en worden in 2019 uit de
budgetten op de taakvelden economische ontwikkeling en/
of economische promotie gefinancierd.
Bij de realisering van routes is structureel € 10.000 per
jaar nodig; in het 1e jaar is dat eenmalig € 20.000 om alle
aanloopkosten te dekken. De onderhoudskosten van het
wandelknooppuntennetwerk naar verwachting € 2.000 per
jaar. Ook wordt van de gemeente bijvoorbeeld bijdragen
gevraagd voor informatiepanelen, bijdragen voor een
bezoekerscentrum, etc.
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Burger en Bestuur
Veiligheid
Veilig zijn is naast de aanpak van criminaliteit samen met
onze partners als de politie en het Openbaar Ministerie
ook onderdeel in de omgevingsvisie als leidend principe.
Bij bestaande en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
wordt (sociale) veiligheid als onderdeel meegenomen in
de ontwikkeling (denk o.a. aan verlichting, achterpaden,
aanpassen aan de doelgroep). Ook sociale ogen in de
wijken en het zorgen voor (fysieke) ontmoeting, krijgen
hierdoor een plek. Sociaal toezicht wordt gestimuleerd
door functiemenging. Daarnaast wordt in het sociaal
domein het wijkteam zo toegerust dat zij zich richten
op schoon, heel en veilig. Door het betrekken van
wijkbewoners dragen zij bij aan het behouden of het
verhogen van het veiligheidsgevoel.
Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 is
een gezamenlijk plan met de 5 gemeenten behorend bij
basisteam Heuvelrug (Rhenen, Renswoude, Utrechtse
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Veenendaal). De prioriteit
waar we ons gezamenlijk voor inzetten, is ondermijning.
Hier versterken we elkaar en de veiligheid in de aanpak
door efficiënt en effectief samen te werken. Iedere
gemeente heeft eigen lokale speerpunten. Veenendaal
heeft in overeenstemming met haar inwoners, ondernemers
en professionals gekozen voor integrale aanpak van drugs,
waar we vooral inzetten op drugsgebruik,-handel en –
productie, maar ook op het tegengaan van het normaliseren
van drugsgebruik. We zetten in op High Impact Crimes
(HIC: woninginbraken, overvallen, ram-, plof- en snelkraken

en huiselijk geweld). We zetten bij voorkomen polarisatie in
op het signaleren van extreem gedachtegoed of het creëren
van parallelle samenlevingen. We zetten niet alleen in op
de extremen, we geven een stem aan het zwijgende midden
dat vaak een meerderheid is.
Er is aandacht voor cyberveiligheid, waar we als gemeente
vooral inzetten op bewustwording en weerbaarheid.

Aanpak Ondermijning
Het college heeft het plan “Ondermijning in Veenendaal:
van beeld naar aanpak” vastgesteld. Er wordt steeds meer
multidisciplinair gewerkt. Voor de komende jaren willen
we dit versterken met datagestuurd werken. Inmiddels
is het project adresgerelateerde problematiek gestart,
waarbij we voor het eerst ervaring op hebben gedaan met
deze manier van werken. De verwachting is dat de rol van
data steeds verder zal toenemen in ons werk. Daarnaast
zien we landelijk dat zorgfraude als thema steeds meer
in opkomst is. Het is belangrijk dat we ons als overheid
blijven realiseren dat toezicht en handhaving ook bij nieuwe
overheidstaken belangrijk is, zodat we voorkomen dat er
ongewild geld weglekt naar personen en bedrijven die dit
niet gebruiken voor het doel waarvoor ze het wel gekregen
hebben. Ook al is het dossier van de ondermijning er één
van de lange adem: we verwachten dat de versterking van
de samenwerking en het datagestuurd werken op den duur
zal leiden tot concrete resultaten.
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Financieel toezicht door de provincie Utrecht
De provincie heeft begin april jl. een circulaire uitgebracht onder de titel ‘Begrotingscirculaire 2020-2023’. Hierin
wordt uitgebreid ingegaan op het financiële toezicht op de gemeenten. Het principe is dat de gemeenten onder het
repressieve toezicht vallen (de begroting kan dan direct uitgevoerd worden). Voorwaarde hiervoor is dat de
begroting structureel en reëel in evenwicht is.
▪
Structureel
Er mag geen sprake zijn van een ‘opschuivend financieel perspectief’. Daarmee wordt bedoeld dat het niet
is toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste
jaarschijf in evenwicht is. Als dat bijvoorbeeld in 2023 het geval is (maar bij de vorige begroting ook al voor
de jaarschijf 2022) dan is er sprake van ‘opschuivend financieel perspectief”. In dat geval moeten minimaal
de laatste twee jaren (2022 en 2023) structureel sluitend zijn.
In dat geval moeten minimaal
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investeringen.Ontwikkeling Algemene reserve
De huidige stand van de Algemene reserve kan als volgt
Ontwikkeling Algemene reserve
worden bepaald: (bedragen x € 1.000)
De huidige stand van de Algemene reserve kan als volgt worden bepaald: (bedragen x € 1.000)
BIJ
AF
SALDO

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Algemene uitkering Gemeentefonds
Bij de berekening van de algemene uitkering voor de
volgende jaren is uitgegaan van de laats bekende gegevens.
De ontwikkelingen van de algemene uitkering is op een
aantal punten onzeker:
• hoe ontwikkelt zich de groei van de economie:
•	welke extra middelen komen beschikbaar vanwege de
steeds oplopende uitgaven van het Sociaal Domein en
gaat het dan om incidentele of structurele middelen;
•	hoe valt de herziening van het verdeelmodel
gemeentefonds in 2021 uit.
We hopen dat de meicirculaire hier meer duidelijkheid over
zal geven.

Financieel toezicht door de provincie Utrecht
De provincie heeft begin april jl. een circulaire uitgebracht
onder de titel ‘Begrotingscirculaire 2020-2023’. Hierin
wordt uitgebreid ingegaan op het financiële toezicht op
de gemeenten. Het principe is dat de gemeenten onder
het repressieve toezicht vallen (de begroting kan dan
direct uitgevoerd worden). Voorwaarde hiervoor is dat de
begroting structureel en reëel in evenwicht is.
•	Structureel
Er mag geen sprake zijn van een ‘opschuivend financieel
perspectief’. Daarmee wordt bedoeld dat het niet is
toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting
aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in
evenwicht is. Als dat bijvoorbeeld in 2023 het geval is (maar
bij de vorige begroting ook al voor de jaarschijf 2022) dan
is er sprake van ‘opschuivend financieel perspectief”.

Stand algemene reserve per 1.1.2019
Resultaat jaarrekening 2018

18.043
1.732

Aanwending n.a.v. 1e Berap 2019

1.298

Mutaties vanuit de Programmabegroting 2019-2022

1.903
1.732

3.201

Saldo per 1 mei 2019
In de kadernota wordt rekening gehouden met de volgende
aanwendingen om de jaren 2020-2023 sluitend te maken

16.574

2020 aanwending

1.485

2021 aanwending

459

2022 aanwending
2023 storting overschot
Saldo na verwerking kadernota

0
369
14.999

De ontwikkeling van het saldo hangt mede af van de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de landelijk
oplopende kosten Sociaal Domein (met name Jeugdhulp). In hoofdstuk 1.3 is aangegeven dat er inderdaad extra
middelen beschikbaar komen en op welke wijze (met welke prioriteiten) deze middelen zullen worden ingezet.
Daarbij wordt de bestendige lijn van de beslisboom gehanteerd.
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De ontwikkeling van het saldo hangt mede af van de extra
middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de landelijk
oplopende kosten Sociaal Domein (met name Jeugdhulp).
In hoofdstuk 1.3 is aangegeven dat er inderdaad extra
middelen beschikbaar komen en op welke wijze (met welke
prioriteiten) deze middelen zullen worden ingezet. Daarbij
wordt de bestendige lijn van de beslisboom gehanteerd.
Belangrijk is dat de extra middelen van het Rijk worden
ingezet om de tekorten binnen het Sociaal Domein te
reduceren. Het positieve gevolg hiervan is, dan minder
onttrekkingen uit de Algemene reserve behoeven plaats
te vinden. De positie van de Algemene Reserve blijft dan
redelijk stabiel rond de afgesproken grens van € 16,5
miljoen. Zodra de exacte omvang van de Rijksbijdrage
bekend is, wordt u nader geïnformeerd.
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Bedrijfsvoering

Belangrijk is dat de extra middelen van het Rijk worden ingezet om de tekorten binnen het Sociaal Domein te
reduceren. Het positieve gevolg hiervan is, dan minder onttrekkingen uit de Algemene reserve behoeven plaats te
vinden. De positie van de Algemene Reserve blijft dan redelijk stabiel rond de afgesproken grens van € 16,5 miljoen.
Zodra de exacte omvang van de Rijksbijdrage bekend is, wordt u nader geïnformeerd.

4.6

Bedrijfsvoering

Geraamde investeringen
Geraamde investeringen
Jaar

Investeringen

Bedrag

Kapitaallasten

2020

Investeringen m.b.t. automatiserings- en informatiseringsplan

1.400.000

59.458

2021

Idem en vervanging telefooncentrale

1.542.500

83.873

2022

Investeringen m.b.t. automatiserings- en informatiseringsplan

1.455.000

75.282

2023

Idem
Totale investeringen
(kapitaallasten in jaar van investering)

1.422.500

70.098

5.820.000

288.711

Organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling

van ambtenaren gelijk aan die van werknemers in het
Om adequaat, creatief en voortvarend te kunnen reageren op
de uiteenlopende en steeds vaker complexe
Om adequaat, creatief en voortvarend te kunnen reageren
bedrijfsleven. Deze worden voortaan geregeld in het
verzoeken uit de samenleving heeft de organisatie een traject ingezet om haar adaptief vermogen te vergroten en
op de uiteenlopende en steeds vaker complexe verzoeken
Burgerlijk Wetboek, in de Cao, in een arbeidsovereenkomst
meer wendbaar te zijn. De complexiteit van de diverse vraagstukken
vraagt om een integrale aanpak waarbij
uit
de
samenleving
heeft
de
organisatie
een
traject
ingezet
en personeelshandboek
van
onze
gemeente.
verschillende disciplines betrokken worden. Flexibiliteit, slagvaardigheid
en het loskomen
van
strakke
structuren
om
adaptief
vermogen
tericht
vergroten
en meer wendbaar
In 2019
alle benodigde
zijn haar
daarbij
gewenst.
Daarom
de organisatie
zich onder andere
opworden
opgavegericht
werken, voorbereidingen
zodat beter regiegetroffen
gevoerd
worden op
grote
dossiers
en beter focus gelegdomkan
op politieke,
maatschappelijke
of
te
zijn. Dekan
complexiteit
van
de diverse
vraagstukken
de worden
nieuwe wet
in te kunnen
voeren.
financiële
vraagt
om ontwikkelingen.
een integrale aanpak waarbij verschillende
disciplines betrokken worden. Flexibiliteit, slagvaardigheid
Strategisch personeelsbeleid
Dehet
wetloskomen
normalisering
rechtspositie
ambtenaren
en
van strakke
structuren
zijn daarbij
Vanuit onze HRM-visie sturen we op:
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (afgekort als Wnra)
wordt op 1 januari 2020 van kracht. Vanaf dat
gewenst. Daarom richt de organisatie zich onder andere
• Evenwichtige opbouw personeelsbestand (Instroom);
moment vallen alle ambtenaren onder het private arbeidsrecht en niet meer onder het bestuursrecht. Daarmee
op
opgavegericht
werken, zodat
beter regie gevoerdvan
kan ambtenaren
•	Duurzame
inzetbaarheid
medewerkers
(Doorstroom
worden
de rechtspositie
en arbeidsvoorwaarden
gelijk aan
die van van
werknemers
in het
worden
op
grote
dossiers
en
beter
focus
gelegd
kan
worden
/
uitstroom);
bedrijfsleven. Deze worden voortaan geregeld in het Burgerlijk Wetboek, in de Cao, in een arbeidsovereenkomst
op
maatschappelijke
of financiële
•	Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap (Doorstroom/
en politieke,
personeelshandboek
van onze
gemeente.ontwikkelingen.
In 2019 worden alle benodigde voorbereidingen getroffen om de nieuwe
wet in te kunnen voeren.
uitstroom).

De wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Strategisch
personeelsbeleid
De
Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (afgekort
Evenwichtige opbouw personeelsbestand
Vanuit onze HRM-visie sturen we op
als Wnra) wordt op 1 januari 2020 van kracht. Vanaf
In 2018 heeft de gemeente Veenendaal de ‘Charter
•
Evenwichtige opbouw personeelsbestand (Instroom);
dat moment
vallen
alle
ambtenaren
onder
het
private
ondertekend. De doelen die in de Charter
•
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers (Doorstroomdiversiteit’
/ uitstroom);
arbeidsrecht
en
niet
meer
onder
het
bestuursrecht.
zijn
gesteld
•
Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap (Doorstroom/ uitstroom). zijn:
Daarmee worden de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
1.	Het personeelsbestand verjongen, 50% van de nieuwe
Evenwichtige opbouw personeelsbestand;
In 2018 heeft de gemeente Veenendaal de ‘Charter diversiteit’ ondertekend.
De doelen die in de Charter zijn gesteld zijn:
1. Het personeelsbestand verjongen, 50% van de nieuwe instroom is jonger dan 35 jaar
2. Voldoen aan de quotumwetgeving, voor 2018 was dat 7,8 fte (1 fte is 25,5 uur)
De doelen zoals wij ze gesteld hebben zijn in 2018 gehaald.

instroom is jonger dan 35 jaar
2.	Voldoen aan de quotumwetgeving, voor 2018 was dat
7,8 fte (1 fte is 25,5 uur)
De doelen zoals wij ze gesteld hebben zijn in 2018 gehaald.
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en ontwikkeling
persoonlijk leiderschap
Het doel is dat medewerkers en de organisatie inzicht
krijgen in de talenten/vaardigheden om hiermee talent
te ontwikkelen - en benutten. Met dit inzicht kan onder
andere tot de juiste samenstelling van teams gekomen
worden. Daarnaast willen we het gebruik van de TMA
(Talenten Motivatie Analyse) borgen door het te gebruiken/
benutten in diverse P&O instrumenten o.a. mobiliteit en de
gesprekscyclus. De tussenstand van de afgenomen TMAanalyses betreft: TMA afgenomen = 329 (70%).

Vitaliteitspact
Per 1 januari 2019 is het Vitaliteitspact van start gegaan.
In totaal maken 27 medewerkers hier gebruik van. Dit
betekent dat iets meer dan 50% van de medewerkers
die tot de doelgroep behoren deelnemen aan het
Vitaliteitspact. Inmiddels is gestart met het her bezetten
van de (formatie)ruimte die de deelnemers aan het
Vitaliteitspact achterlaten. Dit biedt mogelijkheden om
andere medewerkers te laten in- of doorstromen.

Indeling thema’s in programmabegroting
De raad heeft behoefte aan meer inzicht in de financiële
structuur. De accountant heeft in zijn managementletter
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aangegeven dat er meer verbinding tussen beleid en
financiën te leggen is. Op 14 mei jl. is daarom aan de
raad een nieuwe indeling van thema’s (onderstaand) en
een nieuwe structuur van de doelenboom gepresenteerd.
Deze aanpassingen in de thema-indeling zijn nodig om
de financiële verslaglegging beter aan te laten sluiten
op de beleidsmatige inhoud. Hiermee ontstaat een
programmabegroting die qua structuur, beter dan nu het
geval is, aansluit bij de (beleids)inhoud, zodat beleid en
financiën meer gekoppeld zijn.
Waarom aanpassen?
We willen meer toe naar het werken vanuit de inhoud,
gericht op de behoefte van de samenleving. De nieuwe
indeling in de aangepaste thema’s kent nu een logischer
aansluiting op de inhoud. Het sluit aan op het voornemen
om integraal beleid voor het sociaal domein te ontwikkelen.
Omdat er binnen het sociaal domein gewerkt wordt vanuit
integraal beleid is het nodig om ‘ontschot’ te kunnen
werken. De thema’s Jeugd, WMO en Participatie &
re-integratie zijn samen het sociaal domein. De financiële
structuur is hierin nu ondersteunend. Het nieuwe format
van de doelenboom biedt meer inzicht en overzicht op
doelstellingen per thema. De doorontwikkeling van de
doelenboom is nu in de organisatie in gang gezet en
zal in de begroting 2020-2023 worden verwerkt.
Door doelstellingen ‘SMARTer’ te maken kan er goed
worden afgestemd over het effect dat we met ons beleid
willen bereiken. En door transparant te zijn over de
inspanningen wordt meer inzicht gecreëerd wat voor
dit effect gedaan wordt. Omdat we bezig zijn met het
optimaliseren van de vorm (doelenboom en logische
ordening) van de begroting zijn de aanpassingen in de
thema’s het meest logisch en efficiënt om nu ook mee
te nemen.

Wat verandert er?
In algemene zin verandert er niet veel in de begroting,
het document wordt alleen overzichtelijker en schept
helderheid over de te verwachten effecten. Het raads
programma staat centraal in alles wat de ambtelijke
organisatie doet. Dit is het uitgangspunt waarlangs de
doelenboom, bij het opstellen van de begroting, wordt
gelegd. Om in beeld te brengen waar de doelstellingen
uit de begroting 2019-2022 een plek hebben gekregen,
zal er bij de begroting 2020-2023 een ‘was-wordt’ bijlage
worden toegevoegd. Vanaf de begroting 2020-2023
en verdere P&C-documenten zal de gewijzigde opzet
aangehouden worden.
Opbouw begroting
De hoofdstukindeling van de begroting blijft ongewijzigd.
Onder ieder thema (hoofdstuk) wordt een voorblad
ingevoegd met een (doorontwikkelde) doelenboom, waarop
de speerpunten en indicatoren voor dat thema vermeld
staan. Net als voorgaande jaren volgt hierna tekstuele
onderbouwing. Naast de doelen in de doelenboom staan
hierin de onderwerpen die de raad belangrijk vindt om
terug te zien zoals de visie op dat thema en de programma’s
die aan dat thema gelinkt zijn.
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Indeling thema’s programmabegroting
Programma 1 – Fysieke leefomgeving
Thema’s:
I. Ruimtelijke ontwikkeling
II. Openbare ruimte
III. Wijkgericht werken

Programma 2 – Economie, werk en ontwikkeling
Thema’s:
I. Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid
II. Recreatie en toerisme

Programma 3 – Sociale Leefomgeving
Thema’s:
I. Inkomen
II. Sociaal domein – Participatie en re-integratie
III. Sociaal domein – WMO
IV. Sociaal domein – Jeugd
V. Onderwijs en ontwikkeling
VI. Sport
VII. Cultuur
VIII. Welzijn

Programma 5 – Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Thema’s:
I. Treasury
II. OZB en belastingen overige
III. Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Programma 6 – Bedrijfsvoering
Thema’s:
I. Dienstverlening (intern)
II. Security & informatiebeveiliging
III. Middelen
IV. Advisering en detachering
V. Bedrijfsvoering algemeen

Programma 4 – Burger en bestuur
Thema’s:
I. Dienstverlening (extern)
II. Burger en samenwerking
III. Veiligheid samenleving
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Overzicht structurele mutaties
1e bestuursrapportage 2019
BIJLAGE 2: OVERZICHT STRUCTURELE MUTATIES 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2019
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Wijzigingen in het bestaande MIP
BIJLAGE 3: WIJZIGINGEN IN HET BESTAANDE MIP

34

Kadernota 2020-2023 | 47

Leeswijzer

Samenvatting

Bijlage 1:
Indeling thema’s programmabegroting

Financieel Kader
2020-2023
Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties
1e bestuursrapportage 2019

Sociaal domein

Begrotingsprogramma’s

Bijlage 3:
Wijzigingen in het bestaande MIP

Bijlagen

Bijlage 4:
Meerjareninvesteringsplan (MIP) 2020-2023

Meerjareninvesteringsplan (MIP) 2020-2023
BIJLAGE 4: MEERJARENINVESTERINGSPLAN (MIP) 2020-2023
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