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Inleiding
Voor u liggen de Jaarstukken 2020. Daarmee legt het college verantwoording af aan de
raad over de uitvoering van het beleid en de
financiële gevolgen daarvan in 2020. De basis
voor deze Jaarstukken ligt in artikel 197 van
de Gemeentewet. De uitwerking heeft plaatsgevonden met inachtneming van het Besluit
Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV).

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de budgetcyclus van 2020.
Op 11 november 2019 stelde de raad de Programmabegroting
2020 en meerjarenraming 2021-2023 vast. In drie bestuursrapportages is de raad geïnformeerd over de tussentijdse
inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Deze rapportages
zijn vastgesteld in de raadsvergaderingen van 25 juni,
15 oktober en 17 december 2020.
De informatie die in deze jaarstukken is opgenomen, geeft
een cijfermatig beeld van de situatie per 31 december 2020.
In de teksten worden de ontwikkelingen gedurende het jaar
toegelicht.
In de financiële overzichten zijn de bedragen in de meeste
gevallen opgenomen per duizend euro (€ 1.000). Hierdoor zijn
er in enkele gevallen afrondingsverschillen ontstaan die leiden
tot een geringe afwijking van € 1.000.

Leeswijzer
In deze Jaarstukken treft u allereerst een samenvatting aan.
Vervolgens vindt u in een apart hoofdstuk de gevolgen van de
coronacrisis in 2020 terug.
Hierop volgt het Jaarverslag. Daarin worden per begrotings
programma de resultaten en de baten en lasten uiteengezet.
Verder worden in de paragrafen A tot en met G dwarsdoorsnedes op een aantal onderwerpen gepresenteerd. In paragraaf
A zijn bovendien ook de (verplichte) financiële kengetallen
volgens het BBV opgenomen.

Vervolgens is de Jaarrekening aan de orde, met de balans
per 31 december 2020, de samenvatting van de programmarekening, de grondslagen van de jaarrekening en de SISA
-verantwoording.
Daarna is het Burgerjaarverslag 2020 opgenomen.
Tenslotte volgt een aantal bijlagen:
− Bijlage 1 bevat het overzicht van gerealiseerde baten en
lasten per taakveld.
− Bijlage 2 geeft een specificatie van de resultaatbestemming
2020.
− Bijlage 3 bevat een overzicht van de naar 2021 over te
hevelen restant-investeringsbedragen, de niet-uitgevoerde
investeringen en af te sluiten investeringen.
− Bijlage 4 geeft een overzicht van de incidentele baten en
lasten.
− Bijlage 5 betreft het overzicht structurele toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves.
− Bijlage 6 geeft de staat van reserves en voorzieningen weer.
− Bijlage 7 is een overzicht van de in 2020 verleende subsidies.
− Bijlage 8 is het verslag van de medebewindstaken 2020.
− Bijlage 9 bevat een overzicht van reservemutaties afwijkend
van de begroting.
− Bijlage 10 betreft een gedetailleerd financieel overzicht van
de gevolgen van de coronacrisis

	Single information, single audit: de verantwoording van specifieke uitkeringen aan andere overheden.

1

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 2

Inleiding

Samenvatting

De coronacrisis
(COVID-19)

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Samenvatting

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 3

Inleiding

Samenvatting

De coronacrisis
(COVID-19)

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Samenvatting
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Resultaat 2020

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
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Mutaties in reserves

Mutaties in reserves
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Resultaat jaarrekening 2020
Resultaat jaarrekening 2020
(bedragen x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)
1.Fysieke Leefomgeving
1.Fysieke Leefomgeving

Begroting na wijziging
Begroting na wijziging
Lasten
Baten
Lasten
Baten

Saldo
Saldo

Lasten
Lasten

Realisatie
Realisatie
Baten
Baten

32.381
32.381

Saldo
Saldo

-5.582
-5.582

Lasten
Lasten

Verschillen
Verschillen
Baten
Baten

553
553

2.723
2.723

31.829
31.829

-8.305
-8.305

37.963
37.963

1.467
1.467

834
834

-632
-632

1.639
1.639

1.005
1.005

-634
-634

-173
-173

171
171

-2
-2

120.852
120.852

47.512
47.512

-73.340
-73.340

113.280
113.280

43.772
43.772

-69.507
-69.507

7.572
7.572

-3.740
-3.740

3.832
3.832

4.Burger en Bestuur
4.Burger en Bestuur

7.567
7.567

1.162
1.162

-6.405
-6.405

7.706
7.706

1.026
1.026

-6.680
-6.680

-139
-139

-136
-136

-275
-275

5.Algemene dekkingsmiddelen
5.Algemene dekkingsmiddelen

3.614
3.614

128.940
128.940

125.326
125.326

-17
-17

125.440
125.440

125.457
125.457

3.632
3.632

-3.500
-3.500

131
131

43.887
43.887

2.499
2.499

-41.388
-41.388

42.954
42.954

3.322
3.322

-39.631
-39.631

933
933

823
823

1.756
1.756

217.521
217.521

212.777
212.777

-4.744
-4.744

1.308
1.308

3.193
3.193

1.884
1.884

203.525
203.525
3.521
3.521

206.947
206.947
3.487
3.487

3.422
3.422
-34
-34

13.996
13.996
-2.213
-2.213

-5.830
-5.830
295
295

8.166
8.166
-1.918
-1.918

431
431

2.107
2.107

1.676
1.676

850
850

2.190
2.190

1.340
1.340

-419
-419

83
83

-335
-335

1.120
1.120

3.054
3.054

1.934
1.934

1.354
1.354

3.098
3.098

1.744
1.744

-234
-234

44
44

-190
-190

226
226

23
23

-203
-203

226
226

23
23

-203
-203

0
0

0
0

0
0

2.921
2.921

2.405
2.405

-516
-516

3.250
3.250

2.733
2.733

-517
-517

-329
-329

328
328

-1
-1

584
584

553
553

-31
-31

584
584

553
553

-31
-31

0
0

0
0

0
0

6.591
6.591

11.335
11.335

4.744
4.744

9.785
9.785

12.085
12.085

2.300
2.300

-3.194
-3.194

750
750

-2.444
-2.444

224.112

224.112

0

213.310

219.032

5.722

10.803

-5.080

5.722

2.Economie, Werk en Ontwikkeling
2.Economie, Werk en Ontwikkeling
3.Sociale Leefomgeving
3.Sociale Leefomgeving

6. Bedrijfsvoering
6. Bedrijfsvoering
Gerealiseerd totaal saldo van baten en
Gerealiseerd totaal saldo van baten en
lasten
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1.Fysieke Leefomgeving
1.Fysieke Leefomgeving
2.Economie, Werk en Ontwikkeling
2.Economie, Werk en Ontwikkeling
3.Sociale Leefomgeving
3.Sociale Leefomgeving
4.Burger en Bestuur
4.Burger en Bestuur
5.Algemene dekkingsmiddelen.
5.Algemene dekkingsmiddelen.
6. Bedrijfsvoering
6. Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
Mutaties reserves

Gerealiseerd resultaat

2.171
2.171

Saldo
Saldo

40.134
40.134
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Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten komt uit op
€ 3.422.000 voordelig. In de gewijzigde begroting 2020 werd
een nadelig resultaat voorzien van € 4.744.000. Uiteindelijk zijn
er voor € 13.996.000 lagere lasten gerealiseerd, en zijn er voor
€ 5.830.000 lagere baten gerealiseerd.
Mutaties reserves
De inzet van reserves hebben per saldo voor een bedrag van
€ 2.300.000 een positief effect op het gerealiseerde resultaat
2020. In de gewijzigde begroting werd dit effect nog geraamd
op € 4.744.000 positief. Uiteindelijk is er € 3.194.000 meer
gestort in de reserves en € 750.000 meer onttrokken. Per saldo
leidt dit tot een nadeel van € 2.444.000 voor de reservemutaties.
Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerd resultaat komt uit op € 5.722.000 voordelig.
Enerzijds is er voor een bedrag van € 10.803.000 aan lagere
lasten gerealiseerd, anderzijds zijn voor een bedrag van
€ 5.080.000 aan lagere baten gerealiseerd ten opzichte
van het geraamde resultaat in de gewijzigde begroting.

Voor de saldokolommen geldt: - is nadelig en + is voordelig
Concept
jaarstukkengeldt:
2020
18
Voor de saldokolommen
- is nadelig en + is voordelig
Concept jaarstukken 2020
18
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten komt uit op € 3.422.000 voordelig. In de gewijzigde begroting 2020 werd een nadelig resultaat voorzien
van € 4.744.000. Uiteindelijk zijn er voor € 13.996.000 lagere lasten gerealiseerd, en zijn er voor € 5.830.000 lagere baten gerealiseerd.

Mutaties reserves
De inzet van reserves hebben per saldo voor een bedrag van € 2.300.000 een positief effect op het gerealiseerde resultaat 2020. In de gewijzigde begroting
werd dit effect nog geraamd op € 4.744.000 positief. Uiteindelijk is er € 3.194.000 meer gestort in de reserves en € 750.000 meer onttrokken. Per saldo leidt
dit tot een nadeel van € 2.444.000 voor de reservemutaties.
Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerd resultaat komt uit op € 5.722.000 voordelig. Enerzijds is er voor een bedrag van € 10.803.000 aan lagere lasten gerealiseerd, anderzijds
zijn voor een bedrag van € 5.080.000 aan lagere baten gerealiseerd ten opzichte van het geraamde resultaat in de gewijzigde begroting.

Vergelijking met (prognose) bestuursrapportages
In onderstaande tabel vindt u de gerealiseerde financiële ontwikkeling over 2020:
(bedragen x € 1.000)
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Vergelijking
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bestuursrapportages
(bedragen x € 1.000)
Taakveld (bedragen x € 1.000)

Afval
Afval
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
rognose) bestuursrapportages
Vergelijking met (prognose) bestuursrapportages
In onderstaande tabel vindt u de gerealiseerde financiële ontwikkeling over 2020: Beheer overige gebouwen en gronden
Beheer overige gebouwen en gronden
Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed
ndt u de gerealiseerde
In onderstaande
financiële tabel
ontwikkeling
vindt u de
over
gerealiseerde
2020:
financiële ontwikkeling over 2020:
Bouwgrondexploitatie
Bouwgrondexploitatie
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(bedragen x € 1.000)
Voor resultaatbestemming
NaVoor
resultaatbestemming
resultaatbestemming
Na resultaatbestemming
Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Parkeren
020
Programmabegroting 2020
-1.055
-1.055
0 Parkeren
0
Riolering
Riolering
2020
1e bestuursrapportage 2020
- 527
- 935- 527
- 935
Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
2020
2e bestuursrapportage 2020
1.188
- 881.188
- 88
en burgerparticipatie
Samenkracht en burgerparticipatieSamenkracht
Wonen
Wonen en bouwen
2020
3e bestuursrapportage 2020
3.877
1383.877
138 en bouwen
Milieubeheer
Milieubeheer
Jaarstukken 2020
5.722
2.3905.722
2.390
Overige verschillen
Overige verschillen
Totaal programma Fysieke Leefomgeving
Totaal programma Fysieke Leefomgeving
Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling
Economische promotie
Economische promotie
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Overige verschillen
Overige verschillen
Totaal programma Economie, Werk
Totaal
en programma
Ontwikkeling
Economie, Werk en Ontwikkeling
Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie
Begeleide participatie
Begeleide participatie
0
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19
19
Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en cultuurparticipatie
Cultuurpresentatie, cultuurproductie
en cultuurparticipatie
Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18+
Inkomensregelingen
Inkomensregelingen
Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerk-voorzieningen (WMO) Maatwerk-voorzieningen (WMO)
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Concept
jaarstukken 2020
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jaarstukken 2020
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
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Afwijkingen

681
72
70
139
1.225
145
37
138
19
110
259
616
22
60
2.723
214
98
118
4
2
716
97
43
118
647
7
304
428
400
20
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333
48
637
8
3.832
211
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57
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1.756
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8.166
2.444
5.722

20

Samenkracht en burgerparticipatieSamenkracht en burgerparticipatie
Sportaccommodaties
Sportaccommodaties
Sportbeleid en activering
Sportbeleid en activering
Volksgezondheid
Volksgezondheid
Wijkteams
Wijkteams
Overige verschillen
Overige verschillen
Totaal programma Sociale Leefomgeving
Totaal programma Sociale Leefomgeving
Bestuur
Bestuur
Burgerzaken
Burgerzaken
Crisisbeheersing en Brandweer Crisisbeheersing en Brandweer
Overige verschillen
Overige verschillen
Totaal programma Burger en Bestuur
Totaal programma Burger en Bestuur
Algemene uitkering en overige uitkeringen
Gemeentefonds
Algemene
uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Onvoorzien
Onvoorzien
OZB niet-woningen
OZB niet-woningen
Treasury
Treasury
Overige verschillen
Overige verschillen
Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen
enAlgemene
Onvoorzien
Totaal programma
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Overhead: bedrijfsvoering
Overhead: bedrijfsvoering
Totaal programma Bedrijfsvoering
Totaal programma Bedrijfsvoering
Gerealiseerd totaal saldo van baten
en lastentotaal saldo van baten en lasten
Gerealiseerd
Reservemutaties
Reservemutaties
Gerealiseerd resultaat
Gerealiseerd resultaat
** V = voordeel; N = nadeel
** V = voordeel; N = nadeel

V
V
N
V
V
N
V
N
V
V
V
V
N
N
V
N
V
V
N
N
V
V
V
V
V
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
N
V
N
V
V
V
N
V
V
V
V
V
N
V
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3.832
211
25
53
14
275
573
57
143
644
2
131
1.756
1.756
8.166
2.444
5.722

Toelichting verschillen tenToelichting
opzichte van
de 3e bestuursrapportage
verschillen
ten opzichte van 2020
de 3e bestuursrapportage 2020

V
V
N
V
V
N
V
N
V
V
V
V
N
N
V
N
V
V
N
N
V
V
V
V
V
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
N
V
N
V
V
V
N
V
V
V
V
V
N
V

Het gerealiseerd resultaat wijkt afgerond
€ 5,7 miljoen
af vanwijkt
het geprognosticeerde
saldo
en baten zoals ditsaldo
bij devan
3e bestuursrapportage
2020
Het gerealiseerd
resultaat
afgerond € 5,7 miljoen
afvan
vanlasten
het geprognosticeerde
lasten en baten zoals
dit bij de 3e bestuursrapportage 2020
aan u is gepresenteerd. Dit wordt voornamelijk
door de volgende
ontwikkelingen
aan u is gepresenteerd.
Dit wordt
voornamelijkveroorzaakt:
door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt:
e
e
2020
ontwikkeling/risico 2020
gemeld
zijn als
en waarvan
de financiële
effecten
nu waarvan
in de
1. Het betreffen afwijkingen die in1.de Het
3 bestuursrapportage
bestuursrapportage
reeds
ontwikkeling/risico
gemeld
zijn en
de financiële effecten nu in de
betreffen afwijkingen
die reeds
in de 3als
jaarrekening verwerkt zijn. Dit is onder
meer hetverwerkt
geval bijzijn.
de afwijkingen
de taakvelden
en wonen
jaarrekening
Dit is onderop
meer
het geval bijbouwen
de afwijkingen
op (bouwleges),
de taakveldenarbeidsparticipatie
bouwen en wonen(BTW
(bouwleges), arbeidsparticipatie (BTW
voorgaande dienstjaren) en overhead
(uitvoeringsmiddelen
TOZO-regeling);
voorgaande
dienstjaren) en
overhead (uitvoeringsmiddelen TOZO-regeling);
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Net als in de Jaarstukken 2019 worden de reservemutaties waar reeds een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, niet meer afzonderlijk in het raadsvoorstel

Inleiding

Samenvatting

De coronacrisis
aan u voorgelegd. De betreffende
mutaties
zijn reeds in de administratie
c.q. deze jaarstukken
verwerkt. De reservemutaties,
waarover
uw raad in een
Jaarverslag
2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag
2020
Bijlagen
(COVID-19)
eerder stadium nog geen besluit heeft genomen, worden zoals gebruikelijk wel via een afzonderlijk beslispunt in het raadsvoorstel aan u voorgelegd.

In bijlage 9 vindt u het overzicht van de reservemutaties, welke afwijken van de begroting, maar die reeds op basis van eerdere besluitvorming verwerkt zijn
in de Jaarstukken 2020.

Toelichting verschillen ten opzichte
van de 3e bestuursrapportage 2020
Het gerealiseerd resultaat wijkt afgerond € 5,7 miljoen af van
het geprognosticeerde saldo van lasten en baten zoals dit bij de
3e bestuursrapportage 2020 aan u is gepresenteerd. Dit wordt
voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt:
1.	Het betreffen afwijkingen die in de 3e bestuursrapportage
2020 reeds als ontwikkeling/risico gemeld zijn en waarvan
de financiële effecten nu in de jaarrekening verwerkt
zijn. Dit is onder meer het geval bij de afwijkingen
op de taakvelden bouwen en wonen (bouwleges),
arbeidsparticipatie (BTW voorgaande dienstjaren) en
overhead (uitvoeringsmiddelen TOZO-regeling);
2.	De afwijkingen dienden zich aan na het opstellen van de
3e bestuursrapportage 2020. Dit effect is onder andere
zichtbaar bij de taakvelden inkomensregelingen (vrijval
voorziening), wijkteams (jaarwerk CJG), sportbeleid (SPUK)
en algemene uitkering (decembercirculaire 2020).
Voor de specifieke toelichtingen op bovengenoemde
afwijkingen wordt verwezen naar de toelichtingen bij
de diverse programma’s.

Reservemutaties
Net als in de Jaarstukken 2019 worden de reservemutaties
waar reeds een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, niet
meer afzonderlijk in het raadsvoorstel aan u voorgelegd. De
betreffende mutaties zijn reeds in de administratie c.q. deze
jaarstukken verwerkt. De reservemutaties, waarover uw raad
in een eerder stadium nog geen besluit heeft genomen, worden
zoals gebruikelijk wel via een afzonderlijk beslispunt in het
raadsvoorstel aan u voorgelegd.
In bijlage 9 vindt u het overzicht van de reservemutaties, welke
afwijken van de begroting, maar die reeds op basis van eerdere
besluitvorming verwerkt zijn in de Jaarstukken 2020.

Nog te bestemmen resultaat 2020

Nog
tegaven
bestemmen
resultaat
2020 met een voordeel van € 5.722.000. We stellen als resultaatbestemming voor om een gedeelte van de
Hiervoor
we aan dat 2020
wordt afgesloten

middelen tegaven
stortenwe
in de
bestemmingsreserve
meerjarige middelen.
voorgesteld
omWe
een stellen
deel vanals
de resultaatbestemming
middelen die nog niet zijnvoor
uitgegeven
Hiervoor
aan
dat 2020 wordt afgesloten
met eenDaarnaast
voordeelwordt
van €
5.722.000.
om
in 2020 via de algemene reserve over te hevelen naar 2021. Bijlage 2 geeft een totaaloverzicht hiervan.
een gedeelte van de middelen te storten in de bestemmingsreserve meerjarige middelen. Daarnaast wordt voorgesteld om een
deel
van destellen
middelen
nog niet
zijn uitgegevenvoor:
in 2020 via de algemene reserve over te hevelen naar 2021. Bijlage 2 geeft een
Samengevat
wij dedie
volgende
resultaatbestemming
totaaloverzicht hiervan. Samengevat stellen wij de volgende resultaatbestemming voor:
Nog te bestemmen resultaat

Bedrag

Gerealiseerd resultaat 2020

5.722.000 V

Voorgestelde bestemmingen:
2a: Storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen in verband met overheveling van
meerjarige middelen naar 2021 en volgende jaren (bijlage 2, onderdeel a)
2b: Storting in de algemene reserve wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2021
(bijlage 2, onderdeel b)

19.000 N
2.829.000 N

2c: Storting in de egalisatiereserve bouwleges (bijlage 2, onderdeel 2)

484.000 N

Totaal voorgesteld resultaatbestemmingen

3.332.000 N

Gerealiseerd resultaat na resultaatbestemming (excl. algemene reserve)

2.390.000 V

Wij stellen
dede
raad
voorvoor
het positieve
rekeningresultaat
van € 2.390.000
storten in de
reserve.
Wij
stellen
raad
het positieve
rekeningresultaat
van €te2.390.000
tealgemene
storten in
de algemene reserve.

Stand van de algemene reserve

Conceptvan
jaarstukken
2020
22
Stand
de algemene
reserve
De voorstellen
voor de resultaatbestemming
brengen mutaties van de algemene reserve met zich mee. Voorgesteld wordt onder
meer
om de in
2020
over te hevelen budgetten
opnieuw
te stellen
2021.
bedraagt
stand
van
De
voorstellen
voor
de resultaatbestemming
brengen mutaties
vanbeschikbaar
de algemene reserve
metin
zich
mee.Hierna
Voorgesteld
wordtde
onder
meer
omde
dealgemene
in 2020 over
reserve
19.261.000.
te
hevelen€budgetten
opnieuw beschikbaar te stellen in 2021. Hierna bedraagt de stand van de algemene reserve € 19.261.000.

Stand algemene reserve (bedragen in €)

Bedrag

Stand voor resultaatbestemming (31-12-2020)

16.871.000

Storting wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2021

2.829.000

Onttrekking in verband met het opnieuw beschikbaar stellen van diverse exploitatiebudgetten in 2021

- 2.829.000

Storting restant resultaat

2.390.000

Stand na resultaatbestemming

19.261.000

Het
dede
raad
vastgestelde
minimumniveau
in de algemene
reserve bedraagt
€ 16,5
miljoen.
Hetdoor
door
raad
vastgestelde
minimumniveau
in de algemene
reserve
bedraagt
€ 16,5 miljoen.
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De Coronacrisis (Covid-19)
Het jaar 2020 is door de gevolgen van de
coronacrisis een jaar met veel financiële en
economische onzekerheden geweest. Eind 2020,
midden in de tweede golf, is die onzekerheid
zeker nog niet voorbij. Ook het komende jaar
en mogelijk de jaren daarna zullen de gevolgen
van deze crisis na-ijlen.

De financiële gevolgen en de risico ‘s voor de gemeente door
de uitbraak van het coronavirus hingen van verschillende
factoren af. Dit gold allereerst voor het verloop van de
pandemie zelf. Het was niet bekend hoe lang het virus zich zou
manifesteren en in welke mate dat het geval zou zijn. Rond de
zomer werden de maatregelen gefaseerd versoepeld en leken
de grootste zorgen voorbij. In het najaar manifesteerde zich
echter het virus opnieuw en was er in de laatste weken van
2020 wederom een lockdown met grote gevolgen voor
de internationale en de nationale economie. Effecten derhalve
die weer van invloed waren op de ontwikkeling van de lokale
economie en daarmee op de gemeentelijke financiën.
Voor wat betreft de gemeentelijke financiën was er naast
de onzekerheid over de mogelijke uitgaven in eerste instantie
ook veel onduidelijk over de uitkeringen van het Rijk aan
de gemeenten en de financiële compensatie van het rijk
voor de extra kosten die werden gemaakt.
De grote mate van onzekerheid voor wat betreft het verloop
van de crisis en de effecten daarvan voor de korte en langere
termijn maakte het in 2020 vrijwel onmogelijk om in de
Bestuursrapportages met enige mate van zekerheid een
uitspraak te doen over de omvang van de financiële impact
voor de gemeente Veenendaal.
Visie aanpak maatregelen/activiteiten 2020
Vanaf maart 2020 is de raad periodiek via de raadsinformatie
brieven op de hoogte gehouden van de actuele stand van
zaken en de aanpak van de maatregelen als het gevolg van
het Corona-virus. In juli en september 2020 is er met de raad

gesproken over de koers in deze onzekere tijd. Gekozen is voor
een aanpak waarin niet werd uitgegaan van het Corona-virus en
de landelijke ontwikkelingen (waar wij geen vat op hebben).
Wij zijn uitgegaan van onze eigen omstandigheden en ambities.
We hebben dit mogelijk gemaakt door te kiezen voor een
milde benadering voor wat betreft de mogelijke financiële
effecten van de pandemie voor de gemeente en door een
aantal kritische indicatoren te benoemen. En daarbij het
handelingsperspectief af te laten hangen van deze indicatoren.
Met deze aanpak wilden wij voorkomen dat er onnodig
noodmaatregelen zouden worden genomen met verstrekkende
gevolgen voor de samenleving, zowel in economisch als in
sociaal-cultureel opzicht.
De milde benaderingswijze veronderstelde dat de uitbraak van
het virus binnen redelijke tijd onder controle zou zijn. Hierbij
werd aangenomen dat de overgangsperiode na de lockdown,
waarin de contactbeperkende maatregelen zijn versoepeld,
duurde tot aan de zomer 2020. Tevens werd verondersteld
dat vanaf het tweede halfjaar van 2020 een doorzettend
economisch herstel zou optreden, dat de woningmarkt niet
of nauwelijks gevolgen van de pandemie zou ondervinden en
de impact van de pandemie op sociaal-cultureel terrein niet in
omvang toenam ten opzichte van de situatie in mei 2020.
Hoewel de pandemie zich veel ongunstiger ontwikkelde dan
in eerste instantie werd verondersteld, hebben de Kritische
Prestatie Indicatoren geen aanleiding gegeven om in te grijpen
en hebben we Koers kunnen houden.
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Gevolgen ambtelijke organisatie 2020
Het jaar 2020 stond voor de ambtelijke organisatie vooral in
het teken van corona. Als organisatie zijn wij vanaf 16 maart
vanuit huis gaan werken. Dit is door de organisatie en nog
meer door onze medewerkers heel snel opgepakt. Van de een
op andere dag hebben collega’s zich een nieuwe, digitale,
manier van werken aangeleerd. Voor leidinggevenden was
het een spoedcursus ‘heb vertrouwen in je team’. Naast de
wendbaarheid en flexibiliteit van organisatie en mens hebben
we ook gemerkt dat het werken op afstand ook zo zijn
beperkingen heeft. We wisten natuurlijk al wel dat wij als mens
van gezelschap houden en menselijk contact nodig hebben om
goed te functioneren. In deze tijd van thuiswerken is dat nog
maar eens heel duidelijk geworden. Daarnaast speelde ook nog
de balans werk en privé een rol. Naast de mentale belasting
kwamen er hier en daar ook signalen ten aanzien van de fysieke
belasting. Als organisatie hebben wij middelen en materialen
beschikbaar gesteld die nodig waren om goed thuis te kunnen
werken. De vervolgstap is om het structureler in te vullen en te
regelen. Dit wordt momenteel door een werkgroep opgepakt
en ingebed.
In de volgende paragraaf wordt nader op de financiële
gevolgen ingegaan.

Financiële gevolgen
Algemeen
Zoals eerder aangegeven zijn de coronacrisis en de hieraan
gekoppelde maatregelen in 2020 in belangrijke mate van
invloed geweest op het financiële reilen en zeilen van onze
gemeente. In de drie bestuursrapportages hebben we u
tussentijds over de (verwachte) financiële gevolgen en risico’s
geïnformeerd. In deze jaarrekening vindt u de definitieve
financiële effecten van de coronacrisis zoals die zich in 2020
hebben voorgedaan.

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

De financiële gevolgen zijn in grote lijnen onder te verdelen
in 3 categorieën, t.w. extra kosten dan wel lagere uitgaven
vanwege de maatregelen, gederfde inkomsten en compensatie
vanuit het rijk. Daarbij is belangrijk te vermelden dat de
VNG met het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten
reëel gecompenseerd worden voor de extra kosten en
inkomstenderving naar aanleiding van de coronacrisis.
Deze financiële compensatie vanuit het rijk is dan ook
een belangrijke pijler gebleken om de crisis in financiële
zin het hoofd te kunnen bieden.

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

ontwikkelingen integraal te beoordelen in hoeverre de
compensatie voor de betreffende maatregel nodig is c.q.
daarvoor ingezet dient te worden. Dit mede gezien het feit
dat er op gemeentelijk gebied ook effecten op kunnen treden,
die niet of niet volledig gecompenseerd worden.
Uit financieel oogpunt hebben we er dus voor gekozen om
de gevolgen van de coronacrisis integraal te beoordelen. De
financiële gevolgen zijn gedurende het jaar geïnventariseerd,
inzichtelijk gemaakt en gemonitord. Een verwacht tekort zou
ten laste van de algemene reserve worden gebracht, een
geprognosticeerd overschot zou als ‘stelpost’ in de begroting
beschikbaar blijven voor nog niet voorziene ontwikkelingen.

De compensatie vanuit het rijk is voor een deel verstrekt via
specifieke regelingen (o.a. TOZO) en voor een ander deel via
de algemene uitkering. Voor de specifieke regelingen geldt dat
de gemeente de rijksvergoeding moet inzetten voor het door
Gedurende de monitoring in 2020 (via de bestuursrapportages)
het rijk bepaalde doel (en ook achteraf moet verantwoorden).
blijkt dat de financiële gevolgen van de coronacrisis binnen
Bij de compensatie via de algemene uitkering heeft de
de bestaande begroting en de ontvangen compensatie vanuit
Uit financieel oogpunt hebben we er dus voor gekozen om de gevolgen van de coronacrisis integraal te beoordelen. De financiële gevolgen zijn gedurende
gemeente
de
vrijheid
om
het
naar
eigen
inzicht
in
te
zetten.
worden
opgevangen.
Ook worden
het eindbeeld
het jaar geïnventariseerd, inzichtelijk gemaakt en gemonitord Een verwacht tekorthet
zouRijk
ten laste
van de
algemene reserve
gebracht,over
een 2020
Daarmee is hetoverschot
een algemeen
datvoorziene
de budgettaire
consequenties van de coronacrisis
geprognosticeerd
zou als dekkingsmiddel.
‘stelpost’ in de begroting beschikbaar blijven laat
voor zien
nog niet
ontwikkelingen.
opgevangen zijn met de beschikbare middelen en dat er per
De compensatie vanuit de algemene uitkering voor de
saldo een positief resultaat resteert van € 1.893.000.
Gedurende de monitoring in 2020 (via de bestuursrapportages) blijkt dat de financiële gevolgen van de coronacrisis binnen de bestaande begroting en de
effecten van de corona-maatregelen bestaat uit meerdere
ontvangen compensatie vanuit het Rijk worden opgevangen. Ook het eindbeeld over 2020 laat zien dat de budgettaire consequenties van de coronacrisis
tegemoetkomingen.
We hebbenmiddelen
ervoor en
gekozen
om
deze
In onderstaand
vindt u per programma de financiële
opgevangen
zijn met de beschikbare
dat er per
saldo
een positief resultaat
resteert vanoverzicht
€ 1.893.000.
compensatie als algemeen dekkingsmiddel te gebruiken voor
gevolgen van de coronacrisis voor 2020.
In
overzicht
u per programmaEn
debij
financiële
gevolgen van de coronacrisis voor 2020.
deonderstaand
bekostiging
van devindt
corona-effecten.
alle afzonderlijke
Programma (bedragen in €)
1. Fysieke Leefomgeving
2. Economie, Werk en
Ontwikkeling
3. Sociale Leefomgeving
4. Burger en Bestuur
5. Algemene
Dekkingsmiddelen en
Onvoorzien
6. Bedrijfsvoering
Eindtotaal

Werkelijke inkomsten
compensatie 2020
-

Werkelijk gederfde
inkomsten 2020
- 453.000
-

Werkelijke uitgaven 2020

Saldo 2020

84.000
- 211.000

- 537.000
211.000

6.460.000
2.311.000

- 80.000
- 38.000
-149.000

6.047.000
303.000
2.000

333.000
- 341.000
2.160.000

216.000

-

149.000

67.000

8.987.000

-720.000

6.374.000

1.893.000

Toelichting overzicht
De belangrijkste financiële gevolgen (vanaf € 50.000) worden hieronder inzichtelijk gemaakt. Voor het totaaloverzicht en een uitgebreide toelichting wordt
verwezen naar bijlage 10 van deze jaarstukken en de toelichtingen op de afwijkingen bij de diverse programma’s.

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 10

Inleiding

Samenvatting

De coronacrisis
(COVID-19)

Toelichting overzicht
De belangrijkste financiële gevolgen worden hieronder
inzichtelijk gemaakt. Voor het totaaloverzicht en een
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage 10 van
deze jaarstukken en de toelichtingen op de afwijkingen bij de
diverse programma’s.
1.
−
−
−

Inkomsten vanuit compensatie 2020:
rijksvergoeding TOZO (€ 5.902.000 voordelig);
aanvullende rijksvergoeding bijstand (€ 558.000 voordelig);
compensatie Corona via algemene uitkering
(€ 2.311.000 voordelig), een specificatie hiervan vindt u
verderop in dit hoofdstuk;
− vergoeding TOZO buurgemeenten (€ 216.000 voordelig);

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

− hogere uitgaven sociale werkvoorziening (€ 519.000 nadelig);
− hogere uitgaven cultuur (€ 171.000 nadelig);
− lagere uitgaven implementatiebudget quasi inbesteden
welzijn (€ 63.000 voordelig);
− lagere uitgaven arbeidsparticipatie (€ 217.000 voordelig);
− lagere uitgaven CJG (€ 100.000 voordelig);
− hogere uitgaven toezicht en handhaving (€ 176.000 nadelig);
− hogere uitgaven verkiezingen (€ 111.000 nadelig);
− hogere detacheringsvergoeding TOZO (€ 216.000 voordelig);
− hogere uitgaven bedrijfsvoeringskosten (€ 129.000 nadelig);
− overige afwijkingen < € 50.000 (€ 353.000 nadelig).

2. Gederfde inkomsten 2020:
− lagere inkomsten parkeergelden (€ 453.000 nadelig);
− lagere eigen bijdrage Wmo (€ 80.000 nadelig);
− lagere inkomsten huwelijken en APV (€ 38.000 nadelig);
− lagere inkomsten dividend (€ 71.000 nadelig);
− lagere inkomsten toeristenbelasting (€ 45.000 nadelig);
− lagere inkomsten precariobelasting (€ 33.000 nadelig);
3. Uitgaven 2020:
− hogere uitgaven verkeer en vervoer (€ 50.000 nadelig);
− lagere uitgaven evenementen (€ 171.000 voordelig);
− lagere uitgaven transformatiebudget jeugdhulp
(€ 138.000 voordelig);
− hogere uitgaven TOZO (€ 5.277.000 nadelig);
− hogere uitgaven bijstand (€ 558.000 nadelig);
− lagere uitgaven leerlingenvervoer (€ 120.000 voordelig);
− hogere uitgaven jeugdzorg (€ 127.000 nadelig);
− lagere uitgaven opgavebudget sociaal domein
(€ 204.000 voordelig);
− hogere uitgaven Wmo (€ 55.000 nadelig);
− hogere uitgaven peuterwerk en kinderopvang
(€ 51.000 nadelig);
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Nadere specificatie compensatie via de algemene uitkering
Zoals u uit bovenstaande toelichting kunt opmaken, hebben we in 2020 vanuit het rijk via de algemene uitkering afgerond
Zoals
uit bovenstaande
bovenstaande
toelichting
kunt opmaken,
opmaken,
hebben
we in
in 2020
2020van
vanuit
het
rijk via
via de
de algemene
algemene
uitkering afgerond
afgerond
€ 2,3
2,3
miljoen
ontvangen
als
€
2,3 uumiljoen
ontvangen
als compensatie
voor
de gevolgen
dehet
coronacrisis.
In onderstaand
overzicht
treft
u een
specificatie
Zoals
uit
toelichting
kunt
hebben
we
vanuit
rijk
uitkering
€
miljoen
ontvangen
als
compensatie
voor
van
In
overzicht
compensatie
voor de
de gevolgen
gevolgen
van de
de coronacrisis.
coronacrisis.
In onderstaand
onderstaand
overzicht treft
treft u
u een
een specificatie
specificatie aan
aan van
van de
de ontvangen
ontvangen compensatie
compensatie via
via de
de algemene
algemene
aan
van de ontvangen
compensatie
via de algemene
uitkering.
uitkering.
uitkering.

Onderwerp
Onderwerp (bedragen
(bedragen in
in €)
€)
Inhaalzorg en
en meerkosten
meerkosten Jeugdzorg
Jeugdzorg
Inhaalzorg
Inhaalzorg en
en meerkosten
meerkosten WMO
WMO
Inhaalzorg
Continuïteit
Continuïteit van
van zorg
zorg (COVID-19)
(COVID-19)
Wegvallen eigen
eigen bijdrage
bijdrage ouders:
ouders:
Wegvallen
peuteraanbod,
peuteraanbod, SMI
SMI en
en VVE
VVE
Noodopvang kinderen
kinderen
Noodopvang
Minder inkomsten
inkomsten toeristenbelasting
toeristenbelasting
Minder
Minder
Minder inkomsten
inkomsten parkeergelden
parkeergelden

SW bedrijven
bedrijven
SW
Lokale
Lokale culturele
culturele voorzieningen
voorzieningen
Precariobelasting en
en marktmarkt- en
en
Precariobelasting
evenementenleges
evenementenleges

Toegekende
Toegekende
compensatie 1
1ee trance
trance
compensatie
157.000
157.000
45.000
45.000

Toegekende
Toegekende
compensatie 2
2ee trance
trance
compensatie
2020
2020

Toegekende
Toegekende
compensatie 3
3ee trance
trance
compensatie

78.000
78.000

30.000
30.000
10.000
10.000
27.000
27.000
271.000
271.000

334.000
334.000
230.000
230.000

Eigen
Eigen bijdrage
bijdrage WMO
WMO
Compensatie quarantainekosten
quarantainekosten 2020
2020
Compensatie
Aanvullende
Aanvullende pakket
pakket re-integratiekosten
re-integratiekosten 2020
2020
Gemeentelijk schuldenbeleid
schuldenbeleid 2020
2020
Gemeentelijk

185.000
185.000
235.000
235.000

519.000
519.000
465.000
465.000

43.000
43.000
65.000
65.000
166.000
166.000
32.000
32.000
111.000
111.000

27.000
27.000

Bijzondere bijstand
bijstand 2020
2020
Bijzondere

15.000
15.000
88.000
88.000
56.000
56.000

27.000
27.000
15.000
15.000
88.000
88.000
56.000
56.000

256.000
256.000

2.311.000
2.311.000

19.000
19.000

1.104.000
1.104.000

951.000
951.000

In
In de
de decembercirculaire
decembercirculaire 2020
2020 is
is aangegeven
aangegeven dat
dat er
er nog
nog aanvullende
aanvullende compensatie
compensatie (over
(over 2020)
2020) vanuit
vanuit het
het Rijk
Rijk verstrekt
verstrekt zal
zal worden
worden voor:
voor:
Concept jaarstukken
jaarstukken 2020
2020
Concept

157.000
157.000
45.000
45.000
78.000
78.000

30.000
30.000
97.000
97.000
27.000
27.000
271.000
271.000

87.000
87.000

43.000
43.000
65.000
65.000
166.000
166.000
32.000
32.000
111.000
111.000

Buurt- en
en dorpshuizen
dorpshuizen
BuurtToezicht en
en handhaving
handhaving
Toezicht
Vrijwilligersorganisaties
Vrijwilligersorganisaties jeugd
jeugd
Extra kosten
kosten verkiezingen
verkiezingen
Extra

Totaal compensatie
compensatie algemene
algemene uitkering
uitkering
Totaal

Totaal
Totaal toegekende
toegekende
compensatie
compensatie
2020
2020

28
28

19.000
19.000

Zoals eerder aangegeven, hebben we ervoor gekozen om
deze compensatie als algemeen dekkingsmiddel te gebruiken
voor de bekostiging van de corona-effecten. En bij alle
afzonderlijke onderwerpen integraal te beoordelen in hoeverre
de compensatie voor de betreffende maatregel ingezet dient te
worden. Dit mede gezien het feit dat er op gemeentelijk gebied
ook effecten optreden, die niet of niet volledig gecompenseerd
worden. Bij de bestuursrapportages heeft deze integrale
afweging plaatsgevonden.
Eerder in dit hoofdstuk zijn de financiële gevolgen op
programmaniveau inzichtelijk gemaakt. Voor het gedetailleerde
overzicht van de financiële effecten van de Coronacrisis
(waaronder de inzet van de compensatiemiddelen) wordt
verwezen naar bijlage 10 van deze jaarstukken.
In de decembercirculaire 2020 is aangegeven dat er nog
aanvullende compensatie (over 2020) vanuit het Rijk verstrekt
zal worden voor:
1. de inkomstenderving (o.a. parkeergelden en
toeristenbelasting) over het 2e halfjaar;
2. de extra uitgaven/gederfde inkomsten m.b.t. de
afvalinzameling;
3. de verlenging van de steun aan sportverenigingen (periode
1/10-31/12);
4. de inkomstenderving van zwembaden en ijsbanen.
Ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken is nog niet bekend
om welke bedragen het voor de gemeente Veenendaal gaat. De
aanvullende compensatie zal daarom, zodra deze beschikbaar is,
in 2021 in de diverse P&C-documenten verwerkt worden.
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Inleiding

Samenvatting

De coronacrisis
(COVID-19)

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Doorbetaling (zorg)leveranciers

Risico’s

De VNG en het Rijk hebben in 2020, kort na het uitbreken van de
coronacrisis, afspraken gemaakt over het bieden van financiële
zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Deze
afspraken zijn voornamelijk gericht op het zo goed mogelijk
organiseren van de continuïteit van zorg voor cliënten.

In de risicoparagraaf A (weerstandvermogen en risicobeheersing) zijn de mogelijke toekomstige risico’s in verband met de
coronacrisis opgenomen. De inschatting is dat het gaat om een
bedrag van € 1,7 miljoen en we gaan er in de risicoparagraaf
van uit dat de risico’s een incidenteel karakter hebben.

In dat kader zijn in 2020 bij 3 beleidsterreinen betalingen verricht
aan (zorg)leveranciers terwijl de prestatie op dat moment door
de coronamaatregelen niet geleverd kon worden. Het gaat specifiek in 2020 om de volgende beleidsterreinen en bedragen:
1. Leerlingenvervoer
€ 176.000
2. Jeugd
€ 387.000
3. Wmo
€ 292.000
Totaal
€ 855.000

Lange termijn effecten

Bovengenoemde (door)betalingen zijn bekostigd vanuit de
reguliere budgetten en veroorzaken daarmee geen budgettair
effect in deze jaarrekening. Om die reden zijn ze niet in het
financiële overzicht opgenomen.

Schrappen opschalingskorting
Het kabinet heeft in 2020 besloten om de oploop van de
opschalingskorting in de algemene uitkering incidenteel voor
2020 en 2021 te schrappen. Dit om gedeeltelijk tegemoet te
komen aan de toegenomen financiële druk bij gemeenten
door onder meer de coronacisis.
Het schrappen van deze korting levert een voordelig effect op
van € 256.000 in 2020 en € 585.000 in 2021 (bron: septembercirculaire 2020). Deze bedragen zijn als algemene mutatie in de
3e bestuursrapportage 2020 en als algemeen dekkingsmiddel
voor het sluitend maken van de Programmabegroting in 2021
opgenomen en daarmee niet in het gepresenteerde overzicht
verwerkt.

Naar verwachting zullen de gevolgen van de Corinacrisis
ook op de langere termijn doorwerken. Daarbij denken
we onder andere aan de mogelijke economische effecten
(faillissementen, stijging van de werkeloosheid) en sociale
effecten die direct en indirect hun weerslag hebben op het
gemeentelijke reilen en zeilen. Op dit moment is nog niet in te
schatten wat de exacte effecten op de langere termijn zullen
zijn. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en informeren
u in financiële zin via de diverse P&C-documenten over de
verwachte ontwikkelingen.

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Vervolgens resteert er nog een voordelig saldo van € 118.000.
Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de
3e bestuursrapportage 2020 een bedrag van € 311.000 is
gereserveerd voor de gevolgen van de effecten van de Coronacrisis. Op basis van het eindoverzicht en de aangedragen
voorstellen voor overheveling van budget van 2020 naar 2021,
resteert van deze oorspronkelijke reservering nog € 118.000.
Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat we in
2021 nog steeds te maken hebben met de gevolgen van de
coronacrisis en dat op dit moment onduidelijk is in hoeverre
de financiële gevolgen in 2021 en volgende jaren binnen de
bestaande middelen c.q. de te ontvangen compensatie kunnen
worden opgevangen. Daarom wordt voorgesteld om het
resterende voordeel, ad € 118.000, via de resultaatbestemming
bij deze jaarstukken over te hevelen voor het opvangen van
deze gevolgen in 2021 en volgende jaren.

Conclusie
In deze jaarstukken zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor zover bekend verwerkt. Uit het totaaloverzicht valt
op te maken dat er eind 2020 een saldo resteert van
€ 1.893.000. Dit positieve resultaat wordt mede veroorzaakt
doordat een aantal voorgenomen activiteiten in 2020 door
de corona-maatregelen niet volledig uitgevoerd konden
worden. Voor een aantal van deze activiteiten, voor een bedrag
van € 1.775.000, worden concrete voorstellen aan u voorgelegd
om ze in 2021 alsnog uit te voeren en het nog beschikbare
budget van 2020 hiervoor over te hevelen naar 2021.
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Programma 1.
Fysieke leefomgeving
Visie
De gemeente werkt aan de ambitie om in 2050
energieneutraal te zijn en stelt hiervoor in 2021
een 2e programmaplan ENV (periode 20222025) op en neemt de benodigde stappen voor
aardgasvrije wijken met een Transitievisie
Warmte. Wij geven daarnaast uitwerking aan
de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn
door in Regio Foodvalley samen te werken aan
een Regionale Energie Strategie (RES).

Veenendaal denkt en handelt daarom
in alle besluiten in kringlopen.
Afval bestaat deels uit opnieuw te gebruiken
grondstoffen. Veenendaal inspireert inwoners,
bedrijven en organisaties in duurzaam denken
en doen door zelf het goede voorbeeld te geven.

Zoals in de Omgevingsvisie benoemd is, wil
de gemeente in 2040 de transitie naar een
duurzame gemeente hebben afgerond. Voor
verplaatsingen in de stad kiezen inwoners
vooral voor lopen en fietsen. In 2040 moet
Veenendaal groener zijn dan nu en is onze
buitenruimte klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. We zetten ons actief in voor
een circulaire economie.

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 15

neemt de benodigde stappen voor aardgasvrije wijken met een Transitievisie Warmte. Wij geven daarnaast uitwerking aan de ambitie om in 2050
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Zoals in de Omgevingsvisie benoemd is, wil de gemeente in De
2040
de transitie naar een duurzame gemeente hebben afgerond. Voor verplaatsingen in de
coronacrisis
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag 2020
stad kiezen inwoners vooral voor lopen en fietsen. In 2040 moet(COVID-19)
Veenendaal groener zijn dan nu en is onze buitenruimte klimaatbestendig en water-robuust
ingericht. We zetten ons actief in voor een circulaire economie. Veenendaal denkt en handelt daarom in alle besluiten in kringlopen.
Programma 1:
Programma 2: Economie, Werk
Programma 3:
Programma 4:
Programma 5: Algemene
Afval bestaat
deels uit opnieuw te gebruikenengrondstoffen.
Veenendaal inspireert
inwoners, bedrijven en organisaties
in duurzaam denken
en doen door zelf
Fysieke leefomgeving
Ontwikkeling
Sociale leefomgeving
Burger en Bestuur
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
het goede voorbeeld te geven.

Moties
Moties
Motie

Behandeling

Motie M9 ontstening terreinen gemeente Veenendaal, waarin het college wordt
verzocht om:
1.
Het goede voorbeeld te geven en de mogelijkheden voor ontstening van haar
terreinen te onderzoeken daar waar ontstening mogelijk is én bijdraagt aan
klimaatadaptatie; de uitvoering voortvarend ter hand te nemen bij de
uitvoering van ontstening en waar mogelijk aansluiten bij reeds geplande
onderhoudswerkzaamheden.
2.
Een plan van aanpak voor bovenstaand (het vierde kwartaal van 2020) ter
kennisgeving aan de raad te doen toekomen.
Motie M10: In kaart brengen van verstening in Veenendaal, waarin het college
wordt verzocht:
1.
Een onderzoek te doen naar de mate waarin het oppervlak van Veenendaal
door verharding en dakoppervlakken wordt bedekt. Daarbij te betrekken of
deze oppervlakken afwateren op het riool.
2.
Dit te verwerken in een kaart waarop dit op straatniveau is aangegeven.
Dit onderzoek en de kaart aan te bieden aan de raad in het derde kwartaal van
2020 (raad
Motie
M23: 09.07.19).
Bevordering buitensport in de wijk, waarin het college wordt verzocht

In RIB 2020.125 (oktober 2020) bent u geïnformeerd over ons plan van aanpak
ontstenen.

Motie
Bevordering
buitensport
in de
wijk, waarin het
college om
wordt
verzocht
om: InM23:
samenwerking
met
Sportservice
mogelijkheden
te creëren
bewegen
en
om:
In
samenwerking
met
Sportservice
mogelijkheden
te
creëren
om
bewegen
sporten in de buitenlucht verder te bevorderen, en voor de uitvoering financiële en
sporten
de
buitenlucht
verder
te bevorderen,
voor
de uitvoering
financiële
dekking in
te
zoeken
binnen
bestaande
budgettenen
voor
sport
en/of openbare
ruime.
Concept
jaarstukken
2020
dekking
binnen bestaande
budgetten
sport en/ofvan
openbare
ruime.
De
raad te
in zoeken
het 2e kwartaal
2020 informeren
overvoor
de uitvoering
deze motie.
De raad
in Inventarisatie
het 2e kwartaal
2020 informeren
over de
uitvoering
van
motie.
Motie
M5:
Kunstobjecten
openbare
ruimte,
waarin
hetdeze
college
wordt
Motie M5:om:
Inventarisatie Kunstobjecten openbare ruimte, waarin het college wordt
verzocht
verzocht
1.
Eenom:
actuele inventarisatie te maken van de staat van onderhoud van
1.
Een
actuele inventarisatie
te maken
staat van
vande
kunstobjecten
in de openbare
ruimte,van
metdedaarbij
een onderhoud
prognose van
kunstobjecten
in
de
openbare
ruimte,
met
daarbij
een
prognose
van
de dit
technische restlevensduur, de kosten voor het onderhoud en in hoeverre
technische
restlevensduur,
de
kosten
voor
het
onderhoud
en
in
hoeverre
dit
gedekt kan worden vanuit de bestaande middelen of dat er eventueel
gedekt
kan budgetten
worden vanuit
dezijn
bestaande
middelen of dat er
eventueel
additionele
nodig
en een onderhoudsplan
instelt.
additionele
budgetten
nodig
zijn en een2019
onderhoudsplan
2.
De raad hierover
uiterlijk
in december
te informereninstelt.
(raad
2.
De
raad hierover uiterlijk
in december
2019 te informeren
(raadwat er al
09.07.19).Voorstel:
2020.12
De raad informeren
over datgene
09.07.19).Voorstel:
raad informeren
over datgene
gebeurt ten aanzien2020.12
van het De
ontstenen
van de openbare
ruimtewat er al
gebeurt
ten
aanzien
van
het
ontstenen
van
de
openbare
ruimte
(M9)(toezegging raad 09.07.19) Voorstel: 2020.09
(M9)(toezegging raad 09.07.19) Voorstel: 2020.09
De raad informeren over datgene wat er al gebeurt ten aanzien van het ontstenen
De raad
informeren
over(M9)
datgene
wat er alraad
gebeurt
ten aanzien van het ontstenen
van
de openbare
ruimte
(toezegging
09.07.19)
van de openbare ruimte (M9) (toezegging raad 09.07.19)

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

In RIB 2020.81 (juni 2020) bent u geïnformeerd over de verstening van Veenendaal.

In RIB 2020.110 (september 2020) bent u geïnformeerd over de mogelijkheden om
de
buitensport
in (september
de wijk te bevorderen.
wordt begin 2021
memo voorgelegd
In RIB
2020.110
2020) bent Er
u geïnformeerd
over een
de mogelijkheden
om
aan
het collegeinmet
ontwikkelrichting
betrekking
totmemo
deze motie.
de buitensport
de daarin
wijk te de
bevorderen.
Er wordtmet
begin
2021 een
voorgelegd
Vervolgens
wordt
uitvoering
gegeven
aan de motie.
aan het college
met
daarin de
ontwikkelrichting
met betrekking tot deze motie.
Vervolgens wordt uitvoering
32 gegeven aan de motie.
In RIB 2020.136 (november 2020) bent u geïnformeerd over de inventarisatie van
In RIB
2020.136 (november 2020) bent u geïnformeerd over de inventarisatie van
de
kunstobjecten.
de kunstobjecten.

In RIB 2020.28 (november 2020) bent u geïnformeerd over wat reeds wordt
In RIB 2020.28
(november
2020)
u geïnformeerd
uitgevoerd
rondom
ontstenen
vanbent
de openbare
ruimte.over wat reeds wordt
uitgevoerd rondom ontstenen van de openbare ruimte.

Thema’s
Thema’s
De visie van het Programma Fysieke Leefomgeving komt tot uiting in drie thema’s:
DeI.visie Ruimtelijke
van het Programma
Fysieke Leefomgeving komt tot uiting in drie thema’s:
ontwikkeling
I.
Ruimtelijkeruimte
ontwikkeling
II.
Openbare
II.
Openbare ruimte
III.
Wijkgericht
werken
III.
Wijkgericht werken
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Thema’s
De visie van het Programma Fysieke Leefomgeving komt tot
uiting in drie thema’s:
I. Ruimtelijke ontwikkeling
II. Openbare ruimte
III. Wijkgericht werken
Ruimtelijke ontwikkeling
Bij het opstellen van het ruimtelijk beleid is consequent
de balans gezocht tussen het faciliteren van nieuwe
ontwikkelingen en het beschermen van de algemene belangen.
In het afgelopen jaar zijn diverse ruimtelijke procedures voor
inbreidingslocaties gestart dan wel afgerond. Voorbeelden
hiervan zijn de herontwikkeling van Julianastraat en
Boompjesgoed 217. In december 2020 is de Omgevingsvisie
vastgesteld. Nieuwe ruimtelijke initiatieven moeten bijdragen
aan de uitgangspunten van de Omgevingsvisie.
Gevolgen uitspraak RvS inzake Programma Aanpak Stikstof
(PAS)
In mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan
waarbij de systematiek van de PAS is afgekeurd. In het
najaar van 2019 en het begin van 2020 is geïnventariseerd
welke gevolgen dit heeft voor bouwprojecten in Veenendaal.
Dit heeft geresulteerd in een aantal acties. Voor kleinere
initiatieven is er een algemene voortoets stikstof ontwikkeld
op grond waarvan zonder aanvullende onderzoeken toch een
Omgevingsvergunning kan worden verleend. Voor grotere
projecten, of projecten dichterbij Natura2000-gebieden is
maatwerk toegepast. Ontwikkelaars hebben voor grotere
projecten met berekeningen aangetoond dat er geen negatieve
effecten waren door stikstofemissies als gevolg van de bouw
van woningen. In veel gevallen ontstaan knelpunten bij de
aanlegfase (bouw). Door inzet van nieuw, schoner materieel (en
soms de inzet van elektrisch materieel) hebben veel projecten
doorgang kunnen vinden. In Groenpoort is ingezet op saldering
van de stikstofdepositie door het eerdere agrarische gebruik

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening
Programma 4:
Burger en Bestuur

te verrekenen met de depositie voor toekomstige situatie.
Door de snelheidsverlaging op de snelwegen die landelijk is
doorgevoerd is er in het voorjaar van 2020 ruimte ontstaan voor
grotere projecten om doorgang te vinden. Voor het laatste deel
van Veenderij heeft dit uitkomst geboden. Inmiddels zijn de
benodigde natuurvergunningen voor Groenpoort en Veenderij
onherroepelijk.
De gemeente blijft de komende tijd actief betrokken bij
de ontwikkelingen rondom stikstof, onder andere door het
aantrekken van een medewerker die zich met dit thema
bezig gaat houden. Het ontwikkelen van een gebiedsaanpak
rondom het Natura2000-gebied ‘het Binnenveld’ heeft daarbij
grote prioriteit. Anders dan bij veel andere natuurgebieden
levert in Veenendaal mobiliteit en de gebouwde omgeving
een aanzienlijke bijdrage aan de stikstofbelasting. Enerzijds
biedt dit kansen voor duurzame oplossingen om én de
stikstofuitstoot te reduceren én een bijdrage te leveren aan
de ambities voor een energieneutraal Veenendaal, anderzijds
vraagt dit extra aandacht om noodzakelijke wijzigingen op het
gebied van mobiliteit en bedrijvigheid juridisch mogelijk te
laten blijven.
Openbare ruimte
Er is in 2020 gewerkt om de kwaliteit van de buitenruimte in
Veenendaal op peil te houden. Werkzaamheden zijn waar
mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de bewoners
(scholen, instellingen voor dagbesteding). Vanwege de situatie
rondom corona heeft het echter veel moeite gekost de beheerkwaliteit op alle vlakken op orde te houden; met name rondom
zwerfafval en straatmeubilair is de kwaliteit niet in alle gevallen
gerealiseerd.
Ook zijn verschillende reconstructies van de openbare
ruimte uitgevoerd. Bij deze reconstructies is zoveel als
mogelijk gebruik gemaakt van digitale manieren (www.
meedoeninveenendaal.nl) om bewoners mee te laten

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

praten over de herinrichting. Bij reconstructies is aandacht
geweest voor het realiseren van groen/biodiversiteit en
het afkoppelen van regenwater. Voor een overzicht van de
uitgevoerde reconstructies wordt verwezen naar de paragraaf
kapitaalgoederen.
In de projecten zijn de minimale eisen ten aanzien van
circulariteit en CO2 besparing uitgevraagd en wordt
opdrachtnemers gevraagd wat er nog meer mogelijk is.
Dit heeft in een aantal gevallen (zie ook de doelenboom)
tot mooie resultaten geleid.
Bereikbaarheid
Samen met de provincie Utrecht wordt gewerkt aan de
realisatie van de snelfietsroute Veenendaal-Utrecht. Het is de
verwachting dat in 2021 de eerste participatie met de inwoners
gaat plaatsvinden. Eveneens is, samen met de gemeente Ede,
gewerkt aan de laatste schakel van de snelfietsroute tussen Ede
en Veenendaal. Realisatie van deze laatste schakel is voorzien
(Buurtlaan Oost – Pakhuisviaduct) in 2021.
Teneinde de doorstroming op de Rondweg-west te
verbeteren is onderzoek gedaan naar een optimalisatie van
de verkeerslichten op de Rondweg. Dit onderzoek heeft
geleid tot een aantal verbetervoorstellen. Wij willen deze
verbeteringen, bij voorkeur in samenloop met andere reguliere
werkzaamheden, zo mogelijk de komende jaren uitvoeren.
Openbaar vervoer
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een verkeersvisie voor
station Veenendaal-De Klomp en omgeving. Hierin is een
beeld geschetst naar het gewenste mobiliteitsnetwerk voor dit
gebied. Verder heeft de gemeente een subsidie gekregen voor
het toevoegen en uitbreiden van fietsparkeervoorzieningen
nabij bushaltes. Met deze subsidie wordt geïnvesteerd in de
first- en last mile. De uitvoering van de werkzaamheden zal
plaatsvinden in 2021. Binnen de regio Foodvalley is binnen
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het Toekomstbeeld OV 2040 gelobbyd voor een goede
bediening van onze stations en het behoud van de IC-status
Veenendaal-De Klomp. De ontwikkelagenda zal begin 2021
worden vastgesteld. Een stagiair heeft een inventarisatie
gemaakt voor station Veenendaal West. In deze inventarisatie
zijn een aantal ontwikkelrichtingen voorgesteld voor de
verbetering van haar omgeving.
Betaald parkeren
In 2020 heeft overleg plaatsgevonden met Q-Park teneinde
de verschillende procedures rondom parkeren tot een goed
einde te brengen. Dit heeft geleid tot een overeenkomst met
Q-Park. Als onderdeel van deze overeenkomst heeft u in
november 2020 een besluit genomen over het aanwijzen van
parkeergarages als dienst van algemeen belang.
Parkeernormen
In november 2020 heeft u ingestemd met een nieuwe notitie
parkeernormen. Deze notitie geeft gedifferentieerde (en
toegesneden) parkeernormen voor verschillende gebieden
in Veenendaal. Deze notitie biedt mogelijkheden voor het
realiseren van andere doelstellingen in Veenendaal zoals
klimaatadaptatie, energieneutraliteit en spelen.
Verkeersveiligheid
In samenwerking met de provincie is het mogelijk geworden
de als onveilig beoordeelde kruising Vijgendam – Wolweg
(Zwaaiplein) om te bouwen tot een fietsrotonde. Ook zijn op
twee onveilige oversteken in west Bike-scouts aangelegd.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op
verkeersveiligheid met het strategisch plan verkeersregeling
met als doel “nul verkeersdoden in 2030” en geeft hieraan
een impuls door het instellen van een subsidieregeling
(50% cofinanciering). Voor de periode 2020/2021 is
deze subsidieregeling vooral gericht op een aantal
standaardoplossingen (drempels, plateaus etc.). Ook

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening
Programma 4:
Burger en Bestuur

Veenendaal maakt gebruik van deze subsidie. Wij zetten in 2021
deze middelen in om in een aantal woongebieden waar te hard
wordt gereden snelheid remmende maatregelen te nemen.
Klimaatadaptatie/vergroenen
In 2020 is het afkoppelen en vergroenen op particulier terrein
en op terrein van niet-natuurlijke personen geëvalueerd. Naar
aanleiding daarvan zijn de subsidieregelingen voor beide
doelgroepen met een jaar verlengd tot en met 31 december
2021 en is de subsidieregeling voor particulieren op details
aangepast.
Afval
In het voorjaar is, door de corona-omstandigheden, gebleken
dat de druk op het afvalbrengstation en de verkeersdrukte
op de Wageningselaan groot is. Dat heeft geleid tot een
aanmeldingssysteem waarmee de verkeerdrukte in goede
banen kan worden geleid. Dit aanmeldsysteem heeft ook
bijgedragen aan het verhogen van het serviceniveau voor
de bezoekers, omdat deze nu gelijk aan de beurt zijn bij
een bezoek aan het afvalbrengstation. Daarnaast zorgt
dit systeem met gedoseerde toelating voor een gezonde
en veilige omgeving voor medewerkers en bezoekers. Het
toegangssysteem is in het najaar geëvalueerd en meegenomen
in de nieuwe aanbiedvoorwaarden voor het afvalbrengstation
waar u in november mee heeft ingestemd. In dit voorstel
waren ook maatregelen opgenomen om de hoeveelheid
grof huishoudelijk afval te verlagen.
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integrale werkwijze voor onze zes wijken, betekent wennen
aan elkaar, plannen maken en de eerste stappen zetten om een
nog betere positie en bekendheid in de verschillende wijken
te krijgen. Vanuit wijkgericht werken is het een vruchtbaar
jaar geworden. Er is hard gewerkt en samen met alle denkbare
partijen en inwoners zijn er per wijk wijkplannen opgesteld.
Hierin staan de ambities verwoord tot eind 2021.
Vanwege corona hebben we de start van de spreekuren en
het initiatievenloket in 2020 nog niet kunnen realiseren.
Erfgoed
In juni 2020 zijn de archeologische beleidskaarten en de
archeologienota vastgesteld. Op basis van nieuwe actuele
informatie en de archeologische onderzoeken van de
afgelopen jaren heeft een bijstelling van de archeologische
verwachtingenkaart plaatsgevonden. Deze kaart is
vertaald naar een archeologische beleidskaart waarin de
onderzoeksvereisten zijn vastgelegd. Door middel van het
vaststellen van een parapluplan zijn deze regels juridisch
bindend voor het hele grondgebied van de gemeente
Veenendaal.

Voor meer informatie en uitgevoerde projecten verwijzen
wij naar de verantwoording van de doelen en de paragraaf
kapitaalgoederen.

Gebiedsvisie Franse Gat
In september 2020 is de gebiedsvisie Franse Gat vastgesteld.
Deze gebiedsvisie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Patrimonium Woonservice en geeft het ruimtelijk
kader voor de toekomstige ontwikkelingen in deze wijk voor
de komende 20 jaar. De visie en strategische doelen sluiten aan
bij de Omgevingsvisie en het raadsprogramma ‘Iedereen doet
mee’. De visie is een uitwerking van het ontwerp van de Omgevingsvisie op wijkniveau.

Wijkgericht werken
Begin 2020 is gestart met de wijkteams nieuwe stijl. Dat wil
zeggen wijkteams die bestaan uit een wijkmanager, een collega
van Veiligheid en een collega van Communicatie. Een nieuwe

Herstructurering biedt de kans om het stedenbouwkundige
raamwerk van het Franse Gat te verbeteren. Het aantal
woningen zal in het Franse Gat bij de herstructurering
minimaal gelijk blijven, het aantal huurwoningen blijft gelijk.
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Daar waar mogelijk zal een verdichting onderzocht worden.
De maatregelen voor een gezond, duurzaam en veilig
leefklimaat leveren een bijdrage aan de energietransitie en
de klimaatadaptatie. Ten aanzien van de openbare ruimte
wordt aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de
Omgevingsvisie zoals vergroening en klimaatadaptatie. Het
Franse Gat wordt in de warmtetransitie visie aangemerkt als
verkenningswijk. Deze verkenning vindt plaats onder de vlag
van de gebiedsvisie.
De maatregelen voor een sociaal en leefbaar Franse Gat dragen
bij aan de doelen uit het Beleidskader Sociaal Domein 20202023. Aspecten als gezondheid, de welzijnsfunctie in de wijk
en het onderwijs spelen een belangrijke rol bij de sociale visie
voor de wijk. Door de aanpak van het traject en het werken met
ambassadeurs uit de wijk heeft de visie een breed draagvlak in
de wijk.
Wonen/huisvesting
Begin 2020 is de huidige woonvisie verlengd om een wettelijke
grondslag te hebben voor twee aanstaande Verordeningen.
Ondertussen wordt er gestart met het schrijven van het
Uitvoeringprogramma Wonen (de opvolger van de Woonvisie)
onder de Omgevingsvisie.
Ten eerste is de bestaande Huisvestingsverordening
geactualiseerd. De regels voor urgentie zijn versimpeld en
diverse onderdelen van de toelichting zijn aan de Verordening
zelf toegevoegd. Daarnaast is de huisvestingsvergunning
nu ook verplicht voor andere grote verhuurders van sociale
huurwoningen. Hierdoor kan de gemeente aan deze verhuringen
nu dezelfde inkomenseisen stellen als de corporaties, zodat we
zeker zijn dat ook deze woningen bij de juiste doelgroep terecht
komt.
Daarnaast is de Doelgroepen Verordening ‘Sociale woningbouw
en Middenhuur’ in het leven geroepen. Hierbij legt de
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gemeente vast voor hoelang een woning minimaal sociaal of
middenhuur moet blijven. Daardoor is het vanaf nu voor alle
nieuwbouw hetzelfde geregeld. Ook is de prijscategorie voor
middenhuur vastgesteld op de liberalisatiegrens tot
€ 950. Naast deze Verordening werken we vanaf nu bij
sociale koop met een zelfbewoningsplicht van twee jaar.
Daarmee voorkomen we dat er met deze starterswoningen
wordt gespeculeerd. Ook proberen we afspraken te maken
over de toewijzing van nieuwbouwwoningen zodat er zoveel
mogelijk doorstroming vanuit de sociale huur mogelijk wordt
gemaakt. Dit geldt niet alleen bij starterswoningen maar
ook voor senioren die willen doorstromen vanuit een sociale
gezinshuurwoning naar een levensloopgeschikt appartement.
Voor de promotie van Veenendaal als vestigingsstad is er met
alle partners vanuit #ditisVeenendaal een prachtige brochure
samengesteld. Deze brochure is vanaf eind 2020 beschikbaar
en in te zetten voor alle doeleinden waarbij potentiële inwoners
of bedrijven betrokken zijn.
WWZ-regisseur
De vergrijzing en de extramuralisering van zorg hebben grote
gevolgen voor de benodigde woningvoorraad en de ruimtelijke
en sociale inrichting van de samenleving. Er worden andere
eisen gesteld aan de indeling van woningen, zorgverlening,
welzijn, woonomgeving, voorzieningen, mobiliteit en
bereikbaarheid. Daarom wil de gemeente Veenendaal inzetten
op wijkgericht beleid om het langer en sneller zelfstandig thuis
wonen zo goed mogelijk te maken. De afstemming van zorg,
welzijn en wonen vormt voor de komende jaren de grootste
uitdaging in de leefomgeving en wordt sinds 2018 gefaciliteerd
door de WWZ-regisseur. De regisseur is intern binnen de
gemeente maar ook voor de externe partijen onderhandelaar,
bemiddelaar en netwerker. Nu deze functie permanent is
gemaakt kan WWZ als vast onderdeel in het woonbeleid
opgenomen worden.

WWZ-regisseur
De vergrijzing en de extramuralisering van zorg hebben grote gevolgen voor de benodigde wo
samenleving. Er worden andere eisen gesteld aan de indeling van woningen, zorgverlening, w
bereikbaarheid. Daarom wil de gemeente Veenendaal inzetten op wijkgericht beleid om het la
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Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling

In dit thema zijn er vier BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: ruimtelijke or
bouwen. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

Concept jaarstukken 2020
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Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling

Legenda

In dit thema zijn er vier BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: ruimtelijke ordening, cultureel erfgoed,
grondexploitaties en wonen & bouwen. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
I.a. Goede afweging van de
invulling van de ruimtelijke
omgeving waarbij we proactief
een kwalitatief hoogwaardige,
groene leefomgeving bevorderen.

Wat heeft het gekost? Resultaat

I.a.1. Afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken. Voorbeelden hiervan zijn de ruimtelijke
en programmatische kaders voor de herontwikkeling van het Boompjesgoed 217 en de Dennenlaan.

✓

I.a.2. Belangen omwonenden en algemeen belang afwegen.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen vindt burgerparticipatie plaats om op die wijze te komen tot een zorgvuldige belangenafweging.
Voorbeelden hiervan zijn de herontwikkeling van het Boompjesgoed 217 en Julianastraat 4.

✓

I.a.3. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden Doorberekenen.
Bij elk initiatief wordt een anterieure overeenkomst opgesteld om de gemeentelijke kosten te verhalen. In 2020 is dit bij het
project Lindewijck vastgesteld en is ook de grondexploitatie door de raad vastgesteld.

✓

I.a.4. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties.
Het Projectenboek 2020 is door de raad vastgesteld evenals de voortgangsrapportage 2020. Zodoende heeft de raad goed
inzicht in de voortgang van de diverse grondexploitaties. De financiële verantwoording van de grondexploitaties over 2020
vindt plaats bij het Projectenboek 2021.

✓

I.a.5. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken. Te denken valt hierbij aan de
Woonvisie, het MilieuKwaliteitsPlan en het verkeersbeleid. Daarnaast zijn nieuwe initiatieven in het laatste kwartaal van 2020
ook getoetst aan de concept-Omgevingsvisie

✓
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Wat heeft het gekost? Resultaat

I.a.6. We geven uitvoering aan programma Winkelstad met de realisatie van een compactere binnenstad.
Ondanks dat de binnenstad veel last heeft van de coronacrisis, is doorgewerkt aan de compacte binnenstad. Om het aantal
winkelmeters terug te brengen heeft de verplaatsingscoach zich ingezet om bedrijven te verplaatsen en achterblijvende
winkelmeters te transformeren naar bijvoorbeeld woningen. Mede door deze inzet is de afgelopen tijd 5000 m2 winkelmeters
getransformeerd naar wonen. Wat betreft de openbare ruimte is o.a. de herinrichting van de J.G. Sandbrinkstraat afgerond,
de fietsrotonde + extra groen nabij het Zwaaiplein is gerealiseerd en het ideeën- en inspiratieboek Duivenweide opgesteld.
Met de belanghebbenden in de binnenstad is de 2e fase, het programmaplan Vitale Binnenstad opgesteld. De complete en
compacte binnenstad is een belangrijk speerpunt in dit programma.
I.a.7. We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal met projecten uit de pijlers Wonen en Werken.
Zie voor antwoord bij ‘’Programma Energie Neutraal Veenendaal’.
I.b. Voldoende aanbod van het
juiste type woningen creëren,
afgestemd op de vraag naar
wonen.

?

✓

I.b.1. Creëren van voldoende aanbod voor de huidige vraag; waaronder voldoende aanbod creëren voor sociale woningbouw,
voor ouderen en zorggeschikt.
In afwachting van de Omgevingsvisie wordt alvast het Programma Wonen opgesteld als vervanger van de huidige Woonvisie.
Hierin wordt beschreven hoe we gaan inspelen op de woningvraag door de vergrijzing en het WWZ-beleid voor wonen
met zorg. Voor de behoefte aan sociale woningen worden prestatieafspraken gemaakt met de corporaties en de huurders.
Voorwaarde voor het invullen van de vraag is wel het vinden van voldoende ruimte in of naast Veenendaal.

✓

I.b.2. Anticiperen op demografische en economische ontwikkelingen door het woonbeleid iedere vier jaar te herijken.
In afwachting van de Omgevingsvisie wordt alvast het Programma Wonen opgesteld als vervanger van de huidige Woonvisie.
Hierin wordt mede bepaald hoe we de mogelijke inbreiding van Veenendaal gaan invullen. Dit betreft vrijkomende locaties
in de wijken of vrijkomende bedrijfslocaties. De uitdaging daarbij is het toevoegen van het type woningaanbod wat nog in
Veenendaal ontbreekt. Levensloopgeschikt is daarbij de norm, en nabij voorzieningen is dat zorggeschikt. Zo zorgen we voor
een passende differentiatie in de woningvoorraad, waarbij de woningen ook op lange termijn nog inzetbaar zijn.
I.c. In 2020 is ‘Het verhaal van
Veenendaal’ onder de aandacht
van een breed publiek gebracht.

I.c.1. Promotieactiviteiten uitvoeren.

I.d. Het cultuurhistorisch erfgoed
van Veenendaal draagt bij aan de
identiteit van de stad.

I.d.1. Opnemen in Omgevingsvisie.

Het Verhaal van Veenendaal wordt niet meer als kreet gebruikt en is inmiddels beter bekend onder de naam ‘Merk
Veenendaal’. De voortgang van het Merk Veenendaal is onderdeel van economische promotie. Zie verder onderdeel I.b.1.

Cultuurhistorie is opgenomen in de door de raad in december 2020 vastgestelde Omgevingsvisie.

✓

✓
✓

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 21

Inleiding
Programma 1:
Fysieke leefomgeving

Samenvatting

De coronacrisis
(COVID-19)

Programma 2: Economie, Werk
en Ontwikkeling

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening
Programma 4:
Burger en Bestuur

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat

I.d.2. Het cultuurhistorisch erfgoed wat er is behouden door subsidie voor onderhoud te verstrekken.
Aanvragen om subsidie voor het behoud van gemeentelijke monumenten worden in behandeling genomen en getoetst aan
de hiervoor geldende verordening. Door middel van een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de uitkomsten
van de enquête onder de eigenaren van de gemeentelijke monumenten. Omdat uit de enquête bleek dat niet alle eigenaren
van de gemeentelijke monumenten goed op de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden, wordt hier meer en actiever over
gecommuniceerd. Daarnaast wordt de door te lopen procedure voor het aanvragen van subsidie inzichtelijk gemaakt op de
website en wordt er gewezen op de mogelijkheid om voor het invullen van een aanvraagformulier gebruik te maken van de
dienstverlening van het Omgevingsloket.

✓

I.d.3. Onderzoek naar nieuwe monumenten en beeldbepalende panden implementeren.
Aan de hand van het door RAAB opgestelde rapport vindt in samenwerking met MooiSticht onderzoek plaats naar de
mogelijkheden om nieuw cultuurhistorisch erfgoed te behouden. Zodra het onderzoek is afgerond wordt de besluitvorming
hierover voorbereid. Het was de bedoeling om in het najaar de raad te informeren door middel van een presentatie tijdens een
beeldvormende vergadering. Vanwege het zorgvuldig doorlopen van dit proces is dit uitgesteld naar het voorjaar van 2021.

?
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Legenda

Programma’s en projecten

= Doel is gerealiseerd

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform
?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Programma/Project

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Energieneutraal Veenendaal

In 2050 is Veenendaal een
energieneutrale gemeente waarin
evenveel energie opgewekt wordt
als er verbruikt wordt.

1. Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, door middel van energiebesparing en duurzame
opwek bij bewoners. In 2021 hebben onze inwoners samen 10% energie bespaard ten opzichte van het energieverbruik in 2014.
Daarnaast hebben de bewoners 5% van de energie duurzaam opgewekt.
NB: de opwek is vooralsnog niet per pijler uit de nationale databank te halen, dus de gemeten opwekcijfers zijn voor alle pijlers
hetzelfde.

De eerder ambitie om al in 2035
energieneutraal te zijn is te ambitieus gebleken na meer inzicht in
de grote omvang van de opgave
en de aanvullende opdracht om
ook alle gebouwen aardgasvrij te
maken in 2050. De gemeenteraad
heeft daarom in 2020 besloten de
deadline op te schuiven naar de
landelijk geldende deadline 2050.

Resultaat

We meten ieder jaar of we op schema liggen. Het meetmoment vindt jaarlijks op 1 januari plaats; de laatste cijfers uit
de landelijke klimaatdatabank zijn daarom van januari 2020 en hebben betrekking op 2018. Voor dit doel meten we het
aantal Tjoules dat bij woningen in Veenendaal verbruikt wordt en het aandeel Tjoules dat duurzaam is opgewekt bij
woningen in Veenendaal. Het beoogde doel bij de huidige meting is een afname van het verbruik van 69 Tjoules, maar we
zien helaas een toename van verbruik met 26 Tjoules. De economische groei speelt een zeer bepalende rol. Het aantal
% TJoules duurzame opwek loopt wel op schema (4,5%). In het programma blijven we ons daarom met name richten op
energiebesparingsmaatregelen. Het hele jaar zijn er tal van activiteiten en projecten uitgevoerd om de doelstelling te halen. Zo
is vanaf het voorjaar gewerkt aan het in het najaar openen van het Trefpunt in het winkelcentrum, om bewoners te begeleiden
bij het stap voor stap verduurzamen van hun huis. Er zijn via het digitale energieloket vele vragen binnengekomen, o.a. voor
het maken van Warmtescans of nadere energieadviezen. In het voorjaar en het najaar is er weer een uitvraag geweest voor
de duurzaamheidslening. Ook zijn diverse subsidieaanvragen bij het rijk en de provincie gedaan. In het voorjaar is de RRE
subsidie toegekend en in het najaar is een subsidieaanvraag bij de provincie gedaan voor een bijdrage aan het Trefpunt, de
vrijwilligersondersteuning en de digitale energieloketten. We verwachten daar begin 2021 bericht over.

?

2. Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, door middel van energiebesparing en duurzame
opwek bij bedrijven. In 2021 hebben de bedrijven in Veenendaal samen 15% energie bespaard ten opzichte van het
energieverbruik in 2014 (inclusief opwek vóór de meter). Daarnaast hebben de bedrijven 5% van de energie duurzaam
opgewekt.
We meten ieder jaar of we op schema liggen. Het meetmoment vindt jaarlijks op 1 januari plaats; de laatste cijfers uit de
landelijke klimaatdatabank zijn daarom van januari 2020 en hebben betrekking op 2018. Voor dit doel meten we het aantal
Tjoules dat bij bedrijven in Veenendaal verbruikt wordt en het aandeel Tjoules dat duurzaam is opgewekt bij bedrijven in
Veenendaal. Het beoogde doel bij de huidige meting is een afname van het verbruik van 18 Tjoules, maar we zien helaas een
toename van verbruik met 135 Tjoules. De economische groei speelt ook hier een zeer bepalende rol. Het aantal % TJoules
duurzame opwek loopt wel op schema (4,5%). Het hele jaar zijn tal van activiteiten uitgevoerd om de doelstelling te halen.
Hierbij speelt de BOV een belangrijke rol, die we waar mogelijk ondersteunen bij hun activiteiten zoals het Zon op Bedrijfsdaken
project en de oprichting van een regionaal energie expertise centrum voor bedrijven. Ook helpt het digitale energieloket de
bedrijven bij de eerste vragen over energiebesparing en -opwek.

?
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Resultaat

3. Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, door middel van energiebesparing en duurzame
opwek bij mobiliteit. In 2021 hebben we op het gebied van mobiliteit in Veenendaal samen 10% energie bespaard ten opzichte
van het energieverbruik in 2014 en 5% van de energie duurzaam opgewekt.
We meten ieder jaar of we op schema liggen. Het meetmoment vindt jaarlijks op 1 januari plaats; de laatste cijfers uit de
landelijke klimaatdatabank zijn daarom van januari 2020 en hebben betrekking op 2018. Voor dit doel meten we het % fossiele
brandstof dat minder gebruikt is in voertuigen in Veenendaal en het % duurzaam opgewekte energie dat in voertuigen is
gebruikt in Veenendaal. Het beoogde doel bij de huidige meting is een afname van fossiele brandstof van 114 TJoules, maar
we zien een toename van gebruik van 17 TJoules. De economische groei speelt ook hier een zeer bepalende rol. Het aantal %
TJoules duurzame opwek loopt wel op schema (4,5%). Activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd waren onder andere het dichter
bij elkaar brengen van vraag en aanbod van waterstof als brandstof en inspanningen om het gebruik van de fiets te bevorderen
mede i.h.k.v. acties van Veenendaal Fietsstad 2020.

?

4. Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, door middel van energiebesparing en duurzame
opwek bij de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen). In 2021 hebben we als gemeente samen met de
maatschappelijke instellingen 10% energie bespaard ten opzichte van het energieverbruik in 2014. Daarnaast hebben we 5%
van onze energie duurzaam opgewekt.
We meten ieder jaar of we op schema liggen. Het meetmoment vindt jaarlijks op 1 januari plaats; de laatste cijfers uit de
landelijke klimaatdatabank zijn daarom van januari 2020 en hebben betrekking op 2018. Voor dit doel meten we het aantal
Tjoules dat bij de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen) in Veenendaal verbruikt wordt en het aandeel
Tjoules dat duurzaam is opgewekt door de gemeente zelf. Het beoogde doel bij de huidige meting is een afname van het
verbruik van 36,6 Tjoules, maar we zien helaas een afname van verbruik van maar 6,6 Tjoules. Deze beperkte afname heeft
deels te maken met lange voorbereidingstijd van het in beeld krijgen van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen van het
gemeentelijke vastgoed. Het aantal % TJoules duurzame opwek loopt wel op schema (4,5%). Inspanning voor het bereiken
van deze doelstelling hebben in 2020 voornamelijk betrekking gehad op het plannen van het verduurzamen van ons eigen
vastgoed (in het Meerjarenonderhoudprogramma MOP), op opwekmogelijkheden op parkeerterreinen en er is hard gewerkt
aan het voorstel om de renovatie van de oudbouw van het gemeentehuis te combineren met verduurzamingsmaatregelen. Het
is echter niet meer gelukt dit in 2020 aan de raad voor te leggen. Ook is gekeken naar een businesscase voor zonnepanelen op
parkeerplaatsen op het P&R terrein langs de A12. Voor de maatschappelijke instellingen is het digitale energieloket bereikbaar
voor advies bij energiebesparing en hulp bij subsidieaanvragen voor verduurzaming en energieopwek.

?

5. Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn door in Regio Foodvalley samen te werken aan een
Regionale Energie Strategie (RES).
Samen met de andere Regio Foodvalley-gemeenten, de twee provincies en waterschappen werkt Veenendaal stap voor stap aan
de RES. De concept-RES is in juni door regio Foodvalley aangeboden aan het Rijk. In de tweede helft van 2020 is hard gewerkt
aan het verder uitwerken van de zoekgebieden en thema’s van energieopwek om te komen tot een RES 1.0 medio 2021. Voor
Veenendaal liggen er met name kansen voor energieopwek in stedelijk gebied (zon-op-dak). Ondanks de coronamaatregelen
waarin alleen digitale gesprekken plaats konden vinden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen, wordt er op
digitale wijze toch brede input opgehaald voor de RES 1.0.

✓

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 24

Inleiding
Programma 1:
Fysieke leefomgeving

Samenvatting

De coronacrisis
(COVID-19)

Programma 2: Economie, Werk
en Ontwikkeling

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening
Programma 4:
Burger en Bestuur

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Programma/Project

Wat hebben we bereikt?
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Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de
Omgevingswet in werking. Deze
wet geldt vanaf dat moment ook
voor de gemeente Veenendaal.
Organisatie en bestuur bereiden
zich voor op de implementatie.

1. In 2020 stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast en wordt een keuze gemaakt omtrent het Omgevingsplan.

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Resultaat

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De raad heeft de Omgevingsvisie vastgesteld in december
2020. De vaststelling van het Omgevingsplan is voorzien in oktober 2021.
2. In 2020 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, het -plan en de uitvoering daarvan invulling
gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders erbij te betrekken.
De raad heeft de Omgevingsvisie vastgesteld in december 2020. Participatie heeft daarbij plaatsgevonden. De vaststelling van
het Omgevingsplan is voorzien in oktober 2021.
3. In 2020 wordt gestart met het aanpassen en actualiseren van de lokale regelgeving aan de nieuwe Omgevingswet en de
Omgevingsvisie.
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De raad heeft de Omgevingsvisie vastgesteld in december
2020. De vaststelling van het Omgevingsplan is voorzien in oktober 2021.

?

✓

?

4. De gemeente sluit zich in 2020 aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (landelijke voorziening).
De aansluiting op het DSO is pas mogelijk als het Rijk deze functionerend beschikbaar stelt. Lokaal zijn in 2020 applicaties
aangeschaft die aan te sluiten zijn op het DSO. Definitieve aansluiting wordt voorzien in 2021.

?

5. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 januari 2021 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden.
De voorbereidingen m.b.t. de organisatie lopen in lijn met de verwachting ten aanzien van de gewijzigde invoeringsdatum van 1
januari 2022.
Grondexploitatie

De grondexploitaties dragen bij
aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen door onder andere:
- bij verkoop gemeentelijke
bouwgrond aandacht te
hebben voor duurzaamheid /
energieneutraal;
- het creëren van voldoende
aanbod voor de huidige
marktvraag;
- aandacht te hebben voor
bijzondere doelgroepen (sociale
woningbouw / geschikt voor
ouderen en zorg). Dit wordt
uitgevoerd conform de financiële
uitgangspunten van het
raadsprogramma.

✓

Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en vastgesteld door de raad bij het projectenboek.
In het Projectenboek 2021 worden de beleidsdoelstellingen van de grondexploitaties uitgebreid toegelicht. Het projectboek
wordt tegelijkertijd met de jaarstukken aan de raad aangeboden.

✓
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Hoogspanningslijn
ondergronds

De wet VET biedt gemeenten en
provincies de praktische en
financiële mogelijkheid opdracht
te verlenen tot het verkabelen
van hoogspanningslijnen
in woongebieden. Met
gebruikmaking van deze wettelijke
mogelijkheid is het de wens om
over te gaan tot verkabeling
van de bovengrondse 150KV
hoogspanningslijn, tussen de
Slaperdijk en de Rondweg-oost.

In 2020 en volgende jaren worden stappen gezet ter uitvoering van het besluit van de raad omtrent de opdracht aan
netbeheerder TenneT tot verkabeling van de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn.

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Resultaat

In 2020 en volgende jaren worden stappen gezet ter uitvoering van het besluit van de raad omtrent de opdracht aan
netbeheerder TenneT tot verkabeling van de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn. Dit jaar is de Realisatieovereenkomst
gesloten met netbeheerder TenneT, waarin financiële en procedurele afspraken zijn vastgelegd. Bij de Provincie Utrecht is
subsidie aangevraagd als tegemoetkoming in de kosten van verkabeling; deze is toegekend voor een bedrag van € 2.4 mln.
Het vastgestelde Basisontwerp is nader uitgewerkt tot een Functioneel Ontwerp, waarin optimalisaties zijn onderzocht en
doorgevoerd op aspecten die zijn voortgekomen uit de participatie met betrokkenen zoals omwonenden en het waterschap.
Het omvormen en inrichten van mast 96 als opstijgpunt (van bovengrondse naar ondergrondse hoogspanningsverbinding) is
vanwege de ligging in Natura2000-gebied procedureel niet-kansrijk gebleken. Hierom is gezocht naar een nieuw opstijgpunt ten
westen van de Rondweg-oost. Dichtbij de huidige mast 97 is hiervoor een geschikte locatie gevonden; deze is in het Functioneel
Ontwerp opgenomen.

✓
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Thema II – Openbare Ruimte

Legenda

In dit thema zijn er tien BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: beheer overige gebouwen en gronden,
parkeerbelasting, verkeer en vervoer, parkeren, fysieke bedrijfsinfrastructuur, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering,
afval, milieubeheer en begraafplaatsen. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
II.a. In 2020 hebben we de
kwaliteit van onze openbare
ruimte verhoogd t.o.v. 2019.

Wat heeft het gekost? Resultaat

II.a.1. Intensiveren van het dagelijks- en groot onderhoud.
Uit de kwaliteitsschouwen blijkt dat de kwaliteit van de openbare ruimte op veel aspecten beter is dan in 2019. Uitzonderingen
daarop zijn de thema’s zwerfafval en straatmeubilair. De reden dat deze achterblijven is dat de openbare ruimte in de
coronaperiode veel intensiever is gebruikt in 2020 en dat dat bij deze twee thema’s snel te zien is. Voor zwerfvuil geldt
bovendien dat door bewoners minder zwerfvuilacties zijn uitgevoerd dan in 2019.

?

II.a.2. Wij inventariseren de staat van onderhoud van de kunstobjecten en vertalen dit in een meerjarig onderhoudsplan.
In december 2020 bent u geïnformeerd over het onderhoudsplan kunstobjecten. Dit plan wordt opgenomen in het
Omgevingsprogramma Openbare Ruimte.
II.b. De inwoners waarderen in
2020 de leefomgeving in
Veenendaal als schoon, heel en
veilig met minimaal het cijfer 6,5.

✓

II.b.1. We vragen 1x per jaar via het burgerpanel of via het Lemon-onderzoek de inwoners waar zij behoefte aan hebben.
In 2020 zijn de inwoners niet bevraagd over de leefomgeving in Veenendaal. Wij zijn met de woningbouwcorporaties in overleg
over hoe wij dit in 2021 wel gaan uitvragen.

✘

II.b.2. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners.
Ondanks corona is er binnen diverse projecten input gevraagd aan bewoners om mee te denken. Via platform www.
meedoeninveenendaal.nl hebben inwoners hun wensen/ideeën kenbaar kunnen maken voor onder andere de volgende
projecten: Herinrichting Kerkewijk fase 3, Hertogenlaan/Regentesselaan/ Zwaaiplein, herinrichting gedeelte wijk Dragondernoord. Deze input is zoveel mogelijk verwerkt in de plannen.
II.c. Inwoners van Veenendaal
gebruiken in 2020 vaker een
duurzamer alternatief om van a.
naar b. te reizen ten opzichte van
2019.

II.c.1. We doen mee aan de verkiezing fietsstad 2020 van Nederland.
In februari is Veenendaal verkozen tot Fietsstad 2020.

✓
✓

II.c.2. We voeren minimaal vier projecten uit om de fietsinfrastructuur te verbeteren.
De fietsinfrastructuur is verbeterd door de realisatie van de fietsrotonde Zwaaiplein en de verbetering van de fietspaden bij De
Reede, Kerkewijk en de Schepenbuurt.

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat

II.c.3. We voeren een bewustwordingscampagnes over duurzame vervoermiddelen.
De ingezette bewustwordingscampagne over duurzame vervoersmiddelen via de website Duurzaam Veenendaal is voortgezet.
Er is onder andere gecommuniceerd over de snuffelfiets, bandenspanning en de oversteekvoorzieningen in West (bikescouts).

✓

II.c.4. We ontwikkelen in 2020 gebiedsvisies voor de stationsgebieden.
Voor station Veenendaal West is via een afstudeeronderzoek een eerste denkrichting ontwikkeld. Deze denkrichting moet nog
verder worden uitgewerkt.. Voor station Veenendaal-De Klomp is er een verkeersvisie opgesteld en wordt er gekeken of er
verstedelijkt kan worden nabij het station (dit zal in 2021 nader worden uitgewerkt in de verstedelijkingsstrategie ANF). Voor
station Veenendaal Centrum zijn de gesprekken met de provincie Utrecht gestart. Voor de omgeving van het station zal ook
rekening worden gehouden met de ontwikkelingen in het Stationskwartier en Het Ambacht. Deze visie is nog niet gereed, maar
verloopt conform planning.

✓

II.c.5. We geven uitvoering aan Vervoersconvenant regio Foodvalley.
De inzet is tweeledig: er is meegedacht met de BOV over een concrete invulling van de toezeggingen die door het bedrijfsleven
zijn gedaan in het mobiliteitsconvenant. Als werkgever heeft de gemeente Veenendaal initiatief genomen voor een
kennisuitwisseling tussen P&O-medewerkers van de Foodvalley gemeenten. In dit kader zullen er nog twee informatieve
sessies worden verzorgd over mobiliteit & corona en fietsstimuleringsregelingen.

✓

II.c.6. Stimuleren eigen medewerkers in het gebruik van duurzame vervoersmiddelen (fiets-probeer-week).
Door corona zijn medewerkers weinig op kantoor aanwezig. Hierdoor is het niet nodig geweest om in te zetten op
fietsstimulering. Wel zijn acties voorbereid zoals beschikbaar stellen van een NS-businesscard voor alle medewerkers en
aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden rondom mobiliteit.

✘

II.c.7. We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal met projecten uit de pijler Mobiliteit.
In de pijler Mobiliteit van het programma ENV zijn diverse activiteiten gestimuleerd en aangejaagd. Zo is Duurzame mobiliteit
in 2020 verankerd in de Omgevingsvisie, met een focus op het stimuleren van duurzamere vormen van reizen (focus op
lopen, fiets en OV, lagere parkeernorm). Het resterende gebruik van vervoersmiddelen met een verbrandingsmotor moet
zo veel mogelijk vervangen worden door duurzame alternatieven. Enerzijds door het mogelijk maken van elektrisch rijden
(uitvoering plaatsingsbeleid) en anderzijds door toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken (stevige inzet op stimulering
waterstof, ontwikkelen laadvisie in 2021). Samen met de provincie Utrecht werken we aan het opstellen van een Regionaal
Mobiliteitsprogramma (RMP). Dit programma heeft als doel om de uitstoot van mobiliteit te verminderen conform het
Klimaatakkoord en draagt daarmee ook bij aan het behalen van onze gemeentelijke reductiedoelen in het programma ENV.

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
II.d. Veenendaal wordt
beter bestand tegen
klimaatveranderingen door een
stijging van het aantal m2 groen,
het aantal bomen
en het aantal m2 verhard
oppervlak dat is afgekoppeld van
het vuilwaterriool, in relatie tot
het aantal woningen.

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat

II.d.1. In 2020 koppelen we het regenwater van 200 panden/huizen geheel af van het vuilwaterriool.
Ruim 60 inwoners hebben subsidie aangevraagd voor het afkoppelen van regenwater en/of het vergroenen van het perceel op
particulier terrein. Van deze inwoners hebben er 55 daadwerkelijk afgekoppeld en zijn er 25 die op particulier terrein groen
hebben aangebracht. De inzet van de regenwatercoaches is door de coronacrisis beperkt gebleven. Het lukt ons daarnaast
onvoldoende om bewoners mee te nemen met afkoppelen tijdens de realisatie van hemelwaterriolen. Eind 2020 zijn de
subsidieregelingen voor afkoppelen en vergroenen verlengd tot eind 2021.

?

II.d.2. We stimuleren het verwerken van regenwater op eigen terrein.
Via de subsidieregeling hebben 55 adressen het regenwater afgekoppeld, waarvan 20 door gebruik te maken van infiltratie.
Via de website Duurzaam Veenendaal communiceren wij regelmatig over het verwerken van regenwater op eigen terrein,
onder andere door inspiratievoorbeelden voor de inrichting van je tuin, tips voor afkoppelen en vergroenen etcetera. Ook is
in samenwerking met een aantal bouwmarkten een regentonactie gestart om bewoners bewust te maken van het afkoppelen
van regenwater.

✓

I.d.3. We stimuleren het vergroenen op eigen terrein.
Voor 25 adressen is (ook) subsidie verleend voor het vergroenen van tuin of dak.

✓

Via de website Duurzaam Veenendaal communiceren wij regelmatig over het vergroenen van je tuin. Zo wordt er een gratis
cursus ‘jouw heuvelrugtuin’ gegeven, geven we tips over het sproeien van de tuin en het schoonmaken van nestkastjes etc.
II.d.4. We zoeken in Veenendaal locaties waar ruimte is voor extra bomen.
Bij het uitvoeren van reconstructies en andere aanpassingen in de openbare ruimte zoeken wij naar mogelijkheden om de
oppervlakte verharding zoveel mogelijk te beperken om zo ruimte te creëren voor groen en bomen.
Zo is extra groen aangelegd bij de realisatie van de fietsrotonde en zijn projecten voorbereid rondom de vergroening van
de Schubertweg, het Scheepjeshofplein en het Raadhuisplein, en pleintjes in Castor en Pollux. Door corona is de uitvoering
vertraagd.

✓

Via RIB 2020.28 (februari 2020) bent u geïnformeerd over de projecten die wij reeds uitvoeren.
II.d.5. We zetten in op pilots, waarin klimaatadaptatie een belangrijke een rol speelt.
Er is volop ingezet op klimaatadaptatie, niet via pilots maar wel via andere wegen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van
regenwaterriolen voor het afkoppelen van regenwater en het vergroten van groenvakken. Met het verstrekken van subsidies
en de inzet van regenwatercoaches zijn particulieren gestimuleerd op eigen terrein af te koppelen en te vergroenen.
II.d.6. Wij stellen een plan van aanpak op voor het voortvarend ter hand nemen van de ontstening van Veenendaal.
In RIB 2020.125 (oktober 2020) hebben wij u geïnformeerd over ons plan van aanpak ontstenen.

✓
✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
II.d.7. We bieden de raad een onderzoek en kaart aan, naar de mate van verharding en dakoppervlak.
In RIB 2020.81 (juni 2020) hebben wij u geïnformeerd over het verharde oppervlak binnen Veenendaal.
II.e. De afvalinzameling draagt
bij aan een circulaire economie
waarbij we in 2020 maximaal 100
kg restafval per inwoner per jaar
hebben.

Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat

✓

II.e.1. We voeren het plan uit om de gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw te verbeteren.
Nadat in januari is gestart met de uitrol van de GF+e voorzieningen bij de hoogbouwcomplexen vanaf 20 wooneenheden,
is in september begonnen bij de hoogbouwcomplexen met minder dan 20 wooneenheden. Daarnaast zijn ondergrondse
papiercontainers gerealiseerd.
II.e.2. Als er nieuwe afvalscheidings- en/of verwerkingsmethoden beschikbaar komen waardoor afval goedkoper,
eenvoudiger of hoogwaardiger hergebruikt kan worden, dan heroverwegen wij de huidige systemen.
In november is aan de raad toegezegd dat een onderzoek naar de mogelijkheden en financiële consequentie van nascheiding
van PMD zal worden meegenomen in het nieuwe afvalbeleidsplan, dat in de eerste helft van 2021 zal worden opgesteld.

II.f. In 2020 wordt circulariteit
vaker meegenomen als
inkoopcriterium dan in 2019.

Bijlagen

✓

✓

II.f.1. In vijf projecten vormt circulariteit een belangrijke voorwaarde tijdens het inkoop/Aanbestedingstraject.
Bij de projecten De Reede, De Smalle Zijde, Valleistraat, bruggen surfvijver en groot onderhoud beschoeiingen vormde
circulariteit een onderdeel van de aanbesteding. Bij De Reede is bijvoorbeeld een gedeelte van de rijbaan uitgevoerd in
‘Healroad’, een asfalttype waar tijdens de onderhoudsperiode door het toedienden van warmte de levensduur verlengd kan
worden en zijn biobased (bamboe) verkeersborden toegepast.
II.f.2. In alle projecten wordt in overeenstemming met de productbladen van Bouwcirculair minimum eisen gesteld aan het
circulaire aandeel van bouwstoffen.
Bij alle aanbestedingen worden minimumeisen gesteld aan het circulaire aandeel van bouwstoffen en worden aannemers
gevraagd om kansen aan te geven voor extra duurzaamheid.

✓

✓
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Thema III – Wijkgericht werken

Legenda

In dit thema zijn er twee BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: samenkracht en burgerparticipatie en
maatwerkdienstverlening 18-. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
III.a. Toename van
bewonersinitiatieven in de
buurten in Veenendaal in 2020,
waarmee er meer betrokkenheid
van inwoners voor elkaar en/of
voor hun buurt ontstaat.

Wat heeft het gekost? Resultaat

III.a.1. In 2020 verder gaan met het stimuleren van inwonersinitiatieven op het gebied van schoon, heel en leefbaarheid in de
buurt.
Alles wat digitaal uitgevoerd kon worden ging door, soms in een andere vorm dan gepland. Met bewoners vonden (bijv.
bij overlast) in kleiner comité digitale overleggen plaats. Ook is gestart met de digitale wijknieuwsbrief. Daarnaast zijn er
bewonersinitiatieven gestart op het gebied van speeltuinen, grasstroken, tuinen en tuinbakken in eigen beheer. Een mooi
voorbeeld is ook het bewoners initiatief van de wens-kerstboom in Veenendaal-Oost.

✓

III.a.2. Continu in beeld hebben van alle inwonerinitiatieven in de wijken/buurten voor de wijkmanagers om te ondersteunen
en voor de burgers om aan te sluiten.
De wijkteams hebben het netwerk in de wijk zo goed mogelijk onderhouden en bieden waar nodig ondersteuning bij
bewonersinitiatieven. Alle bekende initiatieven worden geregistreerd.

✓

In 2020 is gestart met het sociaal startpunt Veenendaal. Op deze site worden bewonersinitiatieven geplaatst, waardoor er een
overzicht ontstaat van bewonersinitiatieven.
III.a.3. Verhogen van de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk bij organisaties en inwoners.
Er wordt een toename gesignaleerd van het aantal bewonersinitiatieven t.o.v. vorig jaar op het gebied van speeltuinen,
grasstroken, tuinen en tuinbakken in zelfbeheer. Door de coronaomstandigheden was het lastig om fysiek samen met de
bewoners te werken aan de leefbaarheid van de wijken. Als vervanging is gekozen voor het digitaal communiceren met
inwoners, door middel van enquêtes, wijknieuwsbrieven en via de site meedoeninveenendaal.
III.a.4. Ondersteuning van bewonersinitiatieven d.m.v. loket en website ‘bewonersinitiatieven’ waarmee we meer inwoners
stimuleren tot initiatieven.
Vanwege maatregelen i.v.m. corona zijn we niet gestart met het loket in de wijk. Wel zijn er voorbereidingen getroffen om
begin 2021 te starten met een digitaal bewonersinitiatieven loket, samen met Veens-welzijn.

?

✘
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
III.b. Samen met inwoners en
organisaties inzetten om het
veiligheidsgevoel van inwoners
in hun buurt te verhogen door de
inwoners te betrekken bij onze
werkwijze.

III.b.1. Inwoners/organisaties meer betrekken bij onze werkwijze.

III.c. Toename van
burgerparticipatie in de buurten
in 2020 op het gebied van schoon,
heel, leefbaar en toegankelijkheid
waarmee er meer betrokkenheid
van inwoners voor elkaar en/of
voor hun buurt ontstaat.

III.c.1. We gaan in 2020 verder met het stimuleren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en
toegankelijkheid in de buurt.

Diverse keren is samen met bewoners nagedacht hoe het veiligheidsgevoel kan worden verbeterd. Er is een veiligheidsenquête
uitgezet en er is in geoportaal een projectenkaart whatsappbuurtpreventie ontwikkeld. Er is ingezet op meer signalering en
meldingen (ondermijnende) criminaliteit, woninginbraak en veiligheid op bedrijventerreinen. In de meeste gevallen heeft dit
digitaal plaatsgevonden

Er zijn dit jaar meer burgerparticipatietrajecten uitgevoerd door het wijkteam dan voorgaande jaren. Voorbeelden hiervan
zijn: Bewonersplan openbare ruimte Salamander, Ideeën Stadspark, openbare ruimte en verkeer Veenderij. Ook zijn er diverse
enquêtes uitgezet, o.a. Verkeersveiligheid Veenderij, Verkeersveiligheid rondom scholen PWA, jeugdoverlast Schrijverspark
enz. Deze zijn voornamelijk digitaal geweest.
In het PWA park zijn er spreekuren gehouden. Inwoners zijn gevraagd mee te denken over een onderwerp of middels stemmen
hun mening te geven.

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat

✓

✓

Er zijn ook verschillende digitale overleggen geweest in kleiner verband bijvoorbeeld over de jeugdoverlast Schrijverspark, het
vernieuwen van speelplek de Linge en het opfrissen van de speelplek de Reling.
Zwerfvuilprojecten en Veenendaal Schoon zijn in aangepaste vorm doorgegaan.
III.c.2. Continu in beeld hebben van alle burgerparticipatietrajecten in de wijken/buurten voor de wijkmanagers om te
ondersteunen en voor de burgers om aan te sluiten.
De trajecten waar het wijkteam bij betrokken is, staan vermeld in het wijkplan. Alle burgerparticipatie trajecten staan vermeld
in het geoportaal projectenkaart burgerparticipatie, waardoor er een compleet overzicht is gerealiseerd voor de inwoners en
de wijkteams.

?

III.c.3. Verhogen van de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk bij organisaties en inwoners.
Er zijn diverse projecten geweest waarin bewoners verantwoordelijkheid hebben genomen om de leefbaarheid in de buurt te
verbeteren. Denk aan schoonmaakacties, zelfbeheer groen, verkeersacties e.d.
Daarnaast is de PR campagne ontwikkeld, die start in 2021. Met deze PR campagne worden inwoners op geroepen om deel te
nemen aan activiteiten of zelf initiatief te nemen activiteiten te ontplooien

✓

III.c.4. Samen met inwoners wijkplannen opstellen die zich richten op schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijkheid.
Begin van het jaar heeft er in iedere week een wijkbijeenkomst plaatsgevonden. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn
verwerkt in de wijkplannen. Samen met bewoners zijn wijkplannen opgesteld, die vervolgens door het college zijn vastgesteld.
In deze wijkplannen zijn de acties omschreven die bewoners en gemeente in 2020 en 2021 willen uitvoeren.

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
III.d. De toegankelijkheid van de
openbare ruimte in de buurten en
wijken van gemeente Veenendaal
is verhoogd.

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat

III.d.1. In samenspraak met de inwoners de behoefte en mogelijkheden inventariseren bij grote reconstructies en indien nodig
en mogelijk, de wensen van de inwoners m.b.t. toegankelijkheid realiseren tijdens de reconstructies.

✓

De wijkteams hebben bij een aantal reconstructies de belangenorganisaties voor mensen met een beperking benaderd.
Bijvoorbeeld via de digitale tool Meedoen in Veenendaal zijn voor de reconstructie Dragonder Noord diverse tips
binnengekomen. Deze worden meegenomen in het ontwerp. Ook is begonnen met het aanleggen van een database van
bewoners die een beperking hebben en graag mee willen denken op straat/buurt/wijkniveau.

Programma’s en projecten

Programma/Project
Programma/project
Visie Sociaal Domein

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Resultaat

Hierin zijn kaders voor het wijkgericht werken opgenomen. De invulling van het wijkteam en het ontwikkelen van een
wijkgerichte aanpak zijn daar een uitwerking van.
Alles wat digitaal uitgevoerd kon worden (in het bijzonder de communicatie) ging door, soms in een andere vorm dan gepland.
De fysieke bijeenkomsten (zoals BuurTenten, grote fysieke bijeenkomsten, samen een speeltuin inrichten) zijn komen te
vervallen. Met bewoners (bijv. bij overlast) hebben in kleiner comité digitale overleggen plaatsgevonden.

✓

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 33

Inleiding
Programma 1:
Fysieke leefomgeving

Alles wat digitaal uitgevoerd kon worden (in het bijzonder de
communicatie) ging door, soms in een andere vorm dan gepland. De
De fysieke
coronacrisis
bijeenkomsten (zoals
BuurTenten,
bijeenkomsten,
Samenvatting
Jaarverslag
2020 grote fysiekeJaarrekening
Burgerjaarverslag 2020
(COVID-19)
samen een speeltuin inrichten) zijn komen te vervallen. Met bewoners
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Bijlagen
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Bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren

Bij
dit programma
de volgende
volgende beleidsindicatoren.
beleidsindicatoren.
Bij dit
programma horen
horen de
Veenendaal
Nr

Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

33

7.3 Afval

Omvang

Kg/inwoner

CBS - Statistiek

Niet gescheiden ingezameld

Huishoudelijk afval

huishoudelijk afval.

huishoudelijk

2018

2019

Landelijk
2020

2018

2019

2020

91,2

87,6

nb

172

163

nb

3

nb

nb

18,2

nb

nb

9,7

nb

nb

8,6

nb

nb

restafval
34
36

7.4

Hernieuwbare

Milieubeheer

elektriciteit

%

Rijkswaterstaat -

8.1 Ruimtelijke

Nieuw

Aantal per

Basisregistratie

Het aantal

ordening

gebouwde

1.000

adressen en

nieuwbouwwoningen, per

woningen

woningen

gebouwen

1.000 woningen.

Klimaatmonitor

Toelichting op deze beleidsindicatoren:
33 Omvang huishoudelijk restafval: cijfers Veenendaal 2019 in CBS SatLine zijn voorlopig, cijfers 2020 nog niet bekend. De ingevulde hoeveelheid betreft
Toelichting op deze beleidsindicatoren:
alleen HHA. HHA+GHA is 87,6+41,9=129,5.
33 Omvang
huishoudelijk
restafval:
cijfers
2019
34
Hernieuwbare
elektriciteit:
cijfers
voor Veenendaal
2019 en 2020
zijn nog niet gepubliceerd op de klimaatmonitor databank.
in CBS
SatLine
zijn voorlopig,
cijfers
nog de
nietjaren
bekend.
36
Nieuw
gebouwde
woningen:
er2020
zijn voor
2019 en 2020 geen gegevens beschikbaar.
De ingevulde hoeveelheid betreft alleen HHA. HHA+GHA is
87,6+41,9=129,5.
34 Hernieuwbare
elektriciteit:
cijfers voor 2019 en 2020 zijn
Concept
jaarstukken
2020
55
nog niet gepubliceerd op de klimaatmonitor databank.
36 Nieuw gebouwde woningen: er zijn voor de jaren 2019 en
2020 geen gegevens beschikbaar.

Verbonden Partijen
Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.
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Financiële programmarealisatie 2020

1 Fysieke Leefomgeving
Programma 1 1Fysieke
Leefomgeving
Programma
Fysieke
Leefomgeving
Raming 2020
Primitief

Raming 2020
Realisatie
2020
Na begrotingswijziging

Saldo
Realisatie 2020
2020

Saldo
2020

Lasten

46.464

40.134
46.464

37.963
40.134

2.171
37.963

2.171

Baten

37.934

31.829
37.934

32.381
31.829

553
32.381

553

-8.530

-8.305
-8.530

-5.582
-8.305

2.723
-5.582

2.723

d totaal saldo van
Gerealiseerd
baten en lasten
totaal saldo van baten en lasten

aan reserve

Toevoeging aan reserve

0

1.308 0

3.5211.308

-2.2133.521

-2.213

aan reserve

Onttrekking aan reserve

1.416

3.193
1.416

3.4873.193

2953.487

295

d resultaat

Gerealiseerd resultaat

-7.114

-6.421
-7.114

-5.615
-6.421

805
-5.615

805

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Afwijking 2020

V/N

681

V

Begraafplaatsen

72

V

Beheer overige gebouwen en gronden

70

N

Cultureel erfgoed

139

V

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

145

N

1.225

V

37

V

Parkeren

138

N

Riolering

19

V

Ruimtelijke Ordening

110

V

Samenkracht en burgerparticipatie

259

V

Wonen en bouwen

616

V

22

N

60
2.723

N
V

Afval

Bouwgrondexploitatie

g op de financiële
Toelichting
programmarealisatie
op de financiële programmarealisatie
van de in de Ten
3e bestuursrapportage
opzichte van de in de
2020
3e aangepaste
bestuursrapportage
begroting,
2020
zijnaangepaste
de grootste begroting,
afwijkingenzijn
alsde
volgt:
grootste afwijkingen als volgt:

stukken 2020Concept jaarstukken 2020

Programma 6:
Bedrijfsvoering

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2020
aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Na begrotingsPrimitief
wijziging

Bedragen x € 1.000

Bijlagen

Toelichting op de financiële programmarealisatie

e programmarealisatie
Financiële programmarealisatie
2020
2020

€ 1.000

Burgerjaarverslag 2020

56

56

Maatwerkdienstverlening 18-

Milieubeheer
Overige verschillen
Totaal afwijkingen programma 1

V= voordeel , N= nadeel

Concept jaarstukken 2020
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Algemene toelichting bij de taakvelden
Parkeerbelasting/Parkeren, Riolering, Afval, en
Begraafplaatsen
Het saldo van de taakvelden Parkeerbelasting/Parkeren,
Riolering, Begraafplaatsen en Afval wordt afgewikkeld met
de hiervoor ingestelde voorziening c.q. egalisatie reserve.
Het uiteindelijke saldo van deze taakvelden wordt bepaald door:
1. de werkelijke baten en lasten op het desbetreffende
taakveld (programma fysieke leefomgeving)
2. de toegerekende bedrijfsvoeringskosten inclusief overhead
(programma bedrijfsvoering)
3. de werkelijke lasten c.q. gederfde inkomsten vanwege
kwijtscheldingen (programma economie, werk en
ontwikkeling).
De bovengenoemde componenten dienen op basis van het
BBV op verschillende taakvelden verantwoord te worden,
ofschoon ze allen onderdeel uitmaken van de integrale kostprijs
c.q. het tarief. Voor het bepalen van de werkelijke kosten
en opbrengsten (en de afwikkeling van het saldo naar de
voorziening c.q. egalisatiereserve) worden deze componenten
daarom meegenomen in de berekening van het uiteindelijke
resultaat. In de onderstaande toelichtingen op de betreffende
taakvelden vindt u deze berekeningen terug.
Afval: voordeel € 681.000
Het taakveld afval sluit 2020 af met een positief saldo van
€ 681.000. Dit wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen,
waardoor de inkomsten (deels eenmalig) hoger zijn uitgevallen
dan begroot. Hierbij zijn te noemen: sterkere groei van het
aantal huishoudens in Veenendaal (€ 101.000 voordeel),
extra inkomsten door één extra inzamelronde voor restafval
(2020 was een ‘afvalschrikkeljaar’ € 81.000 voordeel), hogere
kosten voor huisvuil doordat we vanwege corona meer thuis
waren (€ 34.000 kosten, € 77.000 uit coronabijdrage begroot
per saldo € 43.000 voordeel) en het gewijzigde ketenregie

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening
Programma 4:
Burger en Bestuur

PMD stelsel plus eenmalig extra btw-inkomsten over de oude
PMD-vergoedingen (periode 2015-2019 (€ 282.000 voordeel).
Daarnaast waren de effecten van het beleid in 2020 aan
de uitgaven en inkomstenkant nog niet volledig in beeld en
begrotingstechnisch verwerkt in de administratie (€ 195.000).
Verder blijkt een eerder gemelde wijziging in dienstverlening aan
Renswoude structureel te zijn (nadeel € 50.000). Renswoude
gaat toch geen gebruik maken van het afvalbrengstation,
waardoor de begrote vergoeding hiervoor komt te vervallen.
Tot slot levert het gewijzigde beleid op het afvalbrengstation
een voordeel op (€ 17.000) en op de overige activiteiten wordt
nog een klein voordeel gerealiseerd (€ 12.000).
Het resultaat op afval totaal bestaat naast het taakveld
afval nog uit kwijtscheldingen (€ 19.000 nadelig), interne
doorbelasting van uren inclusief overhead ( € 28.000 nadelig)
en verrekening BTW ( € 104.000 voordeel). Conform eerdere
besluitvorming (23 juni 2016: jaarstukken 2015 waarin
is besloten om voor- of nadelen bij afvalverwijdering en
-verwerking te verrekenen met de reserve) is een bedrag van
€ 695.000 gestort in de egalisatiereserve afvalverwijdering en
-verwerking, hierin is het voordeel uit de coronabijdrage ad
€ 43.000 niet meegenomen. In de paragraaf lokale heffingen
wordt de kostendekkendheid van de tarieven nader toegelicht.
De tarieven voor 2020 komen daarmee uit onder de maximaal
toegestane 100% kostendekkendheid (93%).
Begraafplaatsen: voordeel € 72.000
Het voordeel van € 72.000 komt voornamelijk vanwege meer
verlengingen van grafrechten en meer grondgraven (afgerond
€ 129.000), dit is mogelijk een effect van de communicatie
rondom het ruimen die ook na de zomer is opgestart.
Daarnaast is er € 29.000 meer aan inkomsten gerealiseerd
dan geraamd door meer gebruik van het rouwcentrum. Naast
deze hogere inkomsten zijn er extra kosten gemaakt onder
andere in verband met kapwerkzaamheden begraafplaats
en extra grafkelders voor in totaal van afgerond € 86.000.

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Rekening houdend met personeelskosten en overhead en de
storting uit de 3e bestuursrapportage wordt conform eerdere
besluitvorming aanvullend nog € 156.000 gestort in de
egalisatiereserve begraafplaats.
Beheer overige gebouwen en gronden: nadeel € 70.000
Jaarlijks is € 75.000 beschikbaar voor beheer leegkomend
vastgoed. Hiervan is afgerond € 43.000 niet besteed.
Daarnaast is € 16.000 minder besteed aan subsidie voor
Groei en Bloei en IVN en hebben de verwachte gederfde
huurinkomsten vanwege corona, ad. € 12.000, zich in
werkelijkheid niet voor gedaan. Aan nutsvoorzieningen is
afgerond € 8.000 minder besteed en er zijn meer reststroken
grond verkocht voor een bedrag van € 25.000. Met de bijdrage
van de Ellekoot was in 2020 rekening gehouden maar deze
wordt pas in 2021 gerealiseerd. Dit leidt in 2020 tot een
nadeel van € 185.000. Voor het overige is sprake van kleine
onderschrijdingen van per saldo € 11.000.
Cultureel erfgoed: voordeel € 139.000
Vanwege een laag aantal ingediende subsidieverzoeken voor
het onderhoud van gemeentelijke monumenten, blijft er een
bedrag over van € 98.000. Daarnaast is er een klein voordeel
op vastgoed monumenten, vanwege onder andere lagere
toerekening rente en minder onderhoudskosten.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur: nadeel € 145.000
Het nadeel wordt met name veroorzaakt door desinvesteringslasten als gevolg van de verkoop van vastgoed.
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Bouwgrondexploitatie: voordeel € 1.225.000
Bij de grondexploitaties over 2020 is per saldo ten opzichte van de begroting een voordeel
gerealiseerd van € 1.245.161. Dit voordelige saldo wordt veroorzaakt door de volgende
ontwikkelingen:
1.

Saldi bestaande complexen

De volgende saldi op bestaande complexen zijn conform het projectenboek 2020 in deze
jaarstukken verwerkt:
− een winstneming cpl 01 Ontwikkellocaties cf. projectenboek 2021
€ 246.062;
− een winstneming cpl 02 Veenendaal-oost cf projectenboek 2021
€ 361.930;
− een winstneming cpl 08 Melmseweg cf projectenboek 2021
€
1.708;
− een winstneming cpl 21 Oksel A12 cf projectenboek 2021
€
5.351;
− een winstneming cpl 39 Vrijkomend Vastgoed cf projectenboek 2021
€ 328.053;
− een winstneming cpl 71 Boveneind/Pampagras cf projectenboek 2021
€ 137.310;
− een winstneming cpl 86 Veeneind cf projectenboek 2020
€ 129.647;
− een batig saldo cpl 90 Restanten geliq. complexen
€ 4.206;
− een batig liquidatiesaldo cpl 38 PHV-fabriek
€ 12.588;
− een lager nadelig saldo cpl 38 PHV-fabriek cf projectenboek 2021
€ 26.718;
Totaal saldo afwijkingen
€ 1.245.161
2. Overige saldi (verrekening met reserve meerjarige middelen)

€ -20.000

Op basis van eerdere besluitvorming is van het totale resultaat van afgerond € 1.245.000 op
de bestaande complexen het volgende in deze Jaarstukken verwerkt:
− een bedrag van € 917.000 is per saldo gestort in de risicoreserve grondexploitaties;
− de opbrengst van de verkoop van onderwijspanden in 2020 van € 328.000, is toegevoegd aan
de algemene reserve onderwijs (zie Programma 2).
Het resultaat op de overige saldi van € -20.000 is verrekend met de reserve meerjarige middelen.
Maatwerkdienstverlening 18-: voordeel € 37.000
Op dit taakveld is een voordeel ontstaan omdat de kosten voor huiswerk plus zijn verantwoord
bij het opgavebudget sociaal domein als onderdeel van programma 3 Sociale Leefomgeving. Het
(incidentele) opgavebudget sociaal domein kent zijn herkomst als programmabudget. Alhoewel
er in 2020 sprake is geweest van grote stappen voorwaarts is ook binnen de opgave een aantal
ontwikkelingen als gevolg van corona vertraagd. Voorgesteld wordt om de resterende middelen
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over te hevelen naar begrotingsjaar 2021 en in 2021 beschikbaar te stellen voor uitvoering
van deze activiteiten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Programma 3 Sociale
Leefomgeving.
Parkeren en parkeerbelasting: nadeel € 138.000
Ten gevolge van corona is het bezoek aan het winkelcentrum teruggelopen, dit zien wij terug
in het aantal verkochte parkeeruren als in de inkomsten uit naheffingen. Hierbij heeft met
name de aanscherping van de maatregelen eind vorig jaar nog een behoorlijke impact gehad.
In totaal zijn de inkomsten uit het parkeerbedrijf € 204.000 lager dan begroot waarbij de
begrote inkomsten bij de 2e bestuursrapportage 2020 al met € 250.000 neerwaarts waren
bijgesteld. Anderzijds liggen ook de uitgaven voor parkeren afgerond € 66.000 lager dan
begroot, voornamelijk ten gevolge van lagere kapitaallasten. Voor een algehele toelichting
op de kapitaallasten wordt verwezen naar de onderdelen activa en rente onder de algemene
toelichting onder het kopje programmaverantwoording.
Jaarlijks wordt het saldo van de taakvelden parkeerbelasting en parkeren verrekend met
de reserve parkeren. Het eindsaldo parkeren bedraagt door bovenstaande ontwikkelingen
€ 138.000 nadelig. Omdat de lagere parkeerinkomsten vanuit de corona middelen
gecompenseerd kunnen worden is het voordelig saldo door de lagere uitgaven ad
€ 66.000 gestort in de reserve parkeren.
Riolering: voordeel € 19.000
Er is sprake van minder uitgaven doordat de Subsidieregeling Afkoppelen Regenwater en
Vergroenen Particulier Terrein in 2020 maar beperkt is ingezet. Dit levert circa € 80.000
minder uitgaven op. Daarnaast zijn er meer uitgaven gedaan in verband met het reinigen
van straatkolken voor een bedrag van € 89.000. Diverse afwijkingen bij de onderdelen
rioolonderhoud en - beheer laten per saldo een voordeel zien van € 19.000. Verder is door een
groter aantal aansluitingen dan begroot sprake van circa € 70.000 aan hogere inkomsten en
€ 44.000 aan hogere uitgaven. Ook is er € 22.000 meer aan rioolheffing ontvangen. Rekening
houdend met een voordeel op de kapitaallasten van € 255.000, € 27.000 hogere doorbelasting
op uren en overhead en een nadeel op de kwijtscheldingen van € 10.000 is conform eerdere
besluitvorming een bedrag van € 294.000 in de voorziening Riolering gestort.
Ruimtelijke Ordening: voordeel € 110.000
Het voordeel ontstaat voornamelijk vanwege lagere uitgaven € 100.000 vanwege de invoering
omgevingswet. De gemeente bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. De wetgever heeft in de Omgevingswet een belangrijke plaats weggelegd voor het Digitaal Stelsel
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Omgevingswet (DSO). De benodigde middelen hiervoor zijn
in 2020 nog niet nodig geweest vanwege het uitstellen van de
invoering van de omgevingswet. Het voordeel van € 100.000 is
beleidsconform gestort in de bestemmingsreserve meerjarige
middelen en komt in 2021 weer beschikbaar voor de uitvoering
van de Omgevingswet. Het overige voordeel van € 10.000
betreft diverse kleine afwijkingen op overige onderdelen
binnen dit taakveld.
Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 259.000
Het voordeel wordt voornamelijk verklaard door de afwijking
op rente investeringen (€ 219.000). Zoals onder treasury nader
wordt toegelicht, betreft dit binnen de gehele jaarrekening
een neutrale afwijking. Het voordeel valt weg tegen het
nadeel op treasury. Door minder onderhoud dan begroot
voor Ontmoetingshuis en Panorama, is een voordeel ontstaan
van € 33.000. Daarnaast spelen nog meerdere kleinere
onderschrijdingen die in totaal een voordeel laten zien van
€ 7.000.
Wonen en bouwen: voordeel € 616.000
Door extra inhuur voor de afhandeling van de toegenomen
aantal grote aanvragen omgevingsvergunningen zijn de
uitgaven € 255.000 hoger. Deze kosten worden gedekt uit
de hogere inkomsten op de WABO-leges. Door een toename
in het aantal grote aanvragen bedraagt de meeropbrengst van
de WABO-leges € 739.000. Rekening houdend met de uitgaven
voor extra inhuur resulteert een overschot van € 484.000. Bij
de resultaatbestemming wordt voorgesteld het saldo in de
reserve te storten. Dit kan in 2021 en 2022 worden ingezet ter
dekking van de invoeringskosten van de Wet kwaliteitsborging
en de verwachte lagere opbrengsten van de WABO-leges.
De jaarlijkse rentelasten van de starters- en blijversleningen zijn
in 2020 € 194.000. In de begroting is reeds rekening gehouden
met een nadelig resultaat van € 49.000. Het verschil, ad
€ 145.000, is conform eerdere besluitvorming onttrokken aan
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de reserve starters- en blijversleningen. In meerjarig perspectief
zal worden nagegaan hoe de geraamde lasten zich verhouden
tot de verwachte realisatie en indien nodig zullen de ramingen
worden bijgesteld met inzet van de reserve.
De kosten van Tennet in 2020 zijn lager geweest dan geraamd.
Het in 2020 resterende budget (€ 275.000) zal in 2021 opnieuw
beschikbaar gesteld moeten worden voor de verdere uitvoering
van het project Verkabeling. Het bedrag van € 275.000 is
gestort in de reserve meerjarige middelen ten gunste van
2021 waarin deze kosten voor de verkabeling gemaakt zullen
worden.
De overige ontwikkelingen laten per saldo een voordeel zien
van € 2.000 op dit taakveld.
Milieubeheer: nadeel € 22.000
Bij de 3e bestuursrapportage zijn de uitgaven op de post
Energie Neutraal Veenendaal (ENV) deels afgeraamd ten
gunste van de reserve meerjarige middelen. De uitgaven
hebben nadien wel in 2020 plaatsgevonden, hierdoor is
er nu een overschrijding ontstaan van € 126.000 op deze
(eerder afgeraamde) post. Voor deze overschrijding heeft
een onttrekking aan de reserve meerjarige middelen
plaatsgevonden. Van het budget voor het stikstofdossier
resteert € 19.000. Deze middelen waren voor meerjarig gebruik
beschikbaar gesteld en bij de derde bestuursrapportage
al deels afgeraamd ten gunste van 2021. Voorgesteld
wordt ook dit resterende budget via de reserve meerjarige
middelen in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen. Hogere
legesopbrengsten, een teruggave van de omgevingsdienst
regio Utrecht en lagere uitgaven voor duurzaamheid hebben
per saldo tot een voordeel geleid van € 85.000.
Overige verschillen: nadeel € 60.000
De overige verschillen op dit programma leiden per saldo tot
een nadeel van € 60.000.
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Reservemutaties
Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 2.213.000
In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende
toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting,
verwerkt:
− een storting in de reserve meerjarige middelen van
het resterende budget voor het project verkabeling
hoogspanning voor een bedrag van € 275.000;
− het positieve saldo van het budget voor de invoering van
de Omgevingswet in 2020 ad € 100.000 is gestort in
de bestemmingsreserve meerjarige middelen. Dit is een
aanvulling op het gestorte bedrag van € 225.000 in de
3e bestuursrapportage 2020;
− een storting in de reserve parkeren van het saldo van de
taakvelden parkeren en parkeerbelasting voor een bedrag
van € 66.000.
− - een storting in de egalisatiereserve begraafplaats
van het positieve saldo van € 156.000 op het taakveld
begraafplaatsen;
− een storting van het resultaat op afval in de egalisatiereserve
afvalverwijdering en -verwerking van € 695.000;
− Het resultaat op afval totaal bestaat naast het taakveld afval
nog uit kwijtscheldingen, interne doorbelasting van uren
inclusief overhead en verrekening BTW;
− een storting in de risicoreserve bouwgrondexploitaties van
€ 921.000 zijnde het overige gedeelte van de batige saldi
(inclusief de winstnemingen) van de bouwgrondexploitaties
in 2020.

Onttrekkingen aan de reserves: voordeel € 295.000
In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende onttrekkingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:
− een onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarige
middelen van het voordelig saldo van het programma
‘Energieneutraal Veenendaal 2035’ in 2020 voor een bedrag
van € 126.000. Dit is correctie op het gestorte bedrag van
€ 380.000 in de 3e bestuursrapportage 2020;
− een onttrekking aan de reserve starters- en blijversleningen
ter dekking van de uitgaven van de starters- en
blijversleningen voor een bedrag van € 145.000;
− een onttrekking aan de risicoreserve bouwgrondexploitaties
van € 4.000;
− een onttrekking aan de reserve meerjarige middelen van
€ 20.000 voor het resultaat op de overige saldo binnen
de bouwgrondexploitaties.
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Programma 2.
Economie, Werk en Ontwikkeling
Visie
Het uitgangspunt is dat economische groei
leidt tot het versterken in brede zin van het economisch klimaat in Veenendaal. Hierbij is een
sterke relatie met het behouden en uitbreiden
van de lokale en regionale werkgelegenheid.
Het is daarbij van belang dat Veenendaal aantrekkelijk is en blijft als vestigingsplaats voor
ondernemingen. Vanuit het lokale vestigingsbeleid, een goed ondernemersklimaat en een
optimale ondernemersdienstverlening wordt
hier een bijdrage aan geleverd. Hierbij gaan
we uit van de verbinding tussen het stimuleren
van de lokale economie en het aanbieden van
kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid
op alle te onderscheiden niveaus. Inwoners met
een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren en
begeleiden we om volledig of in deeltijd deel uit
te kunnen maken van het arbeidsproces. Dit
levert een wezenlijke bijdrage aan de participatie van de Veenendaalse samenleving.

Vitale Binnenstad
De binnenstad is het kloppend hart én het visitekaartje
van Veenendaal. De afgelopen jaren is samen met
de belanghebbenden hard gewerkt aan een krachtig
centrumgebied met regionale aantrekkingskracht. In 2020
liep het door de raad vastgestelde programma Vitale
Winkelstad af. Het programma heeft veel kunnen realiseren
en een groot aantal van de vooraf gestelde doelen weten te
bereiken. Tegelijkertijd is het werk aan de binnenstad nog
lang niet klaar en staat de binnenstad nog altijd onder druk.
Het detailhandelslandschap en het consumentengedrag
veranderen snel, mede als gevolg daarvan wordt oplopende
leegstand voorzien. De recente coronacrisis bevestigt eens
te meer dat het noodzakelijk is om te blijven werken aan een
krachtig centrum. Daarom is besloten om door te pakken en in
een tweede fase verder te bouwen aan de versterking van het
centrum, onder de noemer ‘Vitale Binnenstad’. In de tweede
helft van 2020 hebben wij samen met de belanghebbenden in
de binnenstad in een intensief proces gewerkt aan het opstellen
van een tweede, aansluitende fase: het programmaplan Vitale
Binnenstad. Dit programmaplan is in december 2020 door de
raad vastgesteld.
Met het vaststellen van dit programmaplan is de stip op de
horizon bepaald. Om ons centrum toekomstbestendig te

houden is een andere kijk op de binnenstad noodzakelijk.
Namelijk, de verschuiving van winkelstad naar binnenstad:
we zetten in op een complete en comfortabele binnenstad,
die economisch én sociaal vitaal is. Een aantrekkelijke en
toegankelijke verblijfsplek die mensen verbindt, met volop
mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven. Een binnenstad
voor Veenendalers en voor bewoners en toeristen uit de
omliggende regio. Deze centrale ambitie is mede gebaseerd op
de ambities uit de Omgevingsvisie ten aanzien van het centrum
en specifiek de drie leidende principes van gezondheid,
duurzaamheid en veiligheid. Om deze gezamenlijke ambitie
te realiseren werken we de komende jaren vanuit de volgende
vijf speerpunten: de complete binnenstad, de toegankelijke
binnenstad, de groene en duurzame binnenstad, de innovatieve
binnenstad en de goed georganiseerde binnenstad.
Vanuit het programma ICT-Campus is specifieke aandacht
voor de lokale en regionale ICT-branche en in het bijzonder
in het behouden en versterken van de ICT-gerelateerde
werkgelegenheid. Binnen de Regio Foodvalley wordt er
met name aandacht besteed aan het ontwikkelen van ICTtoepassingen in relatie tot agro, food en health. Er is daarom
stevig ingezet op de innovatie-agenda, waarbij de digitale
transformatie centraal staat. Er is een dwarsdoorsnede
gemaakt van de innovaties die momenteel gaande zijn in de
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Regio Foodvalley op het snijvlak van digitale innovaties en agro,
food en health. Deze dwarsdoorsnede vormt de basis voor
de innovatie-agenda van de toekomst, waarin verder ingezet
wordt op specifieke sectoren en technologieën binnen agro,
food en health.
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Kerkewijk’ opgesteld. In oktober 2020 heeft de raadscommissie
hierover gesproken en richtinggevende uitspraken meegegeven
voor het vervolg. Deze input wordt verwerkt en in 2021 wordt
de uiteindelijke gebiedsvisie voorgelegd aan de raad.

Thema’s
Er zijn hackathons en bootcamps georganiseerd met MBOen Hbo-studenten om oplossingen te zoeken voor MKB’ers.
Deze activiteiten begonnen met het evenement Digital Days
dat inmiddels verkozen is tot publieksfavoriet in de categorie
Onderwijs-Arbeidsmarkt van de Computable Awards. Deze
activiteiten zijn de opmaat geweest voor het succesvol
binnenhalen van de Digitale Werkplaats (een regeling van
ministerie van EZK) waarmee 160 MKB-bedrijven geholpen
worden in de digitale transformatie. Naast het brede MKB krijgt
het innovatie MKB ook aandacht. Inmiddels hebben meer dan
70 MKB-bedrijven uit de regio zich ingeschreven voor het groeiprogramma van ICT-Campus. 2020 stond ook in het kader van
het aangaan en verstevigen van strategische en operationele
samenwerkingen met vele bestaande en nieuwe partners.
Onderdeel van deze samenwerking is ook het opzetten van
nieuwe ICT-opleidingen en heropleidingsprogramma’s om het
aantal ICT’ers te vergroten. Hiermee moet de gemiddelde groei
van 10% in de ICT-sector in Veenendaal plaatsvinden.

Toezegging
De uitvoering van het aangenomen amendement A4 bij het
programmaplan Vitale Winkelstad! met betrekking tot de
Duivenweide opnieuw bekijken en zo nodig opnieuw op de
termijnkalender laten komen. (toezegging raad 09.07.19)
Met input van ondernemers, vastgoedeigenaren, het theater
de Lampegiet, Patrimonium woonservice en
vertegenwoordigers van bewoners uit de directe omgeving
van het gebied Duivenweide en de vastgestelde visie voor
de binnenstad in het achterhoofd hebben wij het ideeën- en
inspiratieboek ‘Naar een gebiedsvisie voor Duivenweide en

De visie van het Programma Economie, werk en ontwikkeling
komt tot uiting in twee thema’s:
I. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
II. Recreatie en toerisme

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
De impact van de coronacrisis vanaf maart 2020 en de daaraan
gekoppelde lockdownmaatregelen hebben een enorme impact
gehad op de landelijke, regionale en uiteraard lokale economie.
Met name ondernemers in de horeca, detailhandel, recreatie
en toerisme en de evenementenbranche hebben hier fors onder
te lijden. Tegen de verwachting in laten de laatst bekende
landelijke cijfers voor 2020 een daling zien van het aantal
faillissementen. Of en in welke mate deze daling gekoppeld
is aan de landelijke steunmaatregelen is nog niet bekend. De
cijfers voor Veenendaal worden in 2021 bekend.
Regionaal en lokaal is een stijging van werkloosheidscijfers
en bijstandsaanvragen te zien. Voor Veenendaal is de stijging
van het aantal mensen in de bijstand hoger (6%) dan landelijk
(4%, o.b.v. cijfers CBS). De WW-instroompercentages zijn
landelijk gestegen met 28%, in de regio Foodvalley met 20%
en voor Veenendaal bedraagt deze 21% (Bron UWV: regionale
maandcijfers Arbeidsmarktonformatie Foodvalley, januari 2021).
Met betrokken partners vanuit het georganiseerde lokale
bedrijfsleven is veelvuldig contact en overleg geweest over de
effecten van de coronacrisis op ondernemers in Veenendaal.
Deze varieerden van zaken als communicatie, reguleren van
bezoekersstromen in het winkelcentrum tot het informeren
over de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden voor
ondernemers.
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Daarnaast is, samen met betrokken partijen en rekening
houdend met de effecten en ontwikkelingen inzake de
coronacrisis, gewerkt aan visievorming om vervolg te geven
aan het Programma vitale winkelstad zoals dat in 2020 eindigt.
Dit om ook vanaf 2021 ervoor te zorgen dat Winkelstad
Veenendaal de plek is om te winkelen, te ondernemen, te
werken en te verblijven. In 2021 wordt deze nieuwe visie aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Parkeer- en verkeersproblematiek op de
bedrijventerreinen
Met het georganiseerde bedrijfsleven is overleg geweest
over het tegengaan van parkeer- en verkeersproblematiek
op de bedrijventerreinen De Vendel en De Batterijen. De
aantrekkelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid van deze
bedrijventerreinen kwamen hiermee onder druk te staan. Dit
heeft ertoe geleid dat op de Vendelier een parkeerverbod
voor vrachtwagens is ingesteld. Op De Batterijen is veelvuldig
overleg geweest over de naleving van verkeersregels en is
meer ingezet op handhaving van verkeersverboden. Daarnaast
is in 2020 voor de handhaving van de geldende verkeers- en
parkeeregels extra capaciteit vrijgemaakt. De bereikbaarheid
en toegankelijkheid blijft echter nog steeds een aandachtspunt
waar samen met de betrokken ondernemers aan een gedragen
oplossing wordt gewerkt. Eind 2020 heeft dit geleid tot een
tijdelijke oplossing door parkeerruimte bij een hotel, die helaas
niet werd gebruikt vanwege de Coronamaatregelen, door de
hotelondernemer beschikbaar werd gesteld aan personeel van
een groot distributiebedrijf. Voor een langere termijnoplossing
wordt een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid om
het parkeren op eigen terrein te regelen.

Visie bedrijventerreinen
Met de geplande aanpassingen aan de Wageningselaan en
Smalle Zijde in 2021 kwam de vraag vanuit het bedrijfsleven om
een visie op te stellen voor het gebied Ambacht/Nijverkamp.
Met het oog op de Omgevingsvisie, toekomstige ontwikke-
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lingen in het kader van onder andere optimaal ruimtegebruik,
duurzaamheid en mobiliteit is besloten, in samenspraak met het
bedrijfsleven, een visie voor de bedrijventerreinen op te stellen.
Gezamenlijk met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal
(BOV), Coöperatieve Verenigingen en ondernemers op de bedrijventerreinen wordt gewerkt aan een visie waarin zowel de
provinciale, regionale, lokale beleidskaders als de (toekomstige)
verwachtingen van ondernemers verwerkt worden. Doel is om
deze visie in het eerste kwartaal van 2021 gereed te hebben.

Recreatie en toerisme

Evenementenbudget en leges

We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het verbeteren
van de toeristische infrastructuur. De uitvraag en selectie van
een horecavoorziening Kwintelooijen is tot stand gekomen.
Veenendaal heeft zich gecommitteerd tot deelname aan
het wandelknooppuntennetwerk.

Doordat evenementen en activiteiten niet konden doorgaan
zijn er minder vergunningen verleend met als gevolg dat er
minder legesinkomsten zijn terwijl er wel kosten zijn gemaakt.
Het evenementenbudget daarentegen is nauwelijks aangewend
voor subsidies en voor het merendeel teruggevloeid in de
algemene middelen. De bijdrage van de provincie Utrecht ad
€20.000 ten behoeve van de viering van 75 jaar Vrijheid mag
meegenomen worden naar 2021.

Het programma Living Lab Regio Foodvalley Circulair is een
breed vierjarig programma waarin bedrijfsleven, overheid,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen participeren. Het aantal
deelnemers breidt zich uit en ondanks de coronacrisis zijn in
2020 mooie resultaten neergezet:
− Werkplaatsen opgestart op de thema’s Bouw, Meetbaarheid
van Circulariteit; Voedselverspilling, Waterstof, Kunststoffen;
− Uitbreiden van het aantal partners;
− Een circulair loket voor het bedrijfsleven;
− Studentenprojecten en praktijkstages;
− Inspiratie via nieuwsbrieven, website, bundeling van
initiatieven;
− Samenwerking met partners (onder meer Circles, Cirkelstad);
− Webinars en themabijeenkomsten (onder meer voor
beginners);
− Benutten van netwerken.
In de komende vier jaar wordt ingezet op de volgende
doelstellingen: een duurzamer gebruik van grondstoffen, meer
concurrerend vermogen en Regio Foodvalley als innovatieve
kennisregio op het terrein van Circulaire Economie.
Daarnaast nemen we deel aan de Alliantie Cirkelregio provincie
Utrecht, waarvan onze wethouder ambassadeur is. Ook lokaal
zijn er diverse initiatieven opgestart, onder meer een circulair
IKC Franse Gat en een circulaire monitor gemeentehuis.

Er is een nieuwe visie voor de binnenstad opgesteld waarbij
meer nadruk komt te liggen op beleving en daarmee op
het versterken van recreatie en toerisme. Vanuit het Merk
Veenendaal is het afgelopen jaar ook een relatie met recreatie
en toerisme gelegd. We hebben samen met het Regionaal
Bureau voor Toerisme (RBT) en de overige bij het RBT aangesloten gemeenten gewerkt aan het profileren van onze regio.
In het vierde kwartaal zijn de eerste contouren geschetst voor
het uitwerken van een visie in 2021 op toeristisch recreatief
beleid. Als gevolg van de coronacrisis hebben we minder
(toeristische) bezoekers ontvangen. We hebben als gevolg van
deze crisis niet kunnen inzetten op het onderdeel gastvrije
binnenstad (programmaonderdeel Vitale Winkelstad).

Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen

Programma 2: Economie, Werk
en Ontwikkeling

Circulaire Economie

Programma 4:
Burger en Bestuur

Burgerjaarverslag 2020

Programma 6:
Bedrijfsvoering

Nieuw evenementenbeleid

De ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid met daarin
onder meer nadrukkelijk aandacht voor geluidsoverlast bij
Nieuw evenementenbeleid
evenementen, participatie en duurzaamheid is vanwege de
De ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid met daarin onder meer nadrukkelijk aandacht v
actuele situatie
met een
jaar uitgesteld.
duurzaamheid
is vanwege
de actuele
situatie met een jaar uitgesteld.
Samenvatting
beleidsmatige
verantwoording
Samenvatting
beleidsmatige
verantwoording

Evenementenbeleid
De coronasituatie heeft veel gevolgen gehad voor het houden
van publieksevenementen en organisatoren van evenementen.
Met elkaar zijn doorlopend inspanningen verricht om met in
achtneming van de geldende maatregelen en beperkingen
te kijken waar en wat wel mogelijk was. Helaas waren de
mogelijkheden beperkt en kon ondanks de vele creatieve
ideeën alleen aan kleinschalige activiteiten medewerking
worden verleend. Koningsdag is vooral digitaal gevierd en voor
de Lampegietersoptochten in september kon nog een creatieve
oplossing gevonden en alternatief programma gemaakt
worden, maar de intocht van Sinterklaas is niet doorgegaan.
De geplande activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar
Vrijheid zijn doorgeschoven naar 2021 in de hoop dat er dan
meer mogelijk is.

Thema I - Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

In dit thema zijn er vijf BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: belastingen ov
bedrijfsloket en – regelingen en economische promotie. Hierna volgen de realisatie van de doe
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

I.a. Werkgelegenheid in
Veenendaal is toegenomen
en bedrijventerreinen zijn
aantrekkelijker gemaakt in

I.a.1. Terugdringen leegstand door herbestemmen kantoorpan
(voor de bedrijventerreinen o.m. daghoreca en leisure).

Concept jaarstukken 2020
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Thema I - Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Legenda

In dit thema zijn er vijf BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: belastingen overig, economische ontwikkeling,
fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en – regelingen en economische promotie. Hierna volgen de realisatie van de
doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost? Resultaat

I.a. Werkgelegenheid in
Veenendaal is toegenomen
en bedrijventerreinen zijn
aantrekkelijker gemaakt in
2020, gericht op een optimaal
vestigingsklimaat.

Voor de activiteiten genoemd
onder 1.a.1, 1.a.2, 1.a.3, 1.a.5,
1.a.6, 1.a.7 en 1.b.1 is in totaal
een bedrag van € 202.000
gebruikt. Hiervoor was
€ 327.000 begroot. Het
resterende bedrag is
verschoven naar 2021
(€ 80.000) en 2022 (€ 45.000).

I.a.1. Terugdringen leegstand door herbestemmen kantoorpanden en bedrijvenlocaties (voor de bedrijventerreinen o.m.
daghoreca en leisure).
De werkgelegenheid is in 2020 licht toegenomen. Dit zien we ook terug in de kantorenleegstand want die was in 2020
historisch laag (9,7% per 1/7/2020). We blijven inzetten op terugdringen van kantorenleegstand door continu gesprekken te
blijven voeren met vastgoedeigenaren. Als gevolg van de coronacrisis is er veel thuisgewerkt waardoor het daadwerkelijke
gebruik van kantoren is verminderd. De verwachting is dat na de coronacrisis thuiswerken meer wordt ingevoerd waardoor
er mogelijk minder kantoorruimte nodig is. Een aantal kantooreigenaren is om deze reden nu al op zoek naar nieuwe invulling
van hun kantoorpand. De invloed van de Coronacrisis heeft ertoe geleid dat de kantorenleegstand per februari 2021 tot 13% is
toegenomen.
Het was de bedoeling om in 2020 de bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken. Hiervoor is een visie op de
bedrijventerreinen wenselijk. De planning was om deze in het vierde kwartaal af te ronden. Vanwege de samenhang met
andere beleidstrajecten en lopende programma’s is deze planning aangepast naar het eerste kwartaal van 2021. Om input te
krijgen voor deze visie is er in het vierde kwartaal een enquête opgesteld en gehouden samen met Stec (in verband met het
Regionale Programma Werklocatie), de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) en het programma Energieneutraal.
Ook heeft een brainstormsessie met de BOV en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) plaatsgevonden om hun visies
per bedrijventerreinen op te stellen.

?

I.a.2. Uitvoering acties acquisitieplan.
Hieronder enkele gerealiseerde acties uit het acquisitieplan: 1. Vanuit het Merk Veenendaal is actief ingezet op het ‘branden’
van Veenendaal via berichtgeving kranten, social media, reclamezuil etc.). Steeds meer organisaties dragen het Merk
Veenendaal uit. 2. Glasvezel op bedrijventerreinen is toegankelijker geworden doordat er nu meerdere providers kabels hebben
aangelegd. 3. Er is sinds 1 september een fulltime accountmanager Economische Zaken actief. 4. Er zijn twee promotiefilms
gemaakt over Veenendaal, lancering 1 januari 2021. 5. Voor faciliteren en stimuleren van (her)ontwikkeling van panden vindt
regelmatig overleg plaats met vastgoedeigenaren, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en makelaars. 6. Er is een
actieplan opgesteld voor acquireren ICT-bedrijven.

✓
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I.a.3. We zorgen voor revitalisering en vergroening van bedrijventerreinen.
In het derde kwartaal van 2020 heeft er een gemeentelijke schouw plaatsgevonden op de bedrijventerreinen. Het inzicht of en
in welke mate revitalisering en vergroening noodzakelijk of wenselijk is, verkrijgen we uit de resultaten van de enquête zoals
die is uitgezet onder het bedrijfsleven. Dit is onderdeel van de genoemde Visie Bedrijventerreinen. Daarbij is ook samenhang
met onderdelen uit het programma Energieneutraal.

✘

I.a.4. Uitvoeren acties project Ondernemersdienstverlening w.o. plan van aanpak MKB.
Op basis van het plan van aanpak is uitvoering gegeven aan de volgende acties:
- Een digitale workshop MKB-vriendelijkste gemeente georganiseerd waar de goede en verbeterpunten van de gemeente op
het gebied van ondernemersdienstverlening zijn besproken met het bedrijfsleven.
- Het digitale ondernemersloket op de website van de gemeente Veenendaal is onderzocht en de resultaten zullen per januari
2021 worden opgeleverd met bijbehorend verbeteradvies;
- De gemeente heeft opnieuw deelgenomen aan het tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente;
- Er is een centraal mailadres gelanceerd voor ondernemers met ondernemer gerelateerde vragen.

✓

I.a.5. Stimuleren en faciliteren (startend) ondernemerschap door organiseren startersevent, ondernemersschool, gerichte
informatie aanbieden over startend ondernemen, aanbieden startpunt.
Het helpen van startende ondernemers is een continu proces. In oktober 2020 is een online startersevent georganiseerd met
het lokale bedrijfsleven om starters te informeren over zaken die nodig zijn bij het starten van een bedrijf. Het aanbod van
startpunt loopt door en heeft in de periode van september tot december vier starters begeleid. De ondernemersschool is
uitgesteld vanwege corona. Zodra fysieke bijeenkomsten weer zijn toegestaan, wordt hier uitvoering aan gegeven.

✓

I.a.6. Faciliteren, organiseren en stimuleren van evenementen gericht op kennisuitwisseling, netwerken en profilering.
Vanwege de coronamaatregelen vanaf medio maart 2020 zijn er geen fysieke evenementen georganiseerd gericht op
kennisuitwisseling, netwerken en profilering. In plaats hiervan is een aantal éénmalige of periodieke digitale bijeenkomsten
geweest (Economische top met de provincie Utrecht, MKB-workshop, startersdag, Taskforce Ondernemend Veenendaal).

✓

I.a.7. We geven uitvoering aan programma ICT-Campus met het creëren van een aantrekkelijk ICT-vestigingsklimaat.
Vanwege de coronamaatregelen is een tweetal ICT-bijeenkomsten gecanceld. Wel heeft er een brainstormsessie
plaatsgevonden tussen de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en ICT-Campus. Hieruit is een aantal actiepunten
opgesteld hoe te komen tot een actieplan om bedrijven van buiten Veenendaal geïnteresseerd te krijgen in vestiging in
Veenendaal. Verder zijn er factsheets gemaakt en een promotiefilm met extra nadruk op ICT-vestigingsmogelijkheden. Ook
zijn er wederom twee nieuwe ICT-vestigingen met meer dan tien arbeidsplaatsen in Veenendaal gevestigd.

✓
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I.a.8. We geven uitvoering aan het programma Vitale Winkelstad met het creëren van een optimaal investeringsklimaat voor
bestaande en nieuwe ondernemers in de binnenstad.
De impact van de coronacrisis op de binnenstad is fors. De horeca en winkels zijn een deel van het jaar gesloten geweest.
Door de coronamaatregelen zijn er nagenoeg geen activiteiten en evenementen georganiseerd. Daar waar het kon is
doorgewerkt aan de Vitale Winkelstad. Er is veel inzet gepleegd om de net gestarte maar ook de langer zittende ondernemers
te helpen door deze crisis te komen. Naast de uitvoering van de landelijke regelingen zijn er lokale initiatieven zoals
‘steunveenendaal.nl’ ondersteund, is tijdelijk extra terrasruimte voor horecaondernemers gecreëerd en zijn de BIZ-aanslagen
later in het jaar verstuurd. Ook is er veel aandacht geweest om de anderhalvemetersamenleving in het centrum vorm te geven.
I.b. Meer bezoekers en
ondernemers verleiden om naar
Veenendaal te komen en te
blijven.

I.c. De bedrijven waarderen in
2020 de leefomgeving in
Veenendaal als schoon, heel en
veilig.

I.b.1. Uitrollen van merk Veenendaal om de aantrekkelijkheid van Veenendaal te promoten. In gezamenlijkheid met Stichting
Winkelstad en de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal een Merkalliantie opzetten en deze alliantie uitbreiden met
andere partners.
Dit jaar is het Merkalliantie aangestuurd vanuit zeven samenwerkende partners (naast de gemeente, de BOV en Winkelstad
zijn nu ook de woonsector, de cultuursector, de sportsector en het RBT actieve partner geworden). Marketing- en
communicatiemedewerkers van de zeven partners treffen elkaar in een maandelijks overleg om activiteiten af te stemmen.
De focus van de campagnes van het afgelopen jaar is gericht geweest op vergroting van de zichtbaarheid van het Merk
onder bewoners en bedrijven. Zo is een brochure uitgebracht gericht op wonen in Veenendaal en er is een campagne op
Funda gestart. In de Rijnpost wordt maandelijks een twee paginabreed bericht geplaatst, verder is er dit jaar twee keer een
glossy uitgebracht (gratis verspreid onder inwoners van Veenendaal), specifiek gewijd aan #ditisVeenendaal. Een digitale
evenementenkalender is gebouwd en gekoppeld aan de website van het Merk, waardoor Veenendaal een aantrekkelijke
uitgaanskalender heeft gekregen. In het laatste kwartaal is gewerkt aan de uitbouw van de website, waarbij de zichtbaarheid
van de zeven partners en hun activiteiten wordt vergroot. Deze vernieuwde website wordt in de winter van 2020/2021
opgeleverd. Ook is de handleiding van het ‘merkboek’ toegankelijker gemaakt, waardoor partners nog gemakkelijker in hun
uitingen het Merk kunnen toepassen. Tenslotte is actief ingezet op social media, waaronder Twitter, Facebook en Instagram.

?

Indicatie:
€ 83.000 (uit begroting Merk
Veenendaal). Definitieve
jaarkosten nog niet bekend

✓

I.c.1. Inzet instrumenten reclamebelasting en BIZ om samen met ondernemers collectieve activiteiten te organiseren.
De reclamebelasting op de bedrijventerreinen wordt via het Ondernemersfonds besteed aan collectieve activiteiten, zoals
beveiliging. Begin 2020 is een voorschot uitbetaald, de aanslagen reclamebelasting zijn vanwege de coronacrisis pas 31
augustus verstuurd. Eind december moeten de aanslagen zijn voldaan. De financiële afwikkeling verloopt verder conform
schema. Ook een aantal activiteiten loopt grotendeels door, zoals (digitale) webinars en projecten als duurzaamheid (energie,
zonnepanelen) en mobiliteit. Er was een uitstekende samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente bij de aanpak
van de coronacrisis en de genomen maatregelen. De BIZ is gekoppeld aan het kernwinkelgebied. Dit jaar zijn een aantal
zaken uitgevoerd conform het jaarplan BIZ 2020. Daarnaast zijn in verband met de coronacrisis een aantal activiteiten en
campagnes gewijzigd, waarbij het accent meer is komen te liggen op het coronaproof bezoeken van de binnenstad. Naar
aanleiding van de lockdown in het voorjaar is besloten de BIZ heffing uit te stellen van juni naar eind augustus 2020 met een
uiterste betalingstermijn van 31 december 2020. Horeca en winkeliers worden hard getroffen door de Coronamaatregelen. Het
bestuur Stichting BIZ Winkelstad en gemeente verwachten dat over het jaar 2020 en 2021 sprake zal zijn van een verminderde
BIZ opbrengst. Een substantiële vermindering van de BIZ opbrengst kan gevolgen hebben voor de slagkracht van de BIZ
Winkelstad.

Inzet ambtelijke uren

✓
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I.c.2. Enquête uitvoeren en KVOB-score bijhouden.
Tweejaarlijks wordt de enquête uitgevoerd. Laatste uitslag in 2019 was positief en heeft het KVOB certificaat behaald. In
overleg met het bedrijfsleven is er een parkeerverbod ingevoerd op de Vendelier die het langparkeren van vrachtwagens
tegen gaat. Daarnaast is er een BOA bedrijventerreinen per september gestart die ook actief aansluit bij het KVOB. Omdat
een avondschouw niet mogelijk is vanwege de coronamaatregelen is ervoor gekozen dit uit te stellen naar 2021 zodra de
omstandigheden dit weer toelaten.

✓

Programma’s en projecten

Programma/Project

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

ICT-Campus

Veenendaal is in 2025 landelijk hét
ICT-centrum voor Food, Health en
Tech.

a. Tot en met 2020 helpen we 30 (langdurig) werkzoekenden aan een ICT baan.

Resultaat

De voortgang is gestagneerd vanwege de beperkende maatregelen rondom corona. De teller is uiteindelijk op 24 kandidaten
gekomen. Vanwege de Coronamaatregelen bleek het vanaf maart 2020 niet meer mogelijk om de inhoudelijke, persoonlijke
begeleiding te bieden om aan dit project deel te nemen.
b. We faciliteren een snellere doorgroei van starters in de ICT (in dit kader wordt het opschalingsproject ‘ICT Campus Startup
Valley’ uitgevoerd).
Reeds 17 startende bedrijven begeleid die na twee jaar nog steeds bestaan. Tevens met het doorgroei-programma, ingezet op
startup-achtige innovatie in bestaande bedrijven.
c. We werven meer en werken aan uitbreiding van ICT bedrijfsvestigingen in Veenendaal met meer ICT- banen.
Er zijn drie ICT-bedrijven gevestigd met meer dan 10 FTE’s.

?

✓
✓

d. We creëren een beter ICT-imago met sterker merk als ICT-centrum voor Food-Tech-Health.
Bekendheid van ICT-Campus neemt toe en zowel ICT-bedrijven alsmede bedrijven in agro-food weten ICT-Campus te vinden
voor vraagstukken over digitale transformatie. Nominatie en de publieksprijs van de Computable Awards helpt zeker bij de
landelijke bekendheid.

✓
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Resultaat

e. We creëren een beter innovatief klimaat bij ICT- bedrijven in de regio (in dit kader wordt het opschalingsproject ‘Digital Hub
Regio Foodvalley’ uitgevoerd).
Veel innovaties op het snijvlak van ICT en agro-food zijn momenteel geïnitieerd in zowel de publieke als de private
sector. Verbindingen zijn gelegd met domeinexperts en er is een groeiend ecosysteem van bedrijven, organisaties en
onderwijsinstellingen die bijdragen aan deze innovaties.
f. We werken aan een betere aansluiting van de ICT-onderwijsinhoud op de arbeidsmarktwensen (in dit kader wordt
opschalingsproject ‘ICT Talent naar regio Foodvalley’ uitgevoerd)
Hoewel instroom afhankelijk is van exogene factoren, lukt het wel om de opleidingen relevant te houden en te laten aansluiten
op de behoefte van de arbeidsmarkt. Ook het aanjagen van hybride leren en -onderwijs is goed gelukt.

✓

✓

g. We stimuleren een toename van ICT- (gerelateerde) studenten op MBO en HBO met een hogere kwaliteit van harde en
toegepaste ICT-opleidingen.
Er is binnen gemeente Veenendaal geïnvesteerd in ICT-onderwijs op zowel basis- als middelbare scholen met projecten als
Coding Lights en Meet je Omgeving. Hierin maken jonge leerlingen kennis met coderen en andere ICT-onderdelen. Dit is de
basis voor het creëren van meer belangstelling en uiteindelijk instroom t.b.v. ICT-opleidingen.
Vitale Winkelstad

Winkelstad Veenendaal is dé
binnenstad van de regio om te
winkelen, te ondernemen, te
werken en te verblijven.

✓

a. We werken aan de realisatie van een compactere binnenstad met themagebieden waarin winkelen, horeca, cultuur, leisure,
dienstverlening, werken, wonen en de inrichting van de openbare ruimte elkaar meer aanvullen en versterken.
Ondanks dat de binnenstad veel last heeft van de coronacrisis is doorgewerkt aan de compacte binnenstad. Om het aantal
winkelmeters terug te brengen heeft de verplaatsingscoach zich ingezet om bedrijven te verplaatsen en achterblijvende
winkelmeters te transformeren naar bijvoorbeeld woningen. Mede door deze inzet is de afgelopen tijd 5000 m2 winkelmeter
getransformeerd naar wonen. Wat betreft de openbare ruimte is o.a. de herinrichting van de J.G. Sandbrinkstraat afgerond, de
fietsrotonde + extra groen nabij het Zwaaiplein gerealiseerd en het ideeën- en inspiratieboek Duivenweide opgesteld. Met de
belanghebbenden in de binnenstad is de 2e fase, het programmaplan Vitale Binnenstad, opgesteld. De complete en compacte
binnenstad is een belangrijk speerpunt in dit programma.

?

b. We creëren een gastvrijere binnenstad waar de primaire doelgroepen graag verblijven, waar meer te beleven is en de
bezoeker vaker verrast wordt (toerisme).
Als gevolg van de coronamaatregelen kon de binnenstad haar bezoekers minder gastvrij tegemoet treden. Winkels
en horecagelegenheden hebben een deel van het jaar hun deuren moeten sluiten. Ook zijn er veel minder activiteiten
georganiseerd. Er is gezocht naar wat wel kon. Zo is de binnenstad ook in 2020 weer mooi aangekleed met hanging baskets
en is er samen met Winkelstad Veenendaal nieuwe sfeervolle feestverlichting opgehangen. Ook zijn er campagnes opgezet om
inkopen zoveel mogelijk bij lokale winkeliers te doen.

?
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Resultaat

c. We creëren een optimaal investeringsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers en investeerders om zo meer
gevarieerde werkgelegenheid voor meer mensen te bieden (economie).
De impact van de coronacrisis op de binnenstad is fors. De horeca en winkels zijn een deel van het jaar gesloten geweest. Door
de coronamaatregelen zijn er nagenoeg geen activiteiten en evenementen georganiseerd. Daar waar het kon is doorgewerkt
aan de Vitale Winkelstad. Er is veel inzet gepleegd om de net gestarte maar ook de langer zittende ondernemers te helpen
door deze crisis te komen. Naast de uitvoering van de landelijke regelingen zijn er lokale initiatieven zoals ‘steunveenendaal.
nl’ ondersteund, is tijdelijk extra terrasruimte voor horecaondernemers gecreëerd en zijn de BIZ-aanslagen later in het jaar
verstuurd. Ook is er veel aandacht geweest om de anderhalvemetersamenleving in het centrum vorm te geven.
Living Lab Regio Foodvalley
Circulair

Een volledig circulaire economie
in 2050. 50% minder gebruik van
primaire grondstoffen (metalen,
fossiel, mineralen) in 2030.

?

a. Duurzamer gebruik van grondstoffen: Grondstoffen worden zo lang en effectief mogelijk (her)gebruikt door circulair
productontwerp en het sluiten van kringlopen. Met zo min mogelijk impact op mens, dier, leefomgeving, milieu en
portemonnee en minimale afwenteling op volgende generaties. Dus ook duurzaam energieverbruik, beperkte CO2-uitstoot
en optimale inzet van mensen; maximale waardecreatie. Het gebruik van primaire grondstoffen, zoals fossiel, wordt
teruggebracht tot een minimum en vervangen door duurzame hernieuwbare stoffen.
Tijdens de coronacrisis is hard gewerkt om het netwerk van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden
aangesloten te houden en soms zelfs uit te breiden. Met het binnenhalen van de MKB-deal en een subsidie van de provincie
Gelderland zijn de financiën op orde. De organisatiestructuur staat, er is al veel bereikt in de diverse werkplaatsen, de
onderzoek en onderwijstrajecten, het circulair loket en het delen van voorbeelden met partners (bedrijven, onderwijs/
onderzoek en overheid). De nieuwe werkplaats Waterstof is toegevoegd, het thema Industrie/ kunststoffen is onderwerp in de
Experttafels en er is een proeftuin Voedselverspilling opgericht. Tevens is de samenwerking aangegaan met het netwerk Circles
(Gelderland & Overijssel).

✓

b. Meer concurrerend vermogen: Het samenwerkingsprogramma draagt bij aan het concurrerend vermogen van
Regio Foodvalley als economische topregio. Regio Foodvalley scoort nog beter op het gebied van innovatie, circulaire
ketensamenwerking, het ontsluiten van kennis en sturing en regie via de Triple Helix samenwerking. De regio biedt bedrijven
en burgers een aantrekkelijk en duurzaam woon- en werkklimaat.
De samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, onderzoek en overheid is verder geïntensiveerd en uitgebreid. In 2020 is ingezet op:
Werkplaatsen opgestart op de thema’s Bouw, Meetbaarheid van Circulariteit, Voedselverspilling, Waterstof, Kunststoffen;
Uitbreiden van het aantal partners;
Een circulair loket voor het bedrijfsleven;
Studentenprojecten en praktijkstages;
Inspiratie via nieuwsbrieven, website, bundeling van initiatieven;
Samenwerking met partners (onder meer Circles, Cirkelstad);
Webinars en themabijeenkomsten (onder meer voor beginners);
Benutten van netwerken.

−
−
−
−
−
−
−
−

✓

Diverse projecten met onder meer het Christelijke Hogeschool Ede zijn uitgevoerd of onder handen.
Het onderzoeksloket biedt mogelijkheden voor studenten en bedrijven,. Bedrijven leveren hun onderzoeksvraag aan studenten,
waarmee ook zij een stage opdracht Circulaire Economie kunnen uitvoeren.
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Resultaat

c. Regio Foodvalley als innovatieve kennisregio: De regio staat intern en extern bekend als een regio waar kennis, overheid en
praktijk sámen innoveren. Samen ontwerpen en realiseren we circulaire ketens, zowel in de agro&food sector als in andere
belangrijke economische sectoren. Een circulaire keten is intersectoraal. Ons imago als innovatieve kennisregio draagt bij aan
onze ambitie om Europees en internationaal topregio te zijn in agro&food.
Ook voor innovatie is de toekenning van de MKB-deal een financiële meevaller. Dit deel van het programma kan daarmee
voortvarend ter hand worden genomen: Er wordt binnen de regio Foodvalley veel aandacht besteed aan Innovatie, zoals
de Innovatiemonitor en het Regionaal Centrum Technologie, die met regelmaat bijeenkomsten verzorgd t.b.v. innovatie. De
regionale partijen willen samen de transitie naar een circulaire economie versnellen. Zij hebben de ambitie om in de Regio
Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Vooral door te experimenteren en innoveren in de praktijk.
Samenwerking is daarvoor noodzakelijk, tussen ketenpartijen, tussen sectoren en ook tussen de ondernemers, onderwijs- en
kennisinstellingen en overheden. Ook met andere initiatieven binnen en buiten de regio wordt samenwerking versterkt, om
optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en netwerken.

✓
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Thema II – Recreatie en toerisme

Legenda

In dit thema is er één BBV-taakveld waarop budgetten verantwoord worden: openbaar groen en (openlucht) recreatie. Hierna
volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakveld.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
II.a. In 2020 hebben meer
bezoekers en toeristen
Veenendaal bezocht dan in 2019.

Wat heeft het gekost? Resultaat

I.a.1. Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en een beleidskader ontwikkelen.
Als gevolg van de coronacrisis hebben in 2020 minder bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht. De sector kan op dit
moment niet goed functioneren wegens de coronamaatregelen. We willen een beleidskader recreatie en toerisme ontwikkelen
in samenspraak met stakeholders. Dit jaar bood daarvoor geen goede voedingsbodem. De sector heeft door de coronacrisis
andere zaken aan het hoofd. Wel hebben we op hoofdlijnen kansen en mogelijkheden in kaart gebracht en een plan van
aanpak voor het ontwikkelen van nieuw beleid uitgewerkt. We verwachten rond de zomer van 2021 dit onderwerp samen met
de stakeholders te kunnen gaan oppakken en het beleidskader in de tweede helft van 2021 verder uit te werken.

✘

I.a.2. We geven uitvoering aan programma Vitale Winkelstad door het creëren van een gastvrijere binnenstad.
We hebben dit jaar niet kunnen inzetten op het aantrekken van meer bezoekers in de binnenstad. Als gevolg van de
coronamaatregelen zijn er minder bezoekers naar de binnenstad gekomen. We hebben in samenspraak met Winkelstad
ingezet op het creëren van een veilige binnenstad waardoor bezoekers binnen de beperkingen van de coronamaatregelen, de
binnenstad kunnen bezoeken.
II.b. Veenendaal is beter
verbonden met het groene
ommeland

II.b.1. Deelname Routebureau

?

€ 9.244

✓

We hebben gewerkt aan beheer en onderhoud van het fiestsknooppuntennetwerk. We hebben in samenspraak met het
routebureau gewerkt aan de ontwikkeling van een wandelroutenetwerk (ontwerpfase) Dit netwerk zal naar verwachting in
2023 gereed zijn.
II.b.2. Deelname RBT Heuvelrug & Vallei

€ 34.822

De samenwerking loopt conform afspraak. Wel hebben we dit jaar als gevolg van de coronacrisis de focus op een aantal
projecten moeten verleggen. Zo zouden we o.a. inzetten op de thema’s fietsen (koppeling Vuelta) en culinair. De aandacht is als
gevolg van de coronacrisis verlegd naar veiligheid en het ontwikkelen van een gezamenlijke druktebarometer voor toeristische
bestemmingen in de provincie. De thema’s fietsen en culinair zijn verschoven naar 2021.
II.b.3. Uitvoering van routes en paden samen met gemeenten uit het voormalige recreatieschap.
De samenwerking verloopt naar wens. De pakketafspraken worden via Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
uitgevoerd. Bewoners van Veenendaal maken veelvuldig gebruik van het groene ommeland. Doordat we als gemeente
financieel bijdragen aan dit pakket, blijft goede toegang tot de natuurgebieden en groen geborgd.

✓
€ 32.611

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost? Resultaat

II.c. In 2020 zijn er meer
recreatieve voorzieningen voor
inwoners (en bezoekers) in
Veenendaal.

€ 36.611

II.c.1. Samen met de gemeente Rhenen verruimen van de gebruiksmogelijkheden en aantrekken nieuwe doelgroepen op
recreatieterrein Kwintelooijen.
Dit jaar hebben we samen met de gemeente Rhenen gewerkt aan de marktuitvraag Kwintelooijen. Dit proces is succesvol
afgesloten. Er is in de zomer van 2020 een marktpartij geselecteerd welke in de gelegenheid wordt gesteld een
horecavoorziening te realiseren. Zodra het vergunningentraject volledig is doorlopen kan worden gestart met de bouw
(gepland voorjaar 2021). Dit jaar hebben ten opzichte van voorgaande jaren veel meer bezoekers het gebied voor het eerst
bezocht dan wel herontdekt. Als gevolg van de coronacrisis hebben mensen meer aandacht voor de natuur gekregen. De
gemeente Rhenen heeft de plannen voor de uitvoering van het masterplan Kwintelooijen verder uitgewerkt. De uitvoering daar
zal in het eerste kwartaal 2021 zijn beslag krijgen. Oorspronkelijk stond de uitvoering uiterlijk in het laatste kwartaal van 2020
gepland.

✓

II.c.2. Profileren Veenendaal door het beter op de kaart zetten van de Grebbelinie.
We vragen bij regionale partners (zoals het RBT en de provincie) meer aandacht voor het positioneren van de Grebbelinie.
Via het wandelnetwerk wordt het bezoekerscentrum Grebbelinie met Veenendaal verbonden. In het conceptontwerp
wandelnetwerk hebben we deze verbinding geborgd. We vinden het belangrijk dat ondernemers langs de Grebbelinie meer
samenwerken. Doordat horeca en evenementenbranche en het bezoekerscentrum Grebbelinie dit jaar door de beperkingen
van de coronamaatregelen onvoldoende konden functioneren zijn deze kansen nog niet goed benut.

?

II.c.3. Stimuleren ontwikkeling aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen.
De samenwerking met het Routebureau is goed. Dit jaar hebben we samen met Routebureau, provincie en gemeenten in
oostelijk deel van de provincie gewerkt aan het wandelnetwerk Oost. Veenendaal gaat met ongeveer 40 kilometer tracé
(binnen de gemeentegrenzen) deelnemen. Dit netwerk zal naar verwachting eind 2023 over de gehele regio zijn uitgerold.

✓
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Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren
Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.
Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.

Veenendaal
Nr

Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

2018

14

3.1

Functiemenging

%

Lisa

De functiemengingsindex

economische

(FMI) weerspiegelt de

ontwikkeling
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woningen, en varieert tussen

52,3

2019
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Landelijk
2020

nnb

2018

52,8

2019

53,2

2020

nnb
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Het aantal vestigingen van

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.
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economische

(van bedrijven)

1.000

bedrijven, per 1.000

inwoners in

inwoners in de leeftijd van

de leeftijd

15-64 jaar.

ontwikkeling

Lisa

(alleen werken)
3.1
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136,2

nb

145,5

152

nb

64 jaar
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Financiële
programmarealisatie
14
Functiemenging:
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16
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de en
gegevens
2020 zijn er nog niet.
Programma
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Programma
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Raming 2020
Primitief

Na begrotingsPrimitief
wijziging

Raming 2020
Realisatie
2020
Na begrotingswijziging
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Realisatie 2020
2020

Saldo
2020
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1.467
1.651
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1.005 834

1711.005
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0
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Onttrekking aan reserve
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832.190
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d resultaat
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7061.044
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opzichte van de in de
2020
3e aangepaste
bestuursrapportage
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x € 2020
1.000) V / N
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Economische ontwikkeling 214

N

Afwijking 2020
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N

0
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Gerealiseerd resultaat
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Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

€ 1.000

Toevoeging aan reserve

Toelichting op de financiële programmarealisatie

Verbonden Partijen

Financiële programmarealisatie 2020

822
-830

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

van 15 t/m

Primitief

1.651

Lasten

0 (alleen wonen) en 100
16

Toelichting op deze beleidsindicatoren:
14 Functiemenging: de functiemengingsindex ligt in lijn
met het landelijk gemiddelde.
Bedragen x € 1.000
16 Vestigingen (van bedrijven): de gegevens 2020 zijn
er nog niet.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Economische ontwikkeling
Economische promotie
Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Overige verschillen
Totaal afwijkingen programma 2
V=
voordeeljaarstukken
, N= nadeel
Concept

Afwijking 2020

V/N

214

N

98

V

118

V

4

N

2

N

2020

Economische ontwikkeling: nadeel € 214.000
De kosten voor ondernemersdienstverlening zijn € 42.000 hoger dan waar vooraf van uit
middelen tegenover staat.
Bij de 3e bestuursrapportage zijn de uitgaven op de post ICT campus deels neerwaarts
uitgaven hebben nadien wel in 2020 plaatsgevonden. De extra uitgaven ten opzichte van
heeft, rekening houdende met een lagere urendoorberekening (binnen het programma b
de reserve meerjarige middelen. Verder is er € 147.805 subsidie ontvangen van de Prov
geraamd en hiervoor heeft een storting in de reserve meerjarige middelen plaatsgevond
meerjarige middelen plaatsgevonden.
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Op het meerjarige programma Vitale Binnenstad resteert eind 2020 een bedrag van € 22
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Economische ontwikkeling: nadeel € 214.000
De kosten voor ondernemersdienstverlening zijn € 42.000
hoger dan waar vooraf van uit was gegaan waar een
onttrekking aan de reserve meerjarige middelen tegenover
staat.
Bij de 3e bestuursrapportage zijn de uitgaven op de post ICT
campus deels neerwaarts bijgesteld ten gunste van de reserve
meerjarige middelen. De uitgaven hebben nadien wel in
2020 plaatsgevonden. De extra uitgaven ten opzichte van de
bijgestelde begroting bedragen in totaal € 357.000. Hiervoor
heeft, rekening houdende met een lagere urendoorberekening
(binnen het programma bedrijfsvoering), een onttrekking
van € 172.190 plaatsgevonden aan de reserve meerjarige
middelen. Verder is er € 147.805 subsidie ontvangen van de
Provincie Gelderland voor de ICT-campus. Deze inkomst was
nog niet geraamd en hiervoor heeft een storting in de reserve
meerjarige middelen plaatsgevonden. Per saldo heeft er een
onttrekking van € 24.000 aan de reserve meerjarige middelen
plaatsgevonden.
Op het meerjarige programma Vitale Binnenstad resteert eind
2020 een bedrag van € 22.258 waarvoor een storting in de
reserve meerjarige middelen heeft plaatsgevonden. Overige
ontwikkelingen binnen dit beleidsterrein hebben per saldo tot
een voordeel geleid van € 15.000.
Economische promotie: voordeel € 98.000
Binnen dit taakveld worden activiteiten in het kader
van economische promotie, het vestigingsbeleid en
het evenementenbeleid uitgevoerd. In verband met de
coronamaatregelen konden in 2020 niet alle middelen ten
behoeve van economische promotie en het evenementenbeleid
worden ingezet en is een voordeel ontstaan van respectievelijk
€ 40.000 en € 17.000. Voorgesteld wordt om de resterende
middelen van € 40.000 voor economische promotie over te
hevelen naar 2021 en in dat jaar beschikbaar te stellen ten
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behoeve van marketing en promotie van de binnenstad.
Bij het vestigingsbeleid bedragen de resterende middelen
€ 41.000 en deze hebben grotendeels betrekking op reeds
aangegane verplichtingen die in 2021 financieel worden
afgewikkeld. Deze middelen zijn per saldo toegevoegd aan
de reserve meerjarige middelen.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie: voordeel € 118.000
Binnen dit taakveld staat € 100.000 gereserveerd als bijdrage
in de kosten van de gemeente Rhenen inzake de Oude Veense
Grindweg. De gemeente Rhenen heeft ons in december 2020
schriftelijk laten weten dat de werkzaamheden zijn vertraagd
en uiterlijk in het eerst kwartaal van 2021 zullen worden uitgevoerd. Het college van B&W heeft vervolgens ingestemd met
een verlengingstermijn naar 31 maart 2021 waarover de raad is
geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Voorgesteld wordt
om de bijdrage van € 100.000 over te hevelen naar 2021 en in
dat jaar ter beschikking te stellen ten behoeve van uitvoering
van de uitgestelde werkzaamheden door de gemeente Rhenen.
Het resterende voordeel van € 18.000 binnen dit taakveld
wordt veroorzaakt door het minder afnemen van diensten van
derden in het kader van recreatie en toerisme dan waar vooraf
rekening mee was gehouden.
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− bij het vestigingsbeleid bedragen de resterende middelen
€ 41.000. Hiervoor heeft een storting van € 58.000
plaatsgevonden in de reserve meerjarige middelen (en een
onttrekking van € 17.000);
− een storting in de algemene reserve onderwijs van de
verkoop van onderwijspanden in 2020 voor een bedrag
van € 328.000;
− een storting van € 11.000 in verband met het project
Energieneutraal.
Onttrekkingen aan de reserves: voordeel € 83.000
In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende
onttrekkingen aan de reserves, die afwijken van de begroting,
verwerkt:
− een onttrekking aan de reserve meerjarige middelen
ter dekking van hogere uitgaven van het project
‘ondernemersdienstverlening’ in 2020 voor een bedrag
van € 42.000;
− een onttrekking aan de reserve meerjarige middelen van
€ 24.000 voor het programma ‘ICT Campus fase 2’. Dit is
een correctie op het gestorte bedrag van € 359.00 in de
3e bestuursrapportage 2020;
− een onttrekking aan de reserve meerjarige middelen voor
het vestigingsbeleid in 2020 voor een bedrag van € 17.000.

Overige verschillen nadeel € 4.000
De overige verschillen op dit programma leiden per saldo tot
een nadeel van € 4.000.

Reservemutaties
Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 419.000
In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende
toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting,
verwerkt:
− een storting in de reserve meerjarige middelen van het
resterende budget in 2020 van het programma ‘Vitale
Winkelstad’ voor een bedrag van € 22.000;
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Programma 3. Sociale Leefomgeving
Visie
In de Visie Sociaal Domein ’De Kracht van de
samenleving’ zoals die in 2017 is vastgesteld,
zien we als stip op de horizon een krachtige,
inclusieve samenleving waarin iedereen zich
naar vermogen kan ontwikkelen. Een samenleving waarin de inwoners van Veenendaal zich
verbonden voelen en hun weg weten te vinden.
Iedereen doet ertoe. Als samenleving nemen
we gezamenlijk de verantwoordelijkheid. De
visie is verder uitgewerkt in Model Veenendaal
2020: we investeren in een stevige sociale basis,
zodat er voldoende geld beschikbaar is voor de
ondersteuning die mensen echt nodig hebben.
Uitgangspunt – en uitdaging - vormt het bewaken van een goede balans tussen kwaliteit,
organisatie en financiën. We creëren een heldere toegang voor alle inwoners. Zij weten waar
zij met welke vraag terecht kunnen en krijgen
zo snel mogelijk de juiste ondersteuning. We
hanteren bij elke vraag het ‘geen-verkeerde-deur’- principe.

Integraal Beleidskader Sociaal Domein
In de Visie Sociaal Domein staan diverse maatschappelijke
doelen geformuleerd. In het beleidskader staan de daarbij
behorende resultaten centraal. Het Integraal Beleidskader
Sociaal Domein 2020 – 2023 is het eerste kwartaal van
2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook wordt in het
beleidskader een doorkijk gegeven naar de inspanningen die
nodig zijn om deze resultaten te bereiken. Deze resultaten
worden jaarlijks uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Sociaal
Domein. Sport, cultuur, welzijn, onderwijs, recreatie en
evenementen zijn daarbij van belangrijke toegevoegde
waarde. Sport heeft een preventieve functie en stimuleert
naast de sociale ook de emotionele en fysieke ontwikkeling,
van in het bijzonder jeugd en jongeren. Daarnaast leveren
cultuur, recreatie, evenementen en een breed aanbod aan
onderwijs een belangrijke bijdrage aan de aantrekkingskracht
van Veenendaal. Met behulp van de effectmonitor Sociaal
Domein (digitaal projectenboek sociaal domein) is periodiek
verantwoording afgelegd over de bereikte resultaten.

Handhavingsplan Sociaal Domein
In het tweede en derde kwartaal van 2020 zijn diverse
deelonderzoeken verricht binnen Wmo. Het handhavingsplan
is in december 2020 ter advies verzonden naar de Cliëntenraad
en het Wmo-forum. Naar verwachting wordt het plan deze in
het eerste kwartaal 2021 definitief vastgesteld.

Integrale Verordening Sociaal Domein
In het vierde kwartaal 2020 is gestart met het opstellen
van de Integrale Verordening Sociaal Domein waarbij een
tiental verordeningen uit het gehele sociaal domein worden
samengevoegd. Hiermee wordt in de uitvoering van beleid een
betere afstemming van toekenning van voorzieningen beoogd
en wordt, waar nodig, conflicterende regelgeving opgeheven.
De Integrale Verordening wordt in het voorjaar 2021 ter
vaststelling voorgelegd aan de raad.
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Toezegging
In 2020 zijn door de raad een aantal moties aangenomen. Dit
onder meer bij het vaststellen van het Integraal Beleidskader
Sociaal Domein en de daaraan gekoppelde minimaregelingen
(maatwerkbudget) en bij de uitwerking van kwijtschelden
schulden. Via de raadsinformatiebrieven is de raad geïnformeerd op welke wijze het college invulling aan deze moties
heeft gegeven.
Midland FM
In november van dit jaar heeft Midland het nieuwe beleidsplan
2020-2024 gepresenteerd. Daarin wordt onder andere
beschreven hoe de samenwerking met Omroep Ede en (in
oprichting zijnde) Omroep Rhenen verder vormgegeven wordt.
De Stichting Regionaal Mediacentrum De Vallei (RMC De Vallei)
is het overkoepelende orgaan van deze samenwerking. Het
eerste resultaat van deze samenwerking is een gezamenlijke
nieuwsvoorziening. Deze wordt aangeboden via XON (xon.nu).
Ook zijn de plannen voor een televisiekanaal in Veenendaal
(onder de naam XON) in vergevorderd stadium.
Op dit moment werkt Midland aan een andere samenstelling
van het programmabeleid bepalend orgaan (pbo), met als
doel een nog betere verbinding met de maatschappelijke
stromingen die in het pbo vertegenwoordigd zijn. Het
bestuur zoekt naar aanvulling van het pbo met personen die
kunnen bijdragen aan betere contacten met de verschillende
doelgroepen. Hierbij maakt Midland gebruik van de ervaringen
die Omroep Ede daarmee heeft opgedaan. De verwachting is
dat begin 2021 het pbo compleet en divers samengesteld is.

Moties
M34: Lachgas
De Motie lachgas is vastgesteld bij de bespreking van
de Kadernota. De uitvoering valt grotendeels binnen de
drugsaanpak van Veiligheid. Het punt voorlichting aan jongeren
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haakt aan bij ons gezondheidsbeleid. Lachgas wordt als
onderwerp meegenomen in de Gezonde School Aanpak van
de GGD op de vier middelbare scholen (ingekocht middels
maatwerk).
M26: Respijtzorg
Gesprekken met omliggende gemeenten hebben geleid tot een
conceptplan om een regionaal logeerhuis te ontwikkelen. De
gemeente Ede en gemeenten uit de regio Utrecht Zuid Oost
zijn hierover met Veenendaal in gesprek.
M19: Lokale Inclusie Agenda
In november 2020 is de eerste Lokale Inclusie Agenda
van Veenendaal door de raad vastgesteld. Deze richt zich
voornamelijk op toegankelijkheid. Er is gekozen voor het
uitvoeren van een beperkte variant. Over twee jaar wordt
de Lokale Inclusie Agenda herijkt en opnieuw voorgelegd
aan de raad.
Overig
In 2020 zijn onder meer bij het vaststellen van het Integraal
Beleidskader Sociaal Domein moties aangenomen. De gemeenteraad is via een Raadsinformatiebrief (RIB) over de voortgang
ervan geïnformeerd.

Thema’s
De visie van het Programma Sociale Leefomgeving komt tot
uiting in acht 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
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Inkomen
Meer instroom bijstand + Tozo
Door de maatregelen rondom het coronavirus heeft de
economie een flinke klap gekregen met een effect op de
werkgelegenheid. Het kabinet heeft in de coronacrisis de
prioriteit gesteld om banen en inkomens van mensen te
beschermen. Daarom zijn diverse economische steunpakketten
ingezet. Eén van de maatregelen was de Tozo-regeling. Deze
regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers in financiële
zin, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te
zetten. Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen
op twee voorzieningen, namelijk:
− Inkomensondersteuning voor kosten levensonderhoud (max.
€ 1.500 per maand als gift);
− Een lening voor bedrijfskapitaal (max. € 10.157 als lening).
De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.
Van 1 maart tot 1 juni 2020 gold Tozo 1. Deze kende
geen partners-of vermogenstoets. In Veenendaal is
inkomensondersteuning voor 748 personen toegekend.
Van 1 juni tot 1 oktober gold Tozo 2. Deze regeling kende wel
een partnertoets. Dit betekent dat ook gekeken wordt naar
het inkomen van de partner. Deze regeling is aan 189 personen
toegekend. De aantallen namen dus fors af: deels door
aanscherping van de introductie van de partnertoets, maar
deels ook door versoepeling van de maatregelen. Zo werden
bijvoorbeeld kappers en rijscholen weer in staat gesteld om zelf
inkomen te verwerven.
Vanaf 1 oktober tot 1 juli 2021 geldt Tozo 3. Oorspronkelijk zou
de regeling worden aangescherpt met een vermogenstoets.
Daarbij wordt naast het inkomen van de partner ook gekeken
naar aanwezig vermogen. Deze vermogenstoets was uitgesteld
tot 1 april 2021. Op 21 januari 2021 werd bekend dat de
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aangekondigde vermogenstoets per 1 april helemaal komt te
vervallen. Daarmee zijn de voorwaarden gelijk aan Tozo 2.
De regeling is aan 270 personen toegekend.
Aanvankelijk leidde de Tozo-regeling tot een hausse aan
aanvragen (1.000 in één weekend), daar waar het gewone
bijstandsbestand jaarlijks een instroom kent van 250. Met
veel extra inzet zijn deze aanvragen in korte tijd afgehandeld.
Momenteel is het aantal aanvragen verminderd. De aandacht
richt zich nu meer op het verifiëren en controleren van de
gegevens achteraf. Voor het uitvoeren van de arbeidsintensieve
Tozo-regeling ontvangt de gemeente een vergoeding van
het Rijk. Veenendaal voert de Tozo-regeling ook uit voor de
gemeenten Rhenen en Renswoude. Zij maken de vergoeding
aan ons over.
Naast de Tozo zagen we ook een stijging van het
bijstandsbestand. Waar vorige jaren dit bestand daalde, is
in 2020 het bestand gestegen van 1034 naar ongeveer 1.109
(ultimo 2020). Hiermee zijn we weer op het niveau van medio
2018.
Wijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
Bbz is een re-integratie-instrument voor starters en een sociaal
vangnet voor startende en gevestigde zelfstandigen. Kern van
het Bbz is dat het bedrijf of zelfstandig beroep van de startende
of gevestigde zelfstandige (potentieel) levensvatbaar is, zodat
na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is. De Bbz is
op onderdelen per 1 januari 2020 gewijzigd om de regeling te
vereenvoudigen en meer in lijn met het doel te brengen.
Wijziging regelingen voor minima
Per 1 januari 2020 is de nieuwe Verordening Minimaregelingen
van kracht. In deze verordening zijn de volgende wijzigingen
vastgelegd:
− De inkomensnormen voor alle regelingen zijn
geharmoniseerd op 120% van het wettelijk minimum.
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Vanwege de datum van besluitvorming van de verordening en
de datum dat de nieuwe collectieve ziektekostenverzekering
ingaat, is besloten dat de ingangsdatum van de verlaging van
de inkomensnorm, pas 1 februari 2020 was.
− Er zijn regelingen samengevoegd waardoor de keuzevrijheid
is verbreed en de besteding door ouders afgestemd kan
worden op de behoefte van het kind. Met deze aanpassingen
hebben we een volgende stap gezet in het leveren van een
bijdrage aan het doorbreken van de spiraal van (erfelijke)
armoede.
− De declaratiemogelijkheid van bonnetjes was afgeschaft.
Producten en voorzieningen waren enkel in natura te boeken
middels de webshop. Het succes van deze methode is
afhankelijk van het vullen van de webshop met voldoende
aanbieders en aanbiedingen. Dit bleek echter langer te duren
dan wij voor ogen hadden. Om deze reden heeft het college
en vervolgens de raad, een overgangsregeling ingesteld
waarbij er nog steeds bonnetjes gedeclareerd mogen worden
tot eind 2021.
− De regeling Compensatie meerkosten chronisch zieken
en de verzekering eigen risico binnen de collectieve
ziektekostenverzekering zijn afgeschaft.

Schulddienstverlening
In 2020 is, in aansluiting op het Integraal Beleidskader Sociaal
Domein, besloten om schulddienstverlening anders in te
richten. Hierbij is ervoor gekozen om de taken, die voortvloeien
uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1
januari 2021, zelf uit te voeren onder de naam Budgetloket.
De inrichting hiervan was een omvangrijk project waarvan de
voorbereidingen eind 2020 zijn afgerond. De afweging van
het al dan niet in huis halen van bewindvoering maakte ook
onderdeel uit van deze herinrichting. Het college heeft besloten
om de sturing op kwaliteit en kosten van bewindvoering op een
andere manier vorm te geven, en bewindvoering niet in huis te
halen. In de tweede helft van 2021 wordt een plan van aanpak
opgesteld die ter informatie aan de raad wordt aangeboden.

De coronacrisis heeft invloed gehad op het vullen van de
webshop en de besteding van de minimaregelingen. Daarnaast
werd het wenselijk geacht dat inwoners in deze tijd minder
fysiek naar winkels toe moesten gaan maar toch lokaal hun
aankopen konden doen. Om deze reden is tevens goedkeuring
gegeven voor het declareren van online aankopen voor
kinderen.

In het kader van vroegsignalering en preventie heeft financiële
educatie aandacht, evenals voorlichting aan volwassenen.
Door middel van budgetcoaching wordt dit onder andere
vormgegeven. De geplande activiteiten konden door de
coronacrisis helaas niet doorgaan. In plaats daarvan is extra
ingezet op communicatie zoals ‘Grip op je geld in coronatijd’ en
het communiceren over de mogelijkheden van ondersteuning.
Vroegsignalering is per 1 januari 2021 wettelijk verankerd. In
voorbereiding hierop is in het vierde kwartaal de voorgestelde
aanpak door het college vastgesteld. In 2021 wordt dit verder
uitgevoerd en ontwikkeld.

In de periode dat de scholen gesloten waren, zijn er op basis
van de hardheidsclausule, computers vergoed aan gezinnen
die buiten de voorwaarden vielen maar geen computer konden
aanschaffen of lenen voor het volgen van thuisonderwijs.

Het aanbieden van saneringskredieten heeft een plek gekregen
in het Integraal Beleidskader Sociaal Domein en in het tweede
kwartaal van 2021 wordt hier een voorstel voor aangeboden
aan het college. Het kwijtscheldingsbeleid is ter consultatie
besproken in de raadscommissie in december 2020 en krijgt in
het eerste kwartaal van 2021 een vertaling in aanpassing van de
beleidsregels.
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Kans voor Talent en Huiswerkplus
In 2018 zijn we samen met Veens en het CJG gestart met
pilots voor Kans voor Talent en Huiswerk plus. Deze pilots zijn
succesvol gebleken en in 2020 zijn de eerste stappen gezet om
ze uit te rollen over geheel Veenendaal.
Doelstellingen van Kans voor Talent:
− Jeugdarmoede bestrijden door jongeren te stimuleren te
participeren in werk en het gevoel van eigen-effectiviteit te
versterken;
− Het versterken van de informatievoorziening aan jongeren
over de veranderingen op financieel gebied bij het behalen
van de 18-jarige leeftijd;
− Het bieden van praktische ondersteuning bij solliciteren en
presenteren;
− Het bemiddelen voor bijbanen.
Doelstellingen van Huiswerkplus zijn het versterken van:
− De ontwikkeling van leervaardigheden en de studiehouding;
− Het zelfbeeld (zicht op eigen kwaliteiten);
− Het netwerk met andere jongeren;
− Relaties met school en ouders rond schoolontwikkeling;
− Een actieve houding onder jongeren ten aanzien van hun
vrije tijd en hun toekomst;
− De omgeving door afstemming tussen ontwikkeling thuis,
op school en op straat.
De ondersteuning leert jongeren mogelijkheden en kansen te
zien en zelfredzaamheid in het vinden van oplossingen met hun
directe omgeving voor vragen waar zij tegenaan lopen.
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Sociaal domein - Participatie en re-integratie
Nieuwe wet inburgering
De rol van de gemeente bij inburgering zou per 1 juli 2021
worden uitgebreid via invoering van de Wet Inburgering,
waarbij de gemeente zowel verantwoordelijk is voor
inburgering als participatie in de samenleving van nieuwe
Nederlanders. Eind 2020 is bekendgemaakt dat de invoering
van wet is uitgesteld tot 1 januari 2022.
Minder uitstroom bijstand
De maatregelen die zijn genomen vanwege het coronavirus
hebben een dempend effect op de uitstroom uit de bijstand
gehad. Enkele sectoren (vooral horeca, evenementen,
persoonlijke verzorging, cultuur, deels detailhandel) waar
uitstroom werd behaald, zijn stil komen te liggen of hebben een
aanzienlijke terugval in omzet. Voor personen met een tijdelijk
contract die eerder zijn uitgestroomd bestaat het risico dat ze
terugvallen in de bijstand.
Minder re-integratie
De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de voortgang van
de re-integratietrajecten. Zo zijn enkele re-integratietrajecten
tijdelijk stilgelegd of werden proefplaatsingen niet voortgezet.
Re-integratieconsulenten moesten veelal ondersteuning
op afstand bieden. De uitstroommogelijkheden waren ook
beperkter, omdat in een aantal sectoren waar uitstroom naar
werk wordt gehaald (vooral horeca, schoonmaak, etc.) de vraag
naar arbeidskrachten sterk is afgenomen of zelfs is weggevallen.
Beschut werk
Het aantal inwoners met een beschutte werkplek verloopt
conform de raming van het Ministerie. De gemeente Veenendaal krijgt in 2020 financiering van het Rijk voor maximaal 24
beschutte werkplekken. Aan het eind van het vierde kwartaal
zijn 23 beschutte werkplekken gerealiseerd. De gegevens over
het aantal gerealiseerde werkplekken tot en met het vierde
kwartaal 2020 zijn nog niet beschikbaar.
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Regionale samenwerking
Binnen de Participatiewet geldt het leidende principe van het
activeren van mensen die ‘aan de kant’ staan. Voor mensen
die geen of onvoldoende arbeidsvermogen hebben, blijven
we op zoek gaan naar middelen om hun participatie in welke
vorm dan ook te ontwikkelen. Het vormgeven van de inclusieve
arbeidsmarkt vindt zowel op lokaal als regionaal niveau plaats.
In de arbeidsmarktregio zijn in 2019 extra middelen toegekend
door het Ministerie van SZW onder de noemer ‘Perspectief
op werk’ (Pow) om matching tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt te verbeteren. De initiatieven vanuit Pow, zowel
regionaal als lokaal, zijn herzien op basis van de ontwikkelingen
in 2020 waarbij de focus meer gericht is op onder meer
trajecten van werk naar werk en om- en bijscholing. Deze
zijn vertaald in een Perspectief op werk 2.0 waarbij onder
meer maatregelen en acties worden voorgesteld die gericht
zijn op het tegengaan van de effecten van de coronacrisis.
Hierbij wordt onder meer gekeken naar de opzet van een
matchingsplatform, de versterking van het Leerwerkloket,
een regionaal centrum voor arbeidsmobiliteit en de inzet van
scholingsvouchers.
IW4
In 2020 is het juridisch mogelijk gemaakt om IW4 te zien als
quasi-interne dienst. Dit stelt de gemeente in staat om snel
zonder aanbesteding en op een breed terrein zaken te doen
met IW4. Zo is het nieuwe schoonmaakcontract met IW4
op deze manier tot stand gekomen. Op het gebied van reintegratie is in de eerste helft van 2020 een raamovereenkomst
tussen IW4 en de gemeente gesloten, die de uitgangspunten
en kaders ten aanzien van de samenwerking op dit terrein
bekrachtigen. Verder zijn nieuwe (deel)contracten gesloten
op het gebied van re-integratie en beschut werk. Ook is
overeenstemming gevonden over het productenboek, zodat
helder is wat per product wordt bedoeld. Daarnaast zijn
aanvullende afspraken gemaakt om de samenwerking tussen
IW4 en EW verder te verbeteren.
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Door de coronacrisis hebben de re-integratie activiteiten
bij IW4 tijdelijk stilgelegen. IW4 is wel opengebleven
voor medewerkers met een SW-dienstverband. De reintegratieactiviteiten zijn halverwege 2020 geleidelijk weer
opgestart. In het derde kwartaal was er een corona-uitbraak
bij IW4. Hierover heeft nauwe afstemming plaatsgevonden
met de gemeente en de GGD.

financiële problemen door de coronacrisis. Wel zijn er met
meerdere aanbieders ondersteunende gesprekken gevoerd
over o.a. de mogelijkheden rond tegemoetkomingen.

De coronacrisis heeft in 2020 effect gehad op de omzet van
IW4 in 2020. De compensatieregeling voor SW-bedrijven vanuit
de rijksoverheid om het omzetverlies als gevolg van corona te
dempen is hiervoor ingezet.

Voor houders van een persoonsgebonden budget geldt dat
bij behoefte aan verhoogde inzet van zorg of in geval van
meerkosten ophoging van het budget aangevraagd kon worden.

De geplande re-integratie-omzet voor Veenendaal (Rhenen en
Renswoude) ad € 275.000 is gehaald.

Wmo
Binnen het totale budget Wmo komen we in 2020 nagenoeg
budgetneutraal uit. Op diverse onderdelen binnen de Wmo
hebben zich wel verschuivingen voorgedaan in de uitgaven
en inkomsten en opzichte van de begroting. De belangrijkste
wijzigingen en ontwikkelingen hierin lichten we nader toe.
Invloed corona
De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de uitvoering
van de Wmo. Om continuïteit van zorg gedurende de
coronacrisis en voor de lange termijn mogelijk te maken, zijn er
meerdere maatregelen getroffen. Zo is aan zorgaanbieders van
begeleiding en dagbesteding de mogelijkheid geboden van
compensatie van omzetderving over de maanden maart tot en
met juni 2020. Ook werd compensatie voor meerkosten ter
continuering van zorg binnen de RIVM-richtlijnen, gedurende
het gehele jaar aangeboden. Het Rijk heeft deze kosten aan
gemeenten vergoed. Daarnaast heeft onze gemeente de
mogelijkheid geboden om binnen de ruimte van de beschikking
alternatieve zorg in te zetten. Door de maatregelen kwamen er
voor zover ons bekend geen zorgaanbieders in ernstige

Voor vraagafhankelijk vervoer, leerlingenvervoer en jeugdwet
vervoer is compensatie voor omzetverlies mogelijk gemaakt
conform de richtlijnen daarvoor van de VNG.

Begeleiding en Dagbesteding of Dagopvang
De toename van het gebruik van individuele begeleiding,
waarvan melding is gemaakt in de 3e bestuursrapportage
2020 heeft zich voortgezet. Ten opzichte van de begroting is er
meer uitgegeven aan individuele begeleiding. Daartegenover
staat wel een lagere uitgave op groepsbegeleiding. Voor
een financiële toelichting verwijzen we naar het onderdeel
‘’Toelichting op de financiële programmarealisatie’’ aan het
eind van dit programma.
De vraag naar ondersteuning en hulp is de afgelopen jaren
groter en complexer geworden. Meerdere oorzaken liggen
hieraan ten grondslag:
− Een stijgend aantal ouderen met een hulpvraag;
− Wachtlijsten voor intensieve behandeling in de GGZ;
− Extramuralisering van de begeleiding in algemene
zin en binnen het beleidsveld Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang in het bijzonder;
De extramuralisering bevordert de kwaliteit van zorg, de
patiëntervaring en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg,
maar veroorzaakt een steeds groter beroep op gemeentelijke
ondersteuning. De toename van ondersteuning en de daarbij
behorende stijging van het aantal meldingen genereert extra
werkdruk bij de toegang tot de maatwerkvoorzieningen en
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druk op de beweging om zware zorg af te schalen en meer
ondersteuning vanuit de algemene voorzieningen aan te bieden.
Naast deze ontwikkelingen heeft de coronacrisis voor een
stijging en verschuiving van maatwerkvoorzieningen gezorgd in
het afgelopen jaar. Kwetsbare inwoners en 65-plussers raakten
meer aan huis gebonden. Het gebruik van groepsbegeleiding
is afgenomen. Grotendeels door angst en voorzichtigheid van
cliënten om besmet te raken met het Covid-virus. De problemen
thuis stapelen zich hierdoor wel op. Mantelzorgers hebben het
zwaarder en alleenstaande kwetsbare inwoners raken geïsoleerd
en doen vaker een beroep op de maatwerkvoorziening
individuele begeleiding. Het gaat hierbij dus niet alleen om
ouderen maar juist ook om jongere groepen die door de
coronacrisis meer op zichzelf zijn aangewezen, vereenzamen, en
zorgen hebben over hun gezondheid, werk en inkomen. Gestart
wordt met het maandelijks monitoren van de data (naast jeugd
ook Wmo), om zo dicht op de ontwikkelingen te zitten en waar
nodig acties in te zetten.
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Vanaf 2015 is gemeente Veenendaal voor opvang en beschermd
wonen door het Rijk ondergebracht in het centrumgemeentegebied van Amersfoort. Met een inhoudelijke en financiële
door-decentralisatie voor beschermd wonen op komst, heeft
de VNG in juni 2019 alle gemeenten geattendeerd op het
belang van een goede samenwerkingsregio en de mogelijkheid
om onderbouwd van regio te veranderen.
Een gezamenlijk voorbereidingstraject met Ede en Amersfoort
heeft geresulteerd in inhoudelijke en financiële uitgangspunten
om een wijziging van samenwerkingsregio – van Amersfoort
naar Ede - voor Veenendaal per 1 januari 2022 mogelijk te
maken. Op 3 juli 2020 hebben de drie afzonderlijke colleges,
Veenendaal, Amersfoort en Ede, ingestemd met het besluit
om gemeente Veenendaal per 1 januari 2022 van regio te
laten wijzigen, op basis van de gezamenlijk geformuleerde
uitgangspunten.
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Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Met een nieuwe aanbesteding zijn er met ingang van 1 januari
2020 nieuwe contracten afgesloten met vervoerders en het
callcenter in de regio Foodvalley voor de uitvoering van het
vraagafhankelijk vervoer en het OV-Vangnet. Sinds de start van
de coronacrisis zijn de ritvolumes drastisch gedaald. Besloten
is om 80% van het geleden omzetverlies voor vraagafhankelijk
vervoer tot 1 juli 2020 te compenseren. Vanaf 1 juli 2020
zijn er binnen de kaders van de overeenkomst tijdelijke
tariefafspraken gemaakt wegens het meer structurele karakter
van de daling van de ritvolumes. Deze tariefafspraken maken
het mogelijk om het aanhoudende lage ritvolume binnen het
contract te blijven compenseren en daarmee de voortgang
van het doelgroepenvervoer te borgen. Ook voor 2021 wordt
vooralsnog niet verwacht dat de situatie zich normaliseert en
het ritvolume weer zal stijgen.
Rol- mobiliteits- en woonvoorzieningen
Bij aanvragen voor woningaanpassingen is meer aandacht
voor duurzame oplossingen door toepassing van het primaat
van verhuizen. Met ingang van 3 augustus is er een nieuw
contract met de trapliftenleverancier Koninklijke Otolift. De
tarieven (voor Veenendaal) zijn gunstiger dan voorheen. Er is
veel aandacht besteed aan circulaire inkoop en de eis is gesteld
dat 90% van de trapliften opnieuw gebruikt worden. Er zijn
van aannemers offertes gevraagd ter borging van een scherpe
kwaliteit prijsverhouding ter voorbereiding van het huis voor
de plaatsing van een hoog-laag keuken. Dat heeft geresulteerd
in een tarief dat meer dan 30 % goedkoper was dan de
voorgaande jaren.
Abonnementstarief
In 2020 werd het abonnementstarief voor eigen bijdrage
wettelijk ingevoerd. Bijna alle inwoners die gebruik maken van
een maatwerkvoorziening Wmo of de algemene voorziening
Schoonmaakondersteuning betalen hierdoor een eigen bijdrage
van € 19 per maand. Het CAK int de eigen bijdragen. Tot en
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met 2019 gaven zorgaanbieders de gegevens van cliënten door
aan het CAK. Vanaf 2020 moeten de gemeenten dit doen. De
facturatie via het CAK kwam laat op gang. Hierdoor ontvingen
cliënten pas in het najaar van 2020 facturen. We hebben
cliënten hierover geïnformeerd en geadviseerd hier rekening
mee te houden. In verband met verwachte vertraging bij het
CAK zijn door de gemeente Veenendaal voor de maand januari
geen eigen bijdragen opgelegd. Vanwege de coronacrisis zijn
de eigen bijdragen voor de maanden april en mei door het
ministerie kwijtgescholden. Begin 2021 ontvingen we actuele
gegevens over de eigen bijdrage van het CAK. Daaruit bleek
dat de inkomsten uit de eigen bijdrage in 2020 tegenvielen.
De inkomsten waren ongeveer € 180.000 lager dan verwacht.
Hierdoor vielen de inkomsten uit de eigen bijdrage tegen in
2020. Dit heeft enkele oorzaken:
− We hebben slechts inkomsten over negen maanden doordat
er over januari, april en mei 2020 geen eigen bijdragen zijn
geïnd. De raad is hierover tussentijds geïnformeerd bij de 3e
bestuursrapportage 2020.
− De compensatie voor april en mei vanuit het Rijk is lager dan
de gemiste inkomsten. Het Rijk baseert de compensatie op
het abonnementstarief in 2019. Die zijn voor Veenendaal niet
representatief omdat Schoonmaakondersteuning werkte
met een klanttarief en de eigen bijdrage voor minima werd
gecompenseerd.
− Het aantal cliënten dat een eigen bijdrage moet betalen is
lager dan vooraf ingeschat.
Schoonmaakondersteuning
Vanaf 2020 gold het abonnementstarief ook voor de
algemene voorziening Schoonmaakondersteuning. Het
aantal klanten steeg daardoor begin 2020 sterk. De raad
heeft in juni 2020 besloten om de algemene voorziening per
1 januari 2021 te beëindigen en een maatwerkvoorziening
schoonmaakondersteuning in te stellen. Vervolgens
is de aanbesteding van de maatwerkvoorziening
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schoonmaakondersteuning in de markt gezet en is in het Besluit
Nadere Regels een afwegingskader opgenomen. De voorspelde
stijging van het aantal klanten in 2020 naar ongeveer 1200 heeft
plaatsgevonden. De stijging verliep echter niet gelijkmatig.
De stijging was lager in de maanden april tot en met juni. Dit
had te maken met de toen geldende lockdown. Daarna steeg
het aantal klanten juist sneller dan voorspeld. Met ingang van
augustus hebben we de klanten schoonmaakondersteuning
geïndiceerd. Met de invoering van de maatwerkvoorziening per
1 januari 2021, is het aantal klanten ten opzichte van 2020 licht
gedaald. Het aantal klanten in januari 2021 was lager dan in
december 2020. Daarna wordt weer een stijging verwacht.
Invoering Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
Op 1 januari 2020 trad de WvGGZ in werking en deze is
inmiddels geïmplementeerd. Deze wet verving de wet
Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)
en regelt de rechten van de inwoners die te maken hebben met
verplichte zorg in de GGZ. De uitvoering van de zogenaamde
‘Verkennende Onderzoeken’, de belangrijkste taak die de
gemeente heeft in de uitvoering van deze wet, is belegd bij het
Advies- en Meldpunt Verward.
Levensloopbestendig wonen
De landelijke trend van langer thuis wonen maakt dat
zowel gemeente, als partners en inwoners vooruit
moeten denken over woningen die dit ook mogelijk
maken. Levensloopbestendig bouwen is daar de eerste
stap in. Hierover zijn prestatieafspraken gemaakt met
woningbouwcorporaties. Bij nieuwbouw en renovaties wordt
rekening gehouden met de eisen voor levensloopbestendigheid.
Daarnaast zijn levensloopbestendige nieuwbouw en renovaties
opgenomen in de Omgevingsvisie.
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Sociaal domein – Jeugd

Randvoorwaardelijk (voor en door CJG)
1. Versterken actieve regie
2. Versterken triage
3. Integrale vroegsignalering met jgz (GGD)
4. €-Ruimte creatieve maatwerkoplossingen

Maatregelen (korte termijn)
Acties aansluitend op reg. transformatieplan
Uitvoering door CJG
Ondersteuning vanuit beleid en data-analyse
Inzet op financieel effect (na inverstering):
2019: € 750.000
2020 en verder: € 1.500.000

Continuering maatregelen 2019
In 2020 zijn de bij de Programmabegroting 2019 ingezette maatregelen om de kosten van jeugdhulp te beheersen, gecontinueerd:

Minder residentieel 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 & integrale vroegsignalering in de wijk (interventie CJG)
Minder/lichtere GGZ door samenwerking en vroegsignalering op school (2 pilotscholen)
Van BSO+ naar reguliere BSO met jeugdhulp+ (afbouwen BSO+)
Voorkomen opschaling residentieel vanuit pleegzorg (versterken pleegzorg)
Afschaling residentieel: bestaande trajecten instellingsverblijf (eerder) afschalen
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Medio 2020: aanvullende maatregelen jeugdhulp
Vanwege de aanhoudende stijging van het gebruik en
de uitgaven voor de jeugdhulpvormen ‘begeleiding’ en
‘behandeling’, is in 2019 en begin 2020 geanalyseerd waarom
deze uitgaven zo hard stegen. Hiervoor is data uit de regionale
jeugdhulpmonitor geanalyseerd en gecombineerd met een
uitgebreide inhoudelijke analyse door het CJG van (nieuwe)
casussen in de percelen waar de stijging optrad. ‘Tellen en
vertellen’ zijn hier gecombineerd en hebben elkaar versterkt in
het verkrijgen van inzicht in de ontwikkelingen.
Er is in 2020 bij ambulante hulpvormen sprake van zowel een
stijging in het aantal cliënten als ook een stijging in de duur
en intensiteit (zwaardere hulp). De aanvullende maatregelen
richtten zich om deze reden met name op de ambulante
jeugdhulp.
Met raadsinformatiebrieven, in raadavonden en in de Programmabegroting 2021- 2024 is de raad geïnformeerd over
de aanvullende maatregelen.
In juni 2020 is gestart met de volgende maatregelen bij het
CJG, passend binnen Model Veenendaal 2020 en het Integrale
Beleidskader Sociaal Domein:
1.

Afremmen van de instroom in de jeugdhulp op beschikking
via de toegang. Het open karakter van de CJG-toegang is
verminderd. Er wordt alleen gewerkt op afspraak en per
week is een norm ingesteld voor het aantal verwijzingen
naar specialistische jeugdhulp.
2. Vergroten invloed op het logistieke proces bij de aanbieders.
Dit is vormgegeven met behulp van:
a. Het aanscherpen van de uitgangspunten via triage.
b. Toezicht op de totstandkoming en toepassing van
hulpverleningsplannen.
c. Toepassen van concretere uitgangspunten en
doorlooptijden via de beschikking.
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d. Een basisnorm voor ambulante hulp: maximaal zes
maanden behandelen.
e. Afstemmen van de intensiteit van hulp met de aanbieder
en sterker sturen op afschalen.
f. Verlengingsverzoeken van beschikkingen intensiever
toetsen.
3. Budgetteringskaders binnen het CJG: Om het inzicht
in kosten als gevolg van beschikkingen dieper in de
organisatie beschikbaar te maken wordt aan de CJGmedewerkers op week- en maandbasis inzicht gegeven in
de ‘beschikte’ kosten.
Bovenstaande maatregelen en inzet bij het CJG hebben
stevig ingewerkt op de medewerkers. Zij moesten niet
alleen kritischer worden naar jeugdhulpaanbieders, maar
ook ouders vaker gaan aanspreken op het inzetten van eigen
mogelijkheden en eigen kracht. Dit past bij de uitgangspunten
van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Het gaat
daarbij echter niet alleen om een transformatie in de werkwijze
van professionals, maar betreft een transformatie van de
samenleving als geheel. Veenendalers (ouders) waren deze
werkwijze nog niet gewend.Dit leidt ertoe dat van professionals
niet alleen gevraagd wordt om de eigen manier van werken
te veranderen, maar daarin ook ouders mee te nemen (mee te
‘transformeren’). Professionals kunnen dit niet alleen, zij hebben
hierbij de steun nodig vanuit beleid, bestuur en politiek.
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Scherpe keuzes jeugdhulp (november 2020)
Naast bovenstaande directe maatregelen bij het CJG is met de
besluitvorming van de Programmabegroting 2021 (november
2020) ingestemd met de nadere uitwerking door het college
van 5 scherpe keuzes, te weten:
1. Van de effectieve en efficiënte voorzieningen zetten we de
goedkoopste in.
2. Afbakening ambulante vormen van jeugdhulp.
Met de keuzes 1 en 2 zetten we (nog) meer gericht in op de
meest efficiënte jeugdhulpvoorziening en maken we een
steviger afbakening van ambulante vormen van jeugdhulp.
3. Minder jeugdhulp op school.
Samen met de scholen onderzoeken we de wijze waarop
het mogelijk is om financiering van jeugdhulp in de klas
tot een maximum van 2,5 uur per dag toe te kennen. Een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en gemeente
voor het kind, staat bij deze aanpak voorop. We willen
met deze inzet tegelijkertijd de samenwerking verder
versterken met het lokale onderwijsveld en de regionale
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.
4. Voor problemen en stoornissen van ouders geen behandeling
en/of begeleiding vanuit de Jeugdwet.
Als we zien dat problematiek bij ouders de problematiek
bij kinderen veroorzaakt – en andere wetgeving daarmee
voorliggend is – betalen we de benodigde hulp niet vanuit de
Jeugdwet. Daarbij laten we het zicht op het kind via CJG en/
of huisarts niet los. Het kind mag niet alleen komen te staan,
zeker niet wanneer er sprake is van een onveilige thuissituatie.
5. De eigen kracht van ouders en jeugdigen is altijd leidend.
We zetten sterker in op het benutten en versterken van de
eigen kracht van ouders en het aanspreken op de eigen
verantwoordelijkheid voor opvoeding van kind(eren). De
‘eigen kracht’ wordt door de professionele hulpverlener
ingeschat als de mate van probleemoplossend vermogen
van de ouder(s), de balans tussen draagkracht en draaglast.
Hierbij worden sociale, psychische en financiële (on)
mogelijkheden van ouders in relatie tot elkaar bezien.
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Regionale inkoopstrategie jeugdhulp
Beleidsmedewerkers van de gemeente Veenendaal hebben
in regionaal verband aan de leergang inkoop jeugdhulp van
bureau EHdK deelgenomen. Binnen de gemeente Veenendaal
heeft een werkgroep inkoop sociaal domein input geleverd
voor de regionale gesprekken en heeft ook gereflecteerd
en geadviseerd op de opbrengsten. De leergang heeft in
september 2020 geresulteerd in een regionale inkoopstrategie
jeugdhulp, welke in het regionaal bestuurlijk overleg jeugd
Foodvalley is vastgesteld.
Tijdens de leergang en in het opgeleverde document zijn
enkele onderwerpen opgenomen die nadere uitwerking vragen,
omdat gemeenten hierover verschillende ideeën hebben.
Deze worden verder uitgewerkt in de ‘kwartiermakersfase’ als
voorbereiding op eventuele veranderingen in de inkoop en/of
jeugdhulpovereenkomsten in de jeugdregio Foodvalley. Gestart
is daarbij met een focus op de zware verblijfsvormen (zoals
jeugdzorg + en de 3-milieuvoorzieningen) en de ambulante
jeugdhulpvormen. De kwartiermakersfase is medio november
gestart. Ook hierbij zijn beleidsmedewerkers vanuit Veenendaal
direct betrokken.
Matrix passende samenwerking (grijze gebieden
onderwijs-jeugd)
In de regio Foodvalley is een model (matrix en toelichting)
passende samenwerking uitgewerkt en geïmplementeerd.
Met dit model wordt inzicht gegeven, bij ondersteuningsvragen
van een jeugdige, in de (wettelijke) verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Jeugdwet en de onderwijswetten.
Daarnaast is duidelijkheid gegeven over de te volgen procedure
als er sprake is van een grijs gebied c.q. de poreuze randen.
De matrix is web-based en een ‘levend document’. Dit wil
zeggen dat het structureel wordt onderhouden en bijgesteld
op basis van nieuwe inzichten, ervaringen en/of wijzigingen in
wet- en regelgeving.
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Projecten sociaal domein t.l.v. de
bestemmingsreserve sociaal domein 2017-2020
De raad heeft in 2017 een bedrag van € 1.000.000 uit de
Bestemmingsreserve Sociaal Domein beschikbaar gesteld voor
de uitvoering van 10 projecten binnen het sociaal domein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lokale vertaling transformatieagenda jeugd;
Campagne kindermishandeling;
Effectmonitoring op een hoger plan brengen;
Werkbudget voor creatieve oplossingen kwetsbare
jongeren;
Personen met verward gedrag;
Toegankelijkheid gebouwen;
Dementievriendelijke samenleving;
Versterken en verbreden coördinatie van zorg;
Buurtgerichte aanpak armoede;
Nazorg, handhaving en controle.

Deze projecten zijn in de jaren 2017- 2020 uitgevoerd en zijn
in 2020 allemaal afgerond. In 2017 is, in het kader van cofinanciering, van ZonMw (o.a. het Ministerie van VWS) ten
behoeve van de aanpak personen met verward bedrag subsidie
van € 183.532 ontvangen. Ook is er een subsidie van € 20.000
ontvangen voor de pilot Wijkfunctionaris van bij het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV.) Omdat
de kosten van de uitvoering van de projecten al waren gedekt,
konden de ontvangen subsidiebedragen in 2018 ten gunste van
de algemene reserve worden gebracht.
De beleidsmatige en financiële verantwoording van de
projecten is vrijwel geheel in de bestuursrapportages
en jaarrekeningen van de jaren 2017-2019 opgenomen.
In de jaarrekening 2020 is de afwikkeling van twee in
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10. Nazorg, handhaving en controle.
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opgenomen. In de jaarrekening 2020 is de afwikkeling van twee in 2020 doorlopende projecten verwerkt. Aan de projecten Buurtgerichte aanpak armoede
en Dementievriendelijke samenleving is in 2020 in totaal een bedrag van € 70.693,- besteed. Na afronding van de 10 projecten blijkt dat er een bedrag van €
De financiële eindafrekening van de projecten sociaal domein
125.307 niet besteed hoefde te worden om de gestelde projectdoelen te bereiken.

is als volgt:

De financiële eindafrekening van de projecten sociaal domein is als volgt:
Beschikbaar gesteld budget uit de bestemmingsreserve sociaal domein
€ 1.000.000
In 2018 gestort in de algemene reserve i.v.m. de ontvangen subsidies en
€ - 369.309
een verwachte onderbesteding van het budget
Besteed en verantwoord in de bestuursrapportages en jaarrekeningen
€ - 434.691
2017-2019
Budget 2020; beschikbaar gesteld bij de resultaatbestemming bij de
€
196.000
jaarrekening 2019
In besteed aan de projecten Buurtgerichte aanpak armoede en
€ - 70.693
Dementievriendelijke samenleving
Restantbudget na afronding van de 10 projecten
€
125.307
Innovatiefonds
sociaal
domein
Innovatiefonds
sociaal
domein
Tijdens de behandeling van het startdocument welzijn in de raad van juni 2019 is gesproken over de instelling van een innovatiefonds sociaal domein.

Tijdens de behandeling van het startdocument welzijn in
de raad vanwordt
junihet
2019
is gesproken
over
de instelling
van een
Voorgesteld
restantbudget
van de
projecten
sociaal domein
via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 beschikbaar te stellen voor het in te
stellen
Innovatiefonds
sociaal
domein. Dit met als doel nieuwe initiatieven mogelijk te maken om de beweging vanuit Model Veenendaal en Integraal
innovatiefonds
sociaal
domein.
beleidskader sociaal domein in gang te zetten. Van het budget zal € 115.307 beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven en € 10.000 voor de implementatie
van het fonds.

Voorgesteld wordt het restantbudget van de projecten sociaal

domein via
bij de jaarrekening 2020
Onderwijs
enresultaatbestemming
ontwikkeling
Lokaal
Onderwijsbeleid/
Lokale
Agenda Innovatiefonds
(LEA)
beschikbaar
te stellen
voorEducatieve
het in te stellen
sociaal domein. Dit met als doel nieuwe initiatieven mogelijk te
maken om
de beweging
Concept
jaarstukken
2020 vanuit Model Veenendaal en Integraal
beleidskader sociaal domein in gang te zetten. Van het budget
zal € 115.307 beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven en
€ 10.000 voor de implementatie van het fonds.
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Onderwijs en ontwikkeling
Lokaal Onderwijsbeleid/ Lokale Educatieve Agenda (LEA)
In 2020 is een evaluatie uitgevoerd van het beleidsplan LEA
2016-2020 en is tevens een nieuwe LEA agenda 2021-2025
opgesteld. De LEA agenda 2021-2025 is nu een meer een
concrete werkagenda. Naast de wettelijke thema’s zijn als
aanvullende thema’s opgenomen, zoals:
− Een Veenendaalse aanpak van het tekort aan medewerkers/
onderwijsgevenden;
− Bevorderen van de aandacht voor Techniek en Digitalisering.
De wettelijke uitgangspunten die het onderwijs raken, zoals
Passend Onderwijs en Onderwijsachterstandenbeleid, maken
onderdeel uit van het Integraal Beleidskader-Sociaal Domein.
In juni 2020 was op initiatief van het veld een beeldvormende
avond ingepland. De raad en andere geïnteresseerden zijn
meegenomen in de ontwikkelingen binnen het onderwijs
en de kinderopvang. Daarnaast is deelgenomen aan het
directeurenconvent primair onderwijs en worden vanuit de
gemeente de LEA-nieuwsbrieven opgesteld. Onderwijs raakt
veel domeinen die de benodigde afstemming vragen zowel
extern als intern.
Passend onderwijs
In 2020 heeft er twee keer een Op Overeenstemming
Gericht Overleg (OOGO) Passend onderwijs plaatsgevonden.
Besproken zijn de landelijke evaluatie Passend Onderwijs,
de Focusagenda Onderwijs-Jeugd en het beheersbaar krijgen
van de stijging in zowel de toeleiding naar arrangementen als
de jeugdhulp.
In de regio Foodvalley is -zoals ook bij het thema jeugd is
vermeld- een model (matrix en toelichting) passende samenwerking uitgewerkt en geïmplementeerd. Met dit model is
inzicht gegeven, bij ondersteuningsvragen van een jeugdige, in
de (wettelijke) verdeling van verantwoordelijkheden tussen de
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Jeugdwet en de onderwijswetten. Daarnaast is duidelijkheid
gegeven over de te volgen procedure als er sprake is van een
grijs gebied c.q. de poreuze randen.
Integrale Kind Centra Veenendaal (IKC)
Dit jaar is een IKC-bijeenkomst georganiseerd en is op basis
van de input in de 1e helft van 2020 een nieuw IKC Beleidsplan
2021-2024 ontwikkeld. Als lid van de VNG Kopgroep Kindcentra voor wethouders zijn twee inspiratiebijeenkomsten
bijgewoond. In 2020 is bij de IKC-vorming West door partijen
een IKC-visie opgesteld en is tot een gezamenlijke uitstraling
gekomen in de vorm van een nieuwe naam: IKC De Zwaluw.
Deze huisvesting van dit IKC is na de zomervakantie in gebruik
genomen. In 2020 is ook gestart met de ontwikkeling van
een IKC in het Franse Gat. Dit IKC wordt het eerste circulair
ontworpen en gebouwde IKC van Veenendaal en wordt tevens
energieneutraal.
Integraal Huisvestingsplan onderwijs(IHP)
Op 15 oktober 2020 is het IHP vastgesteld. In het IHP is het
onderwijshuisvestingsbeleid voor de nieuwe beleidsperiode
2021-2024 omschreven. Het geeft richting aan de ambities voor
huisvesting en onderwijs, waaronder terugdringen leegstand,
verminderen schoollocaties, gefaseerde vernieuwing onderwijsportefeuille, IKC-vorming en thuisnabij onderwijs. Het IHP
is tot stand gekomen in samenspraak met alle schoolbesturen. Het IHP is gebaseerd op de nieuwste cijfers (waaronder
de bouwkosten) en zijn naast de onderwijslasten de totale
projectkosten inzichtelijk gemaakt. Met de schoolbesturen zijn
concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop de lasten
binnen de afgesproken financiële kaders blijven. Onderdeel van
het IHP is de uitvoeringsagenda, hierin zijn voor de komende
beleidsperiode de volgende projecten opgenomen: IKC Franse
Gat, IKC Dragonder-Noord en IKC Dragonder-Zuid.
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Regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig
schoolverlaters (RMC)
In 2020 is opnieuw subsidie verleend aan de Stichting Aan
de Slag. Stichting Aan de Slag in Veenendaal is een initiatief
dat een effectief ‘traject’ biedt aan (extra) problematische
onderwijsuitvallers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Het betreft
jongeren voor wie andere voorzieningen niet werken en die
definitief uit beeld dreigen te raken. Er wordt concreet ingezet
op het terugdringen van voortijdig schoolverlaters. Het streven
is jongeren terug te leiden naar school of naar werk.
In 2020 is het programma ‘Regionale aanpak VSV 2020-2024’
vastgesteld. Dit programma geeft weer hoe we in RMC-regio
Vallei werken aan het tegengaan van voortijdig schoolverlaten
en een vangnet creëren voor jongeren in een kwetsbare
positie ten aanzien van de aansluiting op de arbeidsmarkt of
dagbesteding.
Het programma werkt vanuit drie programmalijnen:
1. Doorgaande leerlijnen en overstap VO-MBO;
2. Preventie door vroegsignalering;
3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt - Oud-VSV.
Om de verbinding te leggen tussen onderwijs en de
arbeidsmarkt sluit een bestuurlijk vertegenwoordiger vanuit
RMC aan bij de Human Capital Agenda (HCA). Naast de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is ook de
doorlopende leerlijn in het onderwijs regelmatig onderwerp
van gesprek in deze HCA, waarbij het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten één van de doelen is. Programmalijn 2 draagt
bij aan het Transformatieplan Jeugdhulpregio Foodvalley/
Ondersteuningsplannen SWV Passend Onderwijs.
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Leerlingenvervoer
Sinds 1 augustus 2020 is het leerlingenvervoer (met een klein
deel van het Jeugdwetvervoer dat niet is meegenomen in
de contracten met de zorgaanbieders) aan Willemsen- De
Koning Groep gegund. Binnen dit nieuwe contract is door de
vervoerder meer ingezet op het welbevinden van het kind
tijdens de reis, de communicatie met alle betrokkenen en
de opzet van een klankbordgroep ouders/kind. Ook rijden
er vanaf augustus 2020 al vijf waterstofvoertuigen en zal de
vervoerder vanaf 2021 tot einde contract investeren in het
verhogen van de laadinfrastructuur. Deze vervoerder werkt
ook mee aan de ontwikkeling van een waterstoftankplaats. Om
de kinderen te leren zelfstandig te reizen, het reizen verder te
verduurzamen en de uitvoering efficiënter te maken werken wij
binnen een ontwikkelgroep samen met de gemeente Rhenen
aan innovaties. Het tarief is conform de huidige markttarieven,
maar wel significant hoger dan de vorige contractperiode.
In de Kadernota 2022-2025 wordt rekening gehouden met
een stijging van € 400.000. Dit wordt veroorzaakt door de
verduurzamingsmaatregelen en de stijging van de salariskosten.
Tot 1 juli is de vervoerder Noot Touringcar BV gecompenseerd
voor de gevolgen van corona volgens de VNG-richtlijnen (80%
vergoeding omzetverlies). Daarna is het volume van reizigers
laag gebleven met als gevolg een kleine daling van de kosten
ten opzichte van de begroting en is binnen de begroting
gebleven.
Vanwege de coronacrisis zijn met de start van het nieuwe
schooljaar augustus 2020 – juli 2021 veel minder ritten
uitgevoerd. Om die reden heeft de vervoerder eind 2020 om
een compensatie gevraagd. Over een compensatie, als die past
binnen de kaders van het contract, vindt met de vervoerder in
2021 nog het gesprek plaats.
Rembrandt College
Op basis van het regulier vierjaarlijks onderzoek heeft de
Inspectie van het Onderwijs eind januari een rapport met
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bevindingen uitgebracht. De Inspectie heeft op onderdelen,
zoals de kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur en het financieel
beheer herstelopdrachten aan het bestuur gegeven. Eind
2020 kan vastgesteld worden dat de basis op orde is. Er is
een stelsel van kwaliteitszorg ingericht, een kwaliteitsagenda
opgesteld. Het bestuursverslag over 2019 is aangepast en
er is in het Bestuurlijk Overleg afgesproken dat een andere
vorm van opstellen van de bestuursrapportages nodig is. De
kwaliteitscultuur is continu onderwerp van gesprek en het
besef is er dat iedereen bezig moet zijn met de kwaliteit vanuit
een gedeelde verantwoordelijkheid. Door de corona is soms
een doelstelling iets aangepast, omdat op dat moment vooral is
ingezet op het inrichten van het onderwijs op afstand.
Op basis van het onderzoek naar de voor- en nadelen van
een bestuurlijke verzelfstandiging heeft de raad in juni 2020
een principe besluit genomen om het Rembrandt College
bestuurlijk te verzelfstandigen in een stichting met raad
van toezichtmodel. Na dit principe besluit is gestart met
de uitwerking. De voorbereidingen naar een bestuurlijke
verzelfstandiging waren voor de gemeente en voor de school
een intensief proces. Op 17 december 2020 heeft de raad
besloten de schoolbestuurlijke taken per 1 januari 2021 over
te dragen aan de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Veenendaal en zijn de vijf leden van de Raad van toezicht
benoemd. Na dit besluit is de formele overdracht in gang gezet
en zijn in 2020 en ook in 2021 de hiermee samenhangende
werkzaamheden uitgevoerd.
Corona
Op het moment dat in maart 2020 scholen en kinderopvang
dicht gingen heeft de gemeente een crisisteam ingesteld
met vertegenwoordigers vanuit het primair en voortgezet
onderwijs, kinderopvang, CJG en samenwerkingsverbanden
passend onderwijs. Dit team heeft gezorgd voor een goede
afstemming tussen alle partijen, zodat kinderen van ouders
met vitale beroepen en uit kwetsbare gezinnen opgevangen
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konden worden. Deze noodopvang is tijdens de eerste
lockdown ingericht. Met de partners is een escalatieladder
ontwikkeld, zodat kinderen de zorg krijgen en opgevangen
kunnen worden als dat nodig is. De gemeente heeft een digitaal
registratiesysteem ontwikkeld. Hierin is door de scholen en de
kinderopvang wekelijks de aantallen kinderen die opgevangen
zijn per doelgroep aangegeven. Hierdoor was er zicht op
mogelijke knelpunten in de opvang. In december 2020 is een
tweede lockdown afgekondigd. De gemeente had tijdens deze
tweede lockdown een coördinerende rol voor de opvang van
kinderen in een kwetsbare positie. De regie en organisatie van
de noodopvang lag bij de scholen en kinderopvang. Ook bij de
tweede lockdown is het in maart 2020 ingerichte crisisteam
opnieuw actief geactiveerd. De GGDrU en Veens welzijn zijn
hierop aangehaakt.

Sport
Beleidskader Sport en Bewegen
In 2020 is een nieuw Beleidskader sport en bewegen 2020
– 2023 opgesteld. In dit document, dat tezamen met diverse
partijen uit onze gemeente is opgesteld, is teruggeblikt op de
afgelopen jaren, maar vooral ook vooruitgekeken.
De komende vier jaar komt de focus te liggen op zes thema’s,
te weten:
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
6. Prestatiesport inspireert.
Sportakkoord
Ondersteunend aan het nieuwe beleidskader is een Lokaal
Sportakkoord opgesteld, waarin zowel de gemeente als
ook diverse sportieve en maatschappelijke partners hebben
aangegeven hun schouders te zetten onder het bereiken van
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diverse doelstellingen. Vernieuwen en samenwerken zijn
belangrijke uitgangspunten hierbij. Vanwege de coronacrisis is
het in 2020 nog niet gelukt om alle plannen in gang te zetten.
Prestatie-Indicatoren
In samenspraak met Stichting Sportservice Veenendaal zijn in
2020 voor het subsidiejaar 2021 de KPI’s geactualiseerd en zijn
de ambities verhoogd. Ook zijn goede gesprekken gevoerd over
de uitgangspunten en doelstellingen. Dit heeft geresulteerd
in nieuwe onderlinge afspraken, welke zijn opgenomen in de
subsidiebeschikking voor 2021.
Positieve sportcultuur
Het vierde thema van het Beleidskader sport en bewegen
richt zich op het creëren van een positieve sportcultuur.
Het zorgdragen voor promotie van het landelijke meldpunt
-voor situaties waar deze positieve cultuur er niet is en
grenzen overschreden worden- en het sportaanbieders wijzen
op het belang van een goed intern protocol is hierin een
belangrijk aandachtspunt. Er is op diverse manieren, zoals
via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en scholingen, aandacht
besteed aan dit thema. Ook is aandacht besteed aan het belang
van VOG’s. We hebben gezien dat de sportverenigingen en –
bonden dit onderwerp ook hoog op de agenda hebben gezet.
Corona
De coronacrisis heeft in 2020 grote impact op de sportwereld
gehad. Al sinds maart 2020 waren er beperkingen van
kracht die zowel de sportverenigingen als de commerciële
sportaanbieders hard geraakt hebben. Competities zijn
afgelast, kantines en indoorsportaccommodaties gesloten
en mogelijkheden voor trainingen flink beperkt. Ten eerste
kwamen er in 2020 minder inkomsten binnen, terwijl veel lasten
nog wel doorliepen. Daarnaast was het moeilijk om de leden
en sponsors aan zich te blijven binden omdat het aanbod en
de uitstraling naar buiten beperkt was. Vooralsnog heeft dit
nog niet geleid tot acute financiële problemen, maar zowel
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via Sportservice Veenendaal als via bestuurlijke gesprekken
met een vertegenwoordiging van de sportverenigingen is
de vinger aan de pols gehouden. Er is dit jaar tweemaal een
vragenlijst naar alle sportaanbieders gestuurd om de impact
van de crisis in beeld te brengen. Ook de door Sportservice
Veenendaal geplande activiteiten konden slechts ten dele
uitgevoerd worden. Sportservice Veenendaal heeft echter veel
werk gehad aan het in beweging houden van onze inwoners
en het informeren van en afstemmen met de sportaanbieders
over de geldende regelgeving. De sluiting van de (indoor)
accommodaties heeft ook voor hen negatieve financiële
gevolgen. Het Rijk heeft de sportverenigingen in 2020 deels
gecompenseerd voor de huur.

Cultuur
Betrekken van inwoners bij cultuur
In 2020 is ingezet op het meer toegankelijk maken van cultuur
voor inwoners, vanuit het besef dat cultuur heel belangrijk is
voor de Veenendaalse samenleving. Er is een start gemaakt met
het ontwikkelen van een nieuwe cultuurvisie voor de komende
10 jaar. Deze cultuurvisie wordt in 2021 aan de raad voorgelegd
ter vaststelling plus een uitgewerkte cultuurnota 2021-2025.
Via het inwonerspanel en in veel gesprekken is opgehaald
wat inwoners van Veenendaal belangrijk vinden om mee te
nemen in de nieuwe cultuurnota. Daarnaast is het platform
MAAK geïmplementeerd. Op dit platform komen vraag en
aanbod van culturele activiteiten samen. Er is in 2020 ook een
onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van dit platform.
De bevindingen worden meegenomen in de doorontwikkeling
van MAAK.
Organiseren van gezamenlijke activiteiten door culturele
instellingen
Instellingen voerden frequent overleg en stemmen
ontwikkelingen, ideeën en initiatieven af in de programmaraad.
In het voorjaar van 2020 vond de aftrap van het project
Veenendaal Verenigd/t plaats. In dit project werd stilgestaan
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bij de gemeentelijke en provinciale grenswijziging Gelders
Veenendaal bij ‘Stichts’ Veenendaal van zestig jaar geleden.
Het museum was de trekker, maar veel andere (culturele)
organisaties waren eveneens hierbij betrokken. Als gevolg
van de Coronamaatregelen is noodgedwongen een streep
gezet door veel activiteiten en is een aantal online-activiteiten
georganiseerd, bijvoorbeeld het Veenendaals cultureel
winterfeest.
Cultuureducatie
Er is een nieuwe vierjarige overeenkomst getekend met de
provincie in het kader van het programma Cultuureducatie
met Kwaliteit (CMK). Het hoofddoel van CMK 2021-2024 is de
kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie voor scholen
door culturele aanbieders te versterken door het stimuleren
van het ontstaan van duurzame en intensieve samenwerking
tussen onderwijs en de culturele sector. Daarnaast zal er meer
aandacht zijn voor het vergroten van de kansengelijkheid voor
leerlingen. De Muzen is verantwoordelijk voor de coördinatie
en uitvoering van dit programma. Als gevolg van het tijdelijke
afstandsonderwijs en overige coronamaatregelen zijn er
minder activiteiten door de scholen uitgevoerd dan was
gepland. Daarentegen is het aantal cursisten voor muziek-,
dans- en theaterlessen juist toegenomen. Er is in 2020
een externe evaluatie uitgevoerd naar de stand van zaken
van cultuureducatie in het basisonderwijs wat bruikbare
aandachtspunten voor de toekomst heeft opgeleverd.
Spectrumzaal
Er is een nieuwe invulling gevonden voor de vrijgekomen
Spectrumzaal in het Spectrum. De Muzen heeft invulling
gegeven aan de relatie met het Filmhuis Veenendaal en aan de
‘kleine zaal’ programmering. Deze programmering is gedaan
in gezamenlijkheid met Theater Lampegiet. Daarnaast is
de zaal gebruikt voor een gevarieerd aanbod van culturele
activiteiten voor inwoners van Veenendaal en was de zaal
toegankelijk voor diverse producties en voorstellingen vanuit

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 65

Inleiding
Programma 1:
Fysieke leefomgeving

Samenvatting

De coronacrisis
(COVID-19)

Programma 2: Economie, Werk
en Ontwikkeling

het Veenendaalse culturele veld. Vanaf maart 2020 hebben
de meeste van deze activiteiten geen doorgang kunnen
vinden door coronamaatregelen. De filmprogrammering is
echter doorgezet. Ook is de zaal regelmatig gehuurd voor
culturele activiteiten van verschillende middelbare scholen uit
Veenendaal.
Coronasteun overheid
De gevolgen van corona voor de culturele sector in Nederland
waren groot en Veenendaal is daarin geen uitzondering.
Een deel van de geplande activiteiten kon niet worden
uitgevoerd zoals oorspronkelijk bedacht. Deels waren er
(online) activiteiten, deels ook waren instellingen gesloten
of konden er minder bezoekers in de gebouwen. Dit heeft
direct consequenties voor het aanbod voor inwoners, maar
daarnaast heeft dit financiële gevolgen voor de instellingen.
Cultureel ondernemerschap is de afgelopen jaren gestimuleerd,
maar geconstateerd is dat juist door ondernemerschap de
financiële negatieve gevolgen groter zijn. Zolang instellingen
alleen kunnen bestaan op basis van subsidie en de subsidie
wordt gecontinueerd zijn er financieel eigenlijk geen zorgen.
Echter, wanneer er winst wordt gemaakt door activiteiten
en deze winst nodig is om een sluitende begroting te maken
en activiteiten kunnen noodgedwongen niet plaatsvinden
(bijvoorbeeld voorstellingen, workshops), dan zijn er wel
financiële gevolgen. Bij de vaststellingen van de subsidies
2020 (medio 2021) wordt de balans van de financiële gevolgen
opgemaakt. Er is door de gemeente vanuit het Rijk coronasteun
ontvangen welke bedoeld is voor financiële compensatie van
de gevolgen voor de lokale culturele sector. Daarnaast hebben
de culturele instellingen zelf middelen ontvangen van het Rijk
en de provincie vanuit verschillende regelingen.
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Welzijn
Quasi-inbesteding Welzijn
In 2020 zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd om
de quasi-inbesteding Welzijn te realiseren. Op 23 september
2020 is de nieuwe Stichting Veens Welzijn opgericht die vanaf
2021 de opdracht Welzijn gaat uitvoeren in Veenendaal. De
inhoudelijke opdracht Welzijn is ingedeeld in 4 pijlers, 1. Sociale
leefbaarheid, 2. Vrijwilligers, 3. Opvoeden & Opgroeien, 4.
Langer Thuis. De basistaken die vanaf 2021 worden uitgevoerd
zijn geconcretiseerd in resultaten en deelresultaten. De
directeur/bestuurder is geworven en is vanaf de datum van
oprichting ook de voorbereidende werkzaamheden gestart.
Medewerkers voor de nieuwe Stichting zijn geworven, de
statuten zijn opgesteld, er is een begroting gemaakt en er
zijn (overgangs)afspraken gemaakt met Santé Partners, zodat
inwoners zo min mogelijk merken van de veranderingen.
Werkzaamheden in 2020
Wat betreft de reguliere werkzaamheden van het welzijnswerk
was het door de coronamaatregelen een ander jaar.
Buurthuizen zijn meerdere keren gesloten geweest en de
groepsactiviteiten konden niet doorgaan. Veens heeft gezocht
naar andere mogelijkheden om de inwoners ondersteuning
te kunnen bieden en heeft dit onder andere gedaan door
vrijwilligers in te zetten waar bijvoorbeeld boodschappenhulp
nodig was. Onder mantelzorgers is een enquête uitgezet om
deze groep expliciet te vragen waar ondersteuning nodig was.
De werkzaamheden van Veens hebben zich ook gericht op de
wijzigingen in de uitvoering van het welzijnswerk per 2021.
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Samenvatting
beleidsmatige
verantwoording
Samenvatting
beleidsmatige
verantwoording

Thema I Inkomen

In dit thema zijn er drie BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: inko
Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

I.a. Door doeltreffende inzet
van middelen hebben we in
2020 een volgende stap
gezet in het doorbreken van
de spiraal van (erfelijke)
armoede.

I.a.1. Middelen beschikbaar stellen zodat kinderen m

Met de nieuwe verordening minimaregelingen worden
bevordering van de participatie van kinderen die opgr
inkomsten. In totaal is er € 495.790 aan regelingen vo
178.421 aan regelingen voor kinderen en volwassene
verlaging van de vergoeding voor het Kledingpakket
per kind en de afschaffing van de vergoeding van com
hebben we een nagenoeg gelijk uitgavenpatroon ten

Concept jaarstukken 2020
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Thema I Inkomen

Legenda

In dit thema zijn er drie BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: inkomensregelingen, maatwerkdienstverlening
18+ en begraafplaatsen. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost? Resultaat

I.a. Door doeltreffende inzet van
middelen hebben we in 2020
een volgende stap gezet in het
doorbreken van de spiraal van
(erfelijke) armoede.

€ 570.000

I.a.1. Middelen beschikbaar stellen zodat kinderen maximaal kunnen participeren.
Met de nieuwe verordening minimaregelingen worden gelden in natura uitgegeven ter bevordering van de participatie
van kinderen die opgroeien in een gezin met weinig inkomsten. In totaal is er € 495.790 aan regelingen voor kinderen
uitgegeven en € 178.421 aan regelingen voor kinderen en volwassenen. Rekening houdend met de verlaging van de vergoeding
voor het Kledingpakket van € 350 naar gemiddeld € 150 per kind en de afschaffing van de vergoeding van commerciële
huiswerkinstituten, hebben we een nagenoeg gelijk uitgavenpatroon ten opzichte van vorig jaar.

✓

I.a.2. We realiseren een aanbod van financiële educatie en voorlichting op scholen.
Er is aanbod ontwikkeld voor het geven van een gastles op school en het aanbod is ook gedaan aan scholen. Er stond een
gastles gepland begin 2020 maar dit kon niet doorgaan door de coronacrisis.
I.b. Door vroegtijdige interventies
voorkomen we zoveel mogelijk dat
schulden problematisch worden

?

I.b.1. In 2020 ontwikkelen we een methode voor vroegsignalering van schulden.
In het vierde kwartaal heeft het college een plan van aanpak vastgesteld waarin de vormgeving van vroegsignalering
is opgenomen. Per 1 januari 2021 is het actief benaderen van inwoners met betalingsachterstanden verankerd in de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening.

✓

I.b.2. We doen in 2020 een voorstel aan de raad over de omgang met kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen, het
aanbieden van saneringskredieten en het in huis halen van bewindvoering.
In december 2020 is de concept Notitie kwijtschelding Veenendaal 2020 ter consultatie in de raadscommissie besproken. Het
aanbieden van saneringskredieten heeft een plek gekregen in het Integraal Beleidskader sociaal domein en in het tweede
kwartaal van 2021 wordt de concrete vertaling voorgelegd aan het college. Bij de herinrichting schuldhulpverlening die in het
eerste kwartaal 2020 voorlag is besloten om bewindvoering niet in huis te halen. Er zijn ook andere manieren om te sturen op
kwaliteit en kosten van bewindvoering en dit wordt uitgewerkt in een plan van aanpak in de tweede helft van 2021.

✓

I.b.3. We ontwikkelen een methode voor ‘vroeg erop af.
In het vierde kwartaal heeft het college een plan van aanpak vastgesteld waarin de vormgeving van vroegsignalering
is opgenomen. Per 1 januari 2021 is het actief benaderen van inwoners met betalingsachterstanden verankerd in de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening

✓
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I.b.4. We verbeteren het aanbod van financiële educatie en voorlichting voor volwassenen.
Het Budget Advies Centrum verzorgt budgetcoaching en heeft in 2020 ook een voorlichtingssessie op maat voorbereid in
samenwerking met Veens. Dit kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. In de ontwikkeling van de werkwijze van het
Budgetloket staat de begeleiding naar financiële zelfredzaamheid centraal. In Veenendaal biedt ook Kwintes budgetbeheer en
coaching voor de OGGZ doelgroep, gericht op financiële zelfredzaamheid.

✓

I.b.5. De pilot t.b.v. financiële educatie van jongeren (Kans voor talent) wordt uitgerold in heel Veenendaal.
In 2018 zijn we samen met Veens en het CJG gestart met pilots voor Kans voor Talent en Huiswerk plus. Deze pilots zijn
succesvol gebleken en in 2020 zijn de eerste stappen gezet om ze uit te rollen over geheel Veenendaal. Dit verloopt iets
langzamer dan gepland vanwege de coronacrisis maar de projecten hebben in aangepaste vorm doorgang gehouden.

?
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Thema II Sociaal domein - Participatie en re-integratie

Legenda

In dit thema zijn er twee BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: begeleide participatie en arbeidsparticipatie.
Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
II.a. Een goede implementatie en
uitvoering van de nieuwe Wet
Inburgering per 2021

II.a.1. In het tweede kwartaal van 2020 wordt een implementatieplan voor de veranderopgave van deze taak aangeboden aan
de raad.
De nieuwe Wet inburgering is in november 2020 opnieuw uitgesteld. De ingangsdatum verschuift van 1 juli 2021 naar 1 januari
2022 (of mogelijk nog later). Op basis van signalen van ketenpartners zou het onverantwoord zijn om de wet op 1 juli 2021 in
te laten gaan. Ook de lagere regelgeving is nog niet bekend. De voorbereidingen in Veenendaal gaan door. Minister Koolmees
zal hopelijk in januari 2021 meer duidelijkheid kunnen geven over het uitstel, de mogelijke gevolgen (o.a. de middelen) en de
taakstelling.

II.b. Inwoners van Veenendaal
doen mee naar vermogen
waardoor in 2020 de
zelfredzaamheid toeneemt en de
gemiddelde uitkeringslasten dalen

Wat heeft het gekost? Resultaat

✘

II.b.1. We begeleiden klanten participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ naar betaald werk, opleiding en activering.
Voor 2020 gingen we uit van een daling van het bijstandsbestand en daarmee een daling van de uitkeringslasten. Vanwege
de coronacrisis is deze doelstelling niet gehaald. De stijging van het bestand komt naar verwachting uit op 6% (+62 personen).
Ook stijgen de uitkeringslasten. Het rijk heeft het macrobudget als gevolg van de coronacrisis wel verhoogd, waardoor de
gemeente wel budgetneutraal resultaat uitkomt.

✘

II.b.2. We werken actief samen met werkgevers en onderwijs aan een inclusieve arbeidsmarkt in de Regio Foodvalley
In 2020 is in de arbeidsmarktregio via het Werkgeversservicepunt verder gewerkt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Via het
ministerie zijn extra middelen beschikbaar gesteld onder de noemer ‘Perspectief op Werk’. Deze middelen worden onder meer
ingezet om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te kunnen matchen. Op basis van de effecten van de coronacrisis
zijn de plannen in de arbeidsmarktregio bijgesteld, waarbij meer aandacht uitgaat naar trajecten van werk naar werk, omen bijscholing en verbetering van de matching van vraag en aanbod. Ook zijn er plannen gemaakt voor de opzet van een
mobiliteitscentrum vanaf 2021.

✓
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II.b.3. We werken samen met IW4 aan de uitvoering van de Participatiewet, waarbij zowel de gemeente als IW4 werkt vanuit
haar eigen rol en expertise.
In 2020 zijn afspraken gemaakt over een bijgesteld productenaanbod van IW4 aan de gemeenten en is overeenstemming
bereikt over samenwerking in het kader van beschut werk. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt om de samenwerking
verder te verbeteren.
In 2020 is het juridisch mogelijk gemaakt om IW4 te zien als quasi-interne dienst. Dit stelt de gemeente in staat om snel en
zonder aanbesteding zaken te kunnen doen met IW4 en in de eerste helft van 2020 is een raamovereenkomst tussen IW4 en
de gemeente gesloten. In verband met de coronacrisis hebben de re-integratie activiteiten bij IW4 tijdelijk stilgelegen. IW4 is
wel open gebleven voor medewerkers met een SW-dienstverband. De re-integratieactiviteiten zijn vanaf 1 juni geleidelijk weer
opgestart. In het derde kwartaal was er een corona uitbraak bij IW4. Hierover heeft nauwe afstemming plaatsgevonden met
de gemeente en de GGD.

✓

De coronacrisis heeft in 2020 effect gehad op de omzet van IW4 in 2020. De compensatieregeling vanuit de rijksoverheid om
het omzetverlies als gevolg van corona te dempen is hiervoor ingezet.
II.c. Door het voorkomen,
opsporen en handhaven van
onrechtmatig gebruik van
uitkeringen realiseren we een
daling van de gemiddelde
uitkeringslast

II.c.1. In 2020 stellen we een handhavingsplan sociaal domein (uitvoeringsplan) vast.
Het handhavingsplan (voortaan beleidskader handhaving) is in concept gereed. De adviezen van de adviesorganen zijn
verwerkt. Naar verwachting wordt dit beleidskader in het tweede kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd. Daarnaast zijn in 2020 de nodige acties doorgevoerd om handhaving binnen het sociaal domein te intensiveren,
waaronder de uitvoering van thema-controles, het verbeteren van processen en aansluiting bij het Informatieknooppunt
zorgfraude.

?
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Legenda

Programma’s en projecten

= Doel is gerealiseerd

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform
?

✘
Programma/Project

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Programma Sociaal Domein

Integraal Beleidskader Sociaal
Domein realiseren, waarin
de visie sociaal domein nader
geconcretiseerd wordt.

Doorontwikkeling van de (uniforme) toegang.

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Resultaat

De pilot ‘Uniform werken’ binnen de toegangsloketten loopt (koplopers, , triageteam en procesregie).
Sociale kaart (sociaalstartpuntveenendaal) is live gegaan en wordt steeds verder vormgegeven.
Digitale hulpwijzer (vraaggeleiding binnen sociaalstartpuntveenendaal) is in ontwikkeling.
Het programma voor de combinatie training Sociaal Domein ligt klaar, vanwege de coronamaatregelen kon dit helaas nog niet
worden uitgevoerd.

✓

Implementatie van Model Veenendaal 2020, met het versterken van de sociale basis waardoor er mogelijkheden ontstaan om
maatwerkvoorzieningen af te schalen naar de sociale basis (algemene voorzieningen).
In 2020 zijn belangrijke stappen gezet om Model Veenendaal verder te implementeren. In de opdracht Welzijn is nadrukkelijk
benoemd via de basistaken per pijler waar de focus van het welzijnswerk op ligt vanaf 2021. Dit is een belangrijke stap
richting implementatie. Het welzijnswerk is vooral voor lichte, kortdurende ondersteuning en voor groepsactiviteiten en
netwerkversterking. Het maatschappelijk werk is vanaf 2021 een gemeentelijke taak. Dit is ondersteuning zonder indicatie.

✓
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Legenda
Thema III Sociaal domein – Wmo
In dit thema zijn er zes BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams,
maatwerk-voorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, geëscaleerde zorg 18+ en volksgezondheid. Hierna volgen de
realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

= Doel is gerealiseerd

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform
?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
III.a. Alle woningen die onder
sociale woningbouw vallen en
nieuw gebouwd worden zijn
levensloopbestendig.

Wat heeft het gekost? Resultaat

III.a.1. De toegankelijkheid, doorgankelijkheid en aanpasbaarheid van (sociale) huurwoningen onder de aandacht brengen bij
de eigenaren.
In 2020 is een start gemaakt met de evaluatie van het Wmo-convenant met de woningbouwcorporaties. Hierin wordt aandacht
besteed aan de afspraken tussen Wmo en woningbouwcorporaties over aanpassingen in woningen. Begin 2021 worden de
vernieuwde afspraken vastgesteld. Daarnaast zijn er in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties afspraken
gemaakt over levensloopbestendig bouwen. Er is een start gemaakt in het contact met VvE’s. Dit wordt begin 2021 verder
vormgegeven.

✓

III.a.2. Streven naar samenwerking bij de beoordeling van de bouwtekeningen van sociale woningbouw vanuit de Wmo op
die onderwerpen met zorgverzekeraars worden gemaakt in 2020.

✓

In de Omgevingsvisie is de basis gelegd voor het toetsen van vergunningen en de eisen die worden gesteld aan ontwikkelaars
met betrekking tot de levensloopbestendigheid en zorggeschikte woningen. Met de woningstichting zijn afspraken gemaakt
over de toegankelijkheid van huurwoningen.
III.b. We hebben in 2020 inzicht in
woonplekken die voldoen aan de
behoefte passend bij de zorgvraag
(GGZ/LVB/verslaving)
in de wijken in Veenendaal.

III.b.1. Verkennen van woonvariaties met zorgaanbieders (omklapwoningen,clusterwoningen).

Geen

In 2020 is met interne en externe partijen verkend welke woonvormen er in Veenendaal zijn en welke woonvormen toekomstig
nodig zijn om de beweging naar ambulantiseren te kunnen faciliteren. In 2021 worden deze inzichten, in samenwerking met
de WWZ regisseur, omgezet naar concrete stappen, passend bij de vraag en behoefte van de inwoner. O.a. uitkomsten van het
narratief onderzoek ‘Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis” vormen daarvoor een belangrijke input.
III.b.2. De huidige urgentieregeling wordt geëvalueerd in 2020.
De urgentieregeling voor bijzondere doelgroepen is geëvalueerd met interne en externe partners op basis van kwalitatieve
(proces, ervaring) en kwantitatieve (vraag en gebruik) informatie. Op basis van deze evaluatiegegevens wordt i.s.m. afdeling
wonen een actuele regeling voor bijzondere doelgroepen opgesteld.

✓
Geen

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
III.c. We continueren in 2020 de
zorg voor personen met verward
gedrag en invoering van de
WvGGZ

III.c.1. De inzet van de wijkfunctionaris zorg en veiligheid continueren.
De inzet van de wijkfunctionarissen zorg en veiligheid is in 2020 gecontinueerd.
III.c.2. De pilot advies- en meldpunt verward gedrag evalueren en bepalen hoe dit wordt geborgd.
Eind 2019 is een pilot gestart met het Advies- en Meldpunt Verward. Deze pilot werpt haar vruchten af: we kunnen mensen met
verward gedrag beter en sneller helpen. Daarom is in 2020 samen met de gemeenten Rhenen en Renswoude de pilot verlengd.
Om het Advies- en Meldpunt vanaf 2022 structureel mogelijk te maken is in 2020 een subsidie aangevraagd bij ZonMW en
ook toegekend voor de inbedding en borging van het Advies- en meldpunt in 2021.
III.c.3. Passend vervoer voor personen met verward gedrag continueren.
Passend vervoer is ingezet in acute situaties waarbij personen met verward gedrag vervoerd moesten worden naar de
crisisdienst voor een psychiatrische beoordeling. Het vervoer voor de regio Foodvalley Utrecht is bekostigd vanuit de subsidie
van ZonMW. Na 1 januari 2021 wordt het passend vervoer voortgezet onder verantwoordelijkheid van de Regionale ambulance
voorzieningen (RAV) en bekostigd vanuit rijksmiddelen of zorgverzekering. Als blijkt dat aan het einde van de pilotperiode een
bedrag subsidie overblijft, wordt het restant van de subsidie terugbetaald aan ZonMW.
III.c.4. Implementeren van de gevolgen van de WvGGZ.
De uitvoering van de Verkennende Onderzoeken in het kader van de WvGGZ blijft ook in 2021 bij het Advies- en Meldpunt
Verward belegd.

III.d. Daar waar mogelijk (op de
langere termijn) een
kostenbesparing realiseren door
het omvormen van de
huidige algemene, dan wel
maatwerkvoorzieningen

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat
Binnen budgetten Advies- en
Meldpunt en WvGGZ.

✓

Binnen budgetten Advies- en
Meldpunt en WvGGZ.

✓
De kosten zijn volledig gedekt
vanuit de subsidie van ZonMW.

✓
Binnen budgetten Advies- en
Meldpunt en WvGGZ.

✓

III.d.1. Behoefteanalyse onder inwoners uitvoeren rondom algemene vervoersvoorzieningen.
Kosten opzet en voortbestaan van deze algemene vervoersvoorziening zijn duurder gebleken dan de omzet verkregen uit de
overheveling van de ritten van cliënten die gebruik maken van de maatwerkvoorziening vraagafhankelijkvervoer. Juridisch
betekent dit tevens dat deze algemene Wmo voorziening - open staat voor- en de verantwoordelijkheden overnemen vanuit de
regelingen als Zvw en Wlz.

✓

III.d.2. Doorontwikkeling scootmobielpool door heel Veenendaal.
Er zijn in 2020 verschillende mogelijkheden onderzocht voor een algemene voorziening scootmobielpool. De mogelijkheid die
het meest oplevert is een combinatie met andere voorzieningen binnen Welzijn. Daarom is ervoor gekozen deze combinatie in
2021 verder te onderzoeken met de nieuwe Stichting Veens Welzijn.

?
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Wat heeft het gekost? Resultaat

III.d.3. Verkennen van interesse en juridische kaders voor het opzetten van algemene vervoersvoorzieningen in samenwerking
met Zorgverzekeraars en Zorgkantoor.
Er is geen interesse door de zorgverzekeraar Menzis om te investeren in een algemene vervoersvoorziening, de provincie
Gelderland is niet bereid om de kosten van de opzet te bekostigen, wel willen zij onderzoeken of de coördinatie door de regio
betaald kan worden. Dat dekt echter niet de kosten. ‘Kosten opzet en voortbestaan van deze algemene vervoersvoorziening
zijn duurder dan de omzet verkregen uit de overheveling van de ritten van cliënten die gebruik maken van de
maatwerkvoorziening vraagafhankelijkvervoer. Juridisch betekent dit tevens dat deze algemene Wmo voorziening -open staat
voor- en de verantwoordelijkheden overnemen vanuit de regelingen als Zvw en Wlz.

✓

III.d.4. Samen met de uitvoerende partijen zoeken naar alternatieve ondersteuningsvormen.
In overleg met de directeuren van de hulpmiddelenleveranciers, van Automobiel, met ANWB Automaatje, de provincie
Gelderland, Veens Welzijn (in oprichting), de gemeenten Ede en Rhenen synergie trachten te realiseren door een mobiele
scootmobiel en het Veens bus (55+ bus) te koppelen aan het plannings- en betalingssysteem van Automobiel Synergie. De
baten zullen blijken in 2021.

✓

III.d.5. Uitvoering geven aan de Pilot VAK waardoor de samenwerking tussen Wmo-consulenten, wijkcoaches en aanbieders
wordt versterkt.
In 2020 is de pilot VAK werk(t) gestart. Er zijn 40 cliënten geholpen binnen het project in plaats van 50 (20% minder). Door
de coronamaatregelen was het moeilijk om ondersteuning vanuit de sociale basis in te zetten of te versterken, waardoor
individuele begeleiding langer en/of intensiever moest blijven dan beoogd met de pilot. Daarbij vraagt de pilot om een andere
manier van werken van hulpverleners en ook cliënten moeten aan deze nieuwe werkwijze wennen. Dit is niet voldoende gelukt
in 2020. In 2021 zal hierop -op basis van de adviezen uit een tussenevaluatie (oplevering januari 2021)- extra inzet worden
gepleegd.
III.d.6. Via een business-case schoonmaakondersteuning wordt onderzocht in hoeverre het wenselijk is om de algemene
voorziening om te zetten naar eenmaatwerkvoorziening.
De Raad heeft op 2 juni 2020 besloten om de schoonmaakondersteuning vanaf 1 januari 2021 als maatwerkvoorziening in te
zetten. Dit raadsbesluit is uitgevoerd in 2020.

III.e. Zoveel mogelijk en duurzame
AED beschikbaarheid voor
inwoners van Veenendaal

?

Extra budget gevraagd bij
het raadsvoorstel waarover
de Raad op 2 juni 2020 heeft
besloten: € 635.000 extra
in 2020, waarvan € 195.000
uitvoeringskosten

✓

III.e.1. Uit laten voeren ‘Uitgangspunten en kaders voor subsidie HartslagNu Veenendaal’
Er waren mede door Corona problemen met de levering van de AED’s, waardoor het plaatsen is vertraagd . Daarnaast kon het
trainen van burgerhulpverleners i.v.m. coronamaatregelen niet plaatsvinden. Inmiddels is hier een protocol voor opgesteld.

?
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Thema IV Sociaal domein - Jeugd

Legenda

In dit thema zijn er vier BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams,
maatwerkdienstverlening 18- en volksgezondheid. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
IV.a. In 2020 is 90% van de 0 t/m 4
jarigen gevaccineerd volgens rijks
vaccinatieprogramma

IV.a.1. Samen met de GGD en andere relevante partners een lokaal actieplan vormgeven.

IV.b. De mogelijkheden voor
sturing op de uitgaven jeugdhulp
(tweedelijns) zijn in 2020 vergroot

IV.b.1. O.b.v. de nieuwe inkoopstrategie sociaal domein worden (mogelijk) bestaande regionale overeenkomsten met
jeugdhulpaanbieders aangescherpt.

Wat heeft het gekost? Resultaat

Het lokaal actieplan vaccineren is opgesteld en acties worden conform planning uitgevoerd. Het is een dynamisch document;
in continu overleg met partners komen we tot aanpassingen en/of nieuwe doelen. Opvallend is dat de vaccinatiegraad voor het
eerst in 5 jaar licht is gestegen. Van 86,7% in 2018 naar 87,5% in 2019. Specifiek bij zuigelingen zien we een stijging van 3% tot
89,9%.

✓
Bekostigd uit budget 2de
lijnszorg.

In 2020 is een nieuwe regionale inkoopstrategie ontwikkeld onder begeleiding van Bureau EHdK. Tijdens de ontwikkeling
bleken een aantal vraagstukken een nadere verdieping nodig te hebben. Eind 2020 is de Kwartiermakersfase gestart ten
behoeve van deze verdieping en het opstellen van een plan van aanpak voor nieuwe inkoop en/of het aanscherpen van
afspraken in de overeenkomsten voor zware vormen van verblijf en ambulante jeugdhulp. In 2021 wordt dit verder doorgepakt.
Het tempo van deze inspanning wordt bepaald door de snelheid binnen het geheel aan gemeenten in de jeugdregio
Foodvalley.
IV.b.2. Doorontwikkelen actieve regie.
Er is gewerkt met ‘ koplopers regie’ bij het CJG; getrainde medewerkers met ervaring in regievoering. De expertise is verder
vergroot door het volgen van specifieke trainingen. Er is een projectleider regie aangesteld die de verdere doorontwikkeling op
regie begeleidt.
De doorontwikkeling van de toegang is een belangrijke factor; effectieve vraagverheldering en strakke sturing op de af te
geven producten en duur is helpend voor het voeren van actieve regie. Het ingevoerde triageformulier geeft richting en houvast
voor het voeren van actieve regie.
Door te werken met een dashboard en sturingsinformatie (vanuit de regio) wordt ook het kostenbewustzijn van CJGmedewerkers vergroot. Medewerkers hebben direct inzicht in de kosten van de ingezette (of: in te zetten) jeugdhulp. Dit helpt
om ook het kostenperspectief mee te nemen bij het bepalen van de best passende hulp(aanbieder).

?

Bekostigd uit budget 2de
lijnszorg.

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
IV.b.3. Lokaal accountmanagement met specifieke afspraken over lokale aansluiting op o.a. CJG en sociale basis.
In 2019 is een start gemaakt met een intensievere samenwerking tussen gemeente, CJG en de 10 belangrijkste
jeugdhulpaanbieders. Door de coronamaatregelen kon in 2020 geen vervolg worden gegeven aan deze bijeenkomst. Wel zijn
de partners aanwezig geweest bij de SD-brede bijeenkomst en betrokken bij regionale besprekingen. In 2021 pakken we de
draad zo spoedig mogelijk op. Als dit niet fysiek kan, in een passende digitale vorm.
IV.c. Het aantal verwijzingen naar
de specialistische GGZ via
huisartsen is afgenomen in 2020
t.o.v. 2019

IV.c.1. Bij huisartsen waarmee nog geen intensieve samenwerking bestaat worden door het CJG afspraken gemaakt om de
samenwerking te verbeteren

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat
Bekostigd uit budget 2de
lijnszorg.

?

Bekostigd uit budget 2de
lijnszorg.

Het CJG heeft met diverse huisartsenpraktijken afspraken gemaakt over de samenwerking en waar nodig het intensiveren
daarvan. Bij de meeste huisartsenpraktijken houdt het CJG inmiddels spreekuur in de praktijk. Waar dit (nog) niet het geval
is wordt dit over het algemeen veroorzaakt door ruimtegebrek binnen de praktijkruimte. De samenwerking wordt dan op een
andere manier vormgegeven.
Aan alle praktijken is een contactpersoon vanuit de toegang van het CJG gekoppeld en naast regelmatig contacten zijn er
nieuwsbrieven verzonden.
IV.c.2. We bieden huisartsen inzicht in hun verwijsgedrag.
Het CJG heeft samen met de beleidsmedewerker jeugd en een data-specialist gesprekken gevoerd met de grootste
huisartsenpraktijken. In dat gesprek is ook het verwijsgedrag van de huisartsen in beeld gebracht en zijn bijzonderheden
daarin getoetst en inhoudelijk besproken.

✓

Bekostigd uit budget 2de
lijnszorg.

✓

De cijfers 2020 zijn nog niet compleet. Deze informatie volgt in april 2021.
IV.c.3. We meten de tevredenheid van huisartsen over de samenwerking met het CJG.
Het CJG meet ieder kwartaal de tevredenheid onder (een selectie van) haar samenwerkingspartners, waaronder de
huisartsen. Huisartsen zijn gemiddeld genomen erg positief over de samenwerking met het CJG.
IV.d. Het aantal jeugdigen in
residentiële voorzieningen
(instellingsverblijf) in 2020 blijft
stabiel t.o.v. 2018

IV.d.1. CJG zet bij deze doelgroep extra in op ondersteuning in de eigen leefomgeving van de gezinscontext (zo thuis nabij
mogelijk).

Bekostigd uit budget 2de
lijnszorg.

✓

Bekostigd uit budget CJG.

✓

Het opgenomen verblijf is t.o.v. 2018 stabiel.
IV.d.2. Pleegzorg extra ondersteunen.
In de tweede helft 2020 zijn er gesprekken gevoerd met pleegouders in Veenendaal over de oprichting van een netwerk/
platform voor en door pleegzorgouders uit Veenendaal. In 2021 zullen de eerste bijeenkomsten vanuit het netwerk/platform
worden georganiseerd. Tijdens de week van de pleegzorg is waardering uitgesproken aan de pleeg(ouders) in Veenendaal.
Daarnaast is er een regionaal digitaal symposium georganiseerd en heeft er een lokale digitale wervingsavond voor
pleegouders én gastgezinnen in samenwerking met het CJG plaatsgevonden.

Bekostigd uit budget CJG.

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
IV.e. Het totaal aantal verwijzingen
naar de tweedelijns jeugdhulp
neemt af in 2020 t.o.v. 2018

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat

IV.e.1. Het opgestelde plan van aanpak voor versterken van integrale vroegsignalering (2019) wordt in 2020 uitgevoerd door
CJG en GGD.

✘

Vanwege (extra) werkzaamheden door de coronacrisis voor de GGD en het CJG is het niet mogelijk geweest om hier volgens
planning uitvoering aan te geven. De planning is verschoven. Het CJG en de GGZ zullen in 2021 uitvoering geven aan het
projectplan integrale vroegsignalering als GGD en CJG meer ruimte krijgen door vermindering van werkzaamheden als gevolg
van corona.
IV.e.2. Versterkte triage door het CJG

Bekostigd uit budget CJG.

Het CJG werkt sinds dit jaar met teams die zijn ingedeeld op specialisme (focusteams). De toegang (en triage) van het CJG
is door het team Toegang verder geprofessionaliseerd en eenduidig vormgegeven, zie hiervoor ook de verantwoording in de
Effectmonitor sociaal domein, maatschappelijk doel 7.
In verband met de verdere toename van de uitgaven jeugdhulp kijkt het CJG sinds juli 2020 nog scherper naar de hoeveelheid
hulp die wordt ingezet, het deskundigheidsniveau dat hiervoor nodig is, de noodzakelijke duur en (het behalen van) het doel
van de hulp, conform opdracht van het college van juni 2020. De invoer van het triageformulier maakt een scherpere triage
mogelijk. Het aanmeldproces bij de toegang is anders ingericht: inwoners plannen zelf hun afspraak via de website en vullen
daarbij een formulier in dat door de jeugd- en gezinswerker wordt gebruikt om het gesprek voor te bereiden. Dit dient tevens
om vooraf in te schatten of inwoners voor de juiste vragen bij het CJG komen.
Daarnaast wordt sinds de zomer gewerkt met een budgetteringskader voor CJG-medewerkers om het inzicht in kosten van
jeugdhulp binnen alle lagen van de CJG-organisatie te vergroten.

✓

De cijfers 2020 zijn nog niet compleet. Deze informatie volgt in april 2021.
IV.e.3. Onderzoeken verschil in kosten tussen CJG en tweede lijn bij uitvoering ambulante trajecten, indien wenselijk
capaciteit aanpassen zodat zij meer trajecten zelf uit kunnen voeren (i.p.v. doorverwijzen naar tweede lijn).

Bekostigd uit budget CJG.

In het eerste kwartaal 2020 is de pilot ‘Ambulant’ gestart binnen het CJG. Hiervoor zijn twee (extra) medewerkers aangesteld
die zo veel mogelijk zijn vrijgemaakt om zelf ambulante trajecten uit te voeren. Alternatief voor hun inzet zou zijn het verwijzen
naar gecontracteerde aanbieders. De voortgang en resultaten van de pilot zijn gemonitord. De eerste trajecten binnen de pilot
zijn succesvol afgerond. Op basis van deze trajecten kan voorzichtig worden geconcludeerd dat er een positieve beweging
waarneembaar is ten aanzien van de kosten. Het is belangrijk het lange termijn effect te monitoren, met name ten aanzien van
recidive.
IV.e.4. Voorbereidingen treffen t.b.v. het versterken van de sociale basis voor Opvoedondersteuning.
In de opdracht van de nieuwe welzijnsstichting zijn een aantal taken ondergebracht die voorheen (t/m 2020) bij het CJG
belegd waren. Daarnaast krijgt de stichting de opdracht om lacunes in de sociale basis te signaleren en waar mogelijk hierop
aanbod te (helpen) ontwikkelen.

✓

Bekostigd uit budget CJG.

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
IV.e.5. Terugdringen GGZ.
Er is sprake van een lichte afname van het aantal jeugdigen met GGZ-jeugdhulp t.o.v. 2019.
IV.f. De kosten voor PGB zijn in
2020 gedaald t.o.v. 2019.

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat
Bekostigd uit budget 2de
lijnszorg.

✓

IV.f.1. Verlaging van de tarieven PGB met 15% in 2020.
De tariefswijziging is in 2020 doorgevoerd. Bij de meeste PGB’s is inmiddels sprake van het gebruik van de nieuwe tarieven.
Er lopen nog enkele oude Pgb’s op de oude tarieven als gevolg van de duur van 1 jaar van een beschikking. Zodra deze
beschikkingen aflopen (uiterlijk eind februari 2021), geldt voor alle lopende Pgb’s het gebruik van de nieuwe, lagere tarieven
zoals vastgesteld door de raad in januari 2020.

✓
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Legenda

Programma’s en projecten

= Doel is gerealiseerd

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform
?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Programma/Project

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Resultaat

Programma Visie Sociaal
Domein

Integraal Beleidskader Sociaal
Domein realiseren, waarin
de visie sociaal domein nader
geconcretiseerd wordt.

Implementatie van Model Veenendaal 2020, met een stevige sociale basis die meer mogelijkheden biedt om jeugdhulp
trajecten naar af te schalen.
In de opdracht Welzijn is de pijler opvoeden en opgroeien opgenomen. De Stichting Veens Welzijn heeft een stevige taak als het
gaat om basis- en opvoedvaardigheden van ouders. En ook het jongerenwerk is geplaatst binnen de opdracht. We verwachten
dat door in te zetten op preventie en vroegtijdige (lichte) ondersteuning de druk op de jeugdhulp trajecten afneemt.

✓
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Legenda
Thema V Onderwijs

= Doel is gerealiseerd

In dit thema zijn er vier BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: beheer en overige gebouwen gronden, openbaar
basisonderwijs, onderwijsbeleid en leerlingenzaken en arbeidsparticipatie. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op
deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform
?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
V.a. Alle kinderen van 0-13 kunnen
in een IKC een doorlopende leeren ontwikkellijn volgen

Wat heeft het gekost? Resultaat

V.a.1. Implementatie van het herijkte Integraal Huisvestingsplan 2019

✓

Op 15 oktober 2020 heeft de besluitvorming van de Herijking IHP door de raad plaatsgevonden.
V.a.2. Oplevering Integraal Kindcentrum West. In 2020 hebben wij bereikt dat het Kindcentrum er staat.
Er is een inhoudelijke visie ontwikkeld door de partners in het Kindcentrum De Zwaluw. Sinds de zomervakantie werken de
kernpartners samen in dit IKC.
V.a.3. In 2020 starten de kernpartners van het IKC Franse Gat met het aanbestedingstraject. Zij geven uitvoering aan de in
2019 opgestelde IKC Visie samen met partners uit de wijk

De inzet vanuit MO valt binnen
de capaciteit.

✓
✓

Het aanbestedingstraject is in 2020 gestart.
V.a.4. In 2020 starten de kernpartners van het IKC Ronde Erf met een eerste verkenning van een gezamenlijk IKC visie,
ruimtelijke programma en fysieke randvoorwaarden
Het ruimtelijk programma is bepaald in het IHP. Op basis daarvan is er gestart met het verder uitwerken van de fysieke
randvoorwaarden.
V.b. Iedere jeugdige krijgt de
ondersteuning en kansen die
nodig zijn om zich optimaal te
ontwikkelen op school

V.b.1. In 2020 starten we met een plan van aanpak voor de nieuwe Onderwijsbeleidsperiode. We ontwikkelen dit met
kinderopvangorganisaties en het Onderwijs.

V.c. Iedere jeugdige met een
ondersteuningsbehoefte krijgt
m.b.v. het afwegingskader de
passende ondersteuning om
onderwijs te kunnen volgen

V.c.1. We voeren tweemaal per jaar OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg met Samenwerkingsverbanden passend
onderwijs)

Het nieuwe beleidsplan LEA 2021-2025 is eind september vastgesteld door de deelnemers van de LEA en eind oktober door
het college. Deze beleidsperiode richten we ons naast op de wettelijke thema’s voor de LEA ook op drie aanvullende thema’s.
Opnieuw organiseren we de LEA vergaderingen met vertegenwoordigers uit het veld middels een agendacommissie LEA.

Op 1 juli en 8 december 2020 heeft een OOGO plaatsgevonden. Belangrijke onderwerpen waren hier onder andere de
voortgang van het model Passende Samenwerking, de voortgang focusagenda Onderwijs en Jeugd en is een Kader om pilots
in het speciaal basisonderwijs uit te voeren vastgesteld.

✓

✓

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat

V.c.2. We implementeren een afwegingskader Passend Onderwijs en als onderdeel daarvan een gedragen procedure om in
wet-overstijgende casussen snel en efficiënt tot een passende oplossing voor het kind te komen.
Het afwegingsmodel Passende Samenwerking is op 1 september geïmplementeerd. Met dit model wordt, bij
ondersteuningsvragen van een jeugdige, inzicht gegeven in de (wettelijke) verdeling van verantwoordelijkheden tussen
de Jeugdwet en de onderwijswetten. Tevens wordt hiermee duidelijkheid gegeven over de te volgen procedure indien er
sprake is van een grijs gebied c.q. poreuze randen. Er hebben online instructiebijeenkomsten plaatsgevonden voor scholen,
samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio Foodvalley. Veenendaal is deelnemer in de werkgroep en draagt jaarlijks
zorg voor controle, evaluatie en bijstellingen van dit afwegingsmodel Passende Samenwerking.

✓
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Thema VI Sport

Legenda

In dit thema zijn er twee BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: sportbeleid en activering en
sportaccommodaties. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
VI.a. Een nieuw beleidskader sport
2020-2023 dat opgesteld is
met input van diverse partijen,
waaruit mede nieuwe KPI’s volgen
voor de subsidierelatie met
Stichting Sportservice Veenendaal

VI.a.1. We evalueren het huidige beleidskader sport 2016 -2019 ‘sport is meer dan bewegen’ en gaan in gesprek met diverse
partijen om te komen tot een nieuw Beleidskader.

VI.b. Een Lokaal Sportakkoord

VI.b.1. We stellen een formateur aan die samen met sportaanbieders een Lokaal Sportakkoord uitwerkt.

In samenwerking met diverse partners is een nieuw beleidskader tot stand gekomen. Er wordt reeds hard gewerkt aan de
realisatie van de daarin omschreven ambities. Ook zijn KPI’s opgesteld voor de subsidierelatie met SSV.

De kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het opstellen en opstarten van het lokale sportakkoord zijn in zijn geheel
gefinancierd vanuit een Rijkssubsidie die speciaal voor dit doel verstrekt is.
VI.c. Nieuwe kritische prestatieindicatoren voor Sportservice
Veenendaal

✓

✓

VI.c.1. Updaten prestatieafspraken binnen de bestaande kaders van het sportbeleid en de algemene subsidieverordening
Veenendaal.
De nieuwe kritische prestatie indicatoren zijn verwerkt in de subsidieverlening 2021. Vanaf heden zal in onderling overleg en
met input vanuit verschillende clusters jaarlijks een verbetering/aanpassing van de indicatoren, de omschreven doelstellingen
en de gewenste werkwijze plaats vinden.

VI.d. Sportaanbieders zijn op de
hoogte van het nieuwe meldpunt
van het Centrum Veilige Sport
en van regels omtrent (on)
aanvaardbaar gedrag

Wat heeft het gekost? Resultaat

VI.d.1. We brengen alle sportaanbieders op de hoogte van het nieuwe meldpunt van het Centrum Veilige Sport en van regels
omtrent (on)aanvaardbaar gedrag.
De sportaanbieders zijn op verschillende wijzen op de hoogte gebracht van dit meldpunt. Tevens zal dit thema ook komende
jaren onze aandacht hebben en actief betrokken worden in communicatie met onze partners.

✓

✓
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Thema VII Cultuur

Legenda

In dit thema zijn er drie BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie, musea en media. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost? Resultaat

VII.a Bereiken en betrekken van
meer inwoners van Veenendaal bij
culturele activiteiten door meer
in te spelen op wat inwoners van
Veenendaal interessant vinden.

Dit is geen aparte kostenpost,
maar wordt bekostigd uit de
middelen Cultuurvisie.

VII.a.1. Stimuleren en creëren van een gevarieerd aanbod van culturele activiteiten en evenementen waarmee we zoveel
mogelijk inwoners van Veenendaal bereiken.
De culturele instellingen hebben tot 13 maart alle activiteiten zoals gepland uitgevoerd. De planningen zijn echter als gevolg
van de coronacrisis ruw verstoord. Activiteiten konden deels niet doorgaan, maar waar mogelijk zijn alternatieve activiteiten
uitgevoerd om toch zoveel mogelijk inwoners te bereiken. De tweede helft van 2020 is gebruikt voor de voorbereiding op de
nieuw te ontwikkelen cultuurvisie en cultuurnota. Inwoners zijn hierbij betrokken door middel van het inwonerspanel en door
het voeren van meerdere gesprekken.
VII.a.2. Het opstellen van een stadsprogrammering en -agenda waarin culturele activiteiten een plaats krijgen waarbij we
inwoners actief betrekken.
Het platform MAAK is geïmplementeerd. Op dit platform komen vraag en aanbod van culturele activiteiten samen. Er worden
culturele activiteiten aangeboden, activiteiten gevraagd en de culturele online agenda is toegankelijk voor iedereen. Er
is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van dit platform. De bevindingen worden meegenomen in de
doorontwikkeling van MAAK.

VII.b. De culturele instellingen
leveren een actieve bijdrage aan
de in het centrum georganiseerde
activiteiten.

VII.b.1. Vanuit cultuur zorgen voor goede afstemming met de culturele instellingen, evenementenbeleid en de
cultuurmakelaar.
Waar mogelijk zijn er activiteiten in het centrum georganiseerd. Bijvoorbeeld in het kader van het project Veenendaal
Verenigd/t of Cultura Plaza. Echter was er vanaf medio maart als gevolg van de corona-maatregelen niet erg veel mogelijk.
Waar mogelijk zijn activiteiten en bijeenkomsten digitaal vormgegeven.
VII.b.2. De ondersteuningsbehoefte van het amateurveld opnemen in een actieprogramma amateurkunsten.
De cultuurmakelaar heeft zich in 2020 stevig ingezet voor het amateurveld. Zo is er bijvoorbeeld een bijeenkomst geweest
waarin is ingegaan op de verschillende subsidiefondsen en heeft ze meegedacht met het ontwikkelen van alternatieve
activiteiten. De amateurkunstverenigingen weten de weg naar de cultuurmakelaar goed te vinden.

✓

Dit is geen aparte kostenpost,
maar wordt bekostigd uit de
middelen Cultuurvisie.

Dit is geen aparte kostenpost,
maar wordt bekostigd uit de
middelen Cultuurvisie.

✓

✓

€ 15.156

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost? Resultaat

VII.c. De uitvoering van het
programma School & Cultuur
heeft een kwaliteitsslag
gekregen met behulp van een
referentiekader cultuureducatie

€ 71.717

VII.c.1. Via de regiefunctie van de Stichting Muziekschool Veenendaal en samen met de scholen en culturele instellingen
blijvend uitvoering geven aan het programma School & Cultuur.

✓

De bevindingen van bovengenoemde evaluatie zijn positief, de regiefunctie is bij De Muzen in goede handen. Er is een aantal
aanbevelingen gedaan voor de doorontwikkeling van het programma.

VII.c 2. Tussentijds evalueren van programma School & Cultuur.

€ 12.076

Een onafhankelijk adviesbureau heeft het programma geëvalueerd middels het bestuderen van documenten, het houden van
interviews en het afnemen van een vragenlijst.

VII.d. Er is nieuwe invulling
gevonden voor de vrijgekomen
Spectrumzaal in het Spectrum

VII.d.1. De subsidiemiddelen (deels) bestemmen om huurderving Spectrum op te vangen.
De Muzen heeft invulling gegeven aan de relatie met Filmhuis Veenendaal en, gezamenlijk, met Theater Lampegiet, aan
de ‘kleine zaal’ programmering. Daarnaast is de zaal gebruikt voor een gevarieerd aanbod van culturele activiteiten voor
inwoners van Veenendaal en was de zaal toegankelijk voor diverse producties en voorstellingen vanuit het Veenendaalse
culturele veld. Als gevolg van de coronamaatregelen is de zaal minder verhuurd dan vooraf was ingeschat.

✓
€ 114.891

✓
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Legenda
Thema VIII Welzijn

= Doel is gerealiseerd

In dit thema is er één BBV-taakveld waarop budgetten verantwoord worden: samenkracht en burgerparticipatie. Hierna volgen de
realisatie van de doelstellingen op deze taakveld.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform
?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
VIII.a. Per 2021 hebben we een
passende samenwerkingspartner
voor welzijnswerk

VIII.a.2. Quasi-inbesteding realiseren.

VIII.b. We hebben in 2020 meer
regie op de subsidiëring van
vrijwilligersorganisaties die actief
in Veenendaal zijn.

VIII.b.1. Hiervoor presenteren we subsidieregeling informele zorg in Q1 2020.

VIII.c. Informele vrijwilligers(zorg)
organisaties werken in 2020 meer
samen met elkaar en zoeken
gezamenlijk naar oplossingen

VIII.c.1. We richten in 2020 een platform op voor vrijwilligersorganisaties.

In 2020 zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de quasi-inbesteding Welzijn te realiseren. Op 23 september 2020 is
de nieuwe stichting Veens Welzijn opgericht die vanaf 2021 de opdracht Welzijn gaat uitvoeren in Veenendaal.

De subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal is gepresenteerd en de vrijwilligersorganisaties hebben
voor 2021 een aanvraag kunnen indienen. Een aantal subsidies die in de afgelopen jaren verstrekt werden zijn onder deze
regeling gaan vallen.

Het overlegplatform vrijwilligersorganisaties is opgericht. In 2020 is het overlegplatform vier keer bij elkaar gekomen.
Daarnaast zijn er extra overleggen rondom de coronamaatregelen ingepland.

Wat heeft het gekost? Resultaat

✓
✓
✓
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Beleidsindicatoren

Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.
Beleidsindicatoren

Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.
Veenendaal
Nr

Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

17

4.3 Onderwijsbeleid

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000

DUO

Het aantal leerplichtigen

en leerlingenzaken

leerlingen

Landelijk

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2,1

0,2

0

1,9

nb

nb

29

45

17,4

23

26

nb

1,8

1,9

nb

1,9

2

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

730,8

746,1

nnb

777,8

794,1

nnb

5

5

nnb

7

6

nnb

69,7

71,4

nnb

67,8

68,8

nnb

1

1

nnb

2

2

nnb

3,4

3,2

nnb

4

3,8

nnb

205,5

258,6

265,1

305,7

205,6

202,0

dat niet staat
ingeschreven op een
school, per 1.000
inwoners lft. 5-18 jaar.

18

4.3 Onderwijsbeleid

Relatief verzuim

en leerlingenzaken

Aantal per 1.000

DUO

leerlingen

Het aantal leerplichtigen
dat wel staat
ingeschreven op
een school, maar
ongeoorloofd afwezig is,
per 1.000 inwoners lft.
5-18 jaar.

19

Ingrado

Het percentage van het

4.3 Onderwijsbeleid

Voortijdige

% deelnemers

en leerlingenzaken

schoolverlaters zonder

aan het VO en

totaal aantal leerlingen

startkwalificatie (vsv-

MBO onderwijs

(12-23 jaar) dat
voortijdig, dwz zonder

ers)

startkwalificatie, het
onderwijs verlaat.
20

5.1 Sportbeleid en

Niet-sporters

%

activering

Gezondheidsenquête

Het percentage nietwekelijks

(CBS, RIVM)

sporters t.o.v.
bevolking van 19 jaar en
ouder. Bevolking van 19
jaar en ouder dat niet
minstens één keer per
week aan sport doet.

21

6.5

Banen

Arbeidsparticipatie
23

6.3

Inkomensregelingen
Concept jaarstukken
2020

Aantal per 1.000

LISA

Aantal banen, per 1.000

inwoners in de

inwoners in de leeftijd

leeftijd 15-64 jaar

van 15-64 jaar

Kinderen in

% kinderen tot 18

Verwey Jonker

Het percentage kinderen

uitkeringsgezin

jaar

Instituut – Kinderen

tot 18 jaar dat in121
een

in Tel

gezin leeft dat van een
bijstandsuitkering moet
rondkomen.

24

26

6.5

Netto

% van de

Arbeidsparticipatie

arbeidsparticipatie

werkzame

de werkzame

beroepsbevolking

beroepsbevolking

ten opzichte van

ten opzichte van

6.5

Werkloze jongeren

Arbeidsparticipatie

CBS

Percentage van

de

de (potentiële)

beroepsbevolking

beroepsbevolking

% 16 t/m 22

Verwey Jonker

Percentage werkeloze

jarigen

Instituut – Kinderen

jongeren (16-22 jaar)

in Tel
27
28

6.3

Personen met een

Aantal per

Inkomensregelingen

bijstandsuitkering

10.000 inwoners

6.5

Lopende re-

Aantal per

Arbeidsparticipatie

integratievoorzieningen

10.000 inwoners

CBS

Het aantal personen met
een bijstandsuitkering

CBS

Aantal reintegratievoorzieningen
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bijstandsuitkering moet
rondkomen.
24

6.5

Netto

Arbeidsparticipatie

arbeidsparticipatie

Inleiding

% van de

Samenvatting

Programma 1:
Fysieke leefomgeving

CBS De

werkzame

Percentage van
coronacrisis
(COVID-19)de werkzame

beroepsbevolking

Programma
2: Economie,
Werk
ten opzichte
van
en Ontwikkeling
de
beroepsbevolking

26

6.5

Werkloze jongeren

Arbeidsparticipatie

Jaarverslag 2020

beroepsbevolking

Programma
ten opzichte
van 3:

69,7

71,4

1

Jaarrekening
nnb

67,8

68,8

nnb

1

nnb

2

2

nnb

3,4

3,2

nnb

4

3,8

nnb

205,5

258,6

265,1

305,7

205,6

202,0

14

13,2

12,5

10,4

10,6

9,7

1,1

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

590

600

600

600

600

650

Sociale
leefomgeving
de
(potentiële)

Programma 4:
Burger en Bestuur

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

beroepsbevolking

% 16 t/m 22

Verwey Jonker

Percentage werkeloze

jarigen

Instituut – Kinderen

jongeren (16-22 jaar)

in Tel
27
28

6.3

Personen met een

Aantal per

Inkomensregelingen

bijstandsuitkering

10.000 inwoners

6.5

Lopende re-

Aantal per

Arbeidsparticipatie

integratievoorzieningen

10.000 inwoners

CBS
CBS

6.1 Samenkracht en

Jongeren met

% van alle

burgerparticipatie

jeugdhulp

jongeren tot 18

CBS

jaar
30

6.82 Geëscaleerde

Jongeren met

% van alle

zorg 18-

jeugdbescherming

jongeren tot 18

CBS

jaar
32

6.1 Samenkracht en

Cliënten met een

Aantal per

burgerparticipatie

maatwerkarrangement

10.000 inwoners

WMO

Toelichting op deze beleidsindicatoren:

Aantal reintegratievoorzieningen

van 15-64 jaar
29

Het aantal personen met
een bijstandsuitkering

GMSD

Het percentage jongeren tot
18 jaar met jeugdhulp ten
opzichte van alle jongeren tot
18 jaar.
Het percentage jongeren
tot 18 jaar met een
jeugdbeschermingsmaatregel
ten opzichte van alle
jongeren tot 18 jaar.
Een maatwerkarrangement
is een vorm van
specialistische ondersteuning
binnen het kader van de
Wmo.

Toelichting op deze beleidsindicatoren:
17. Absoluut verzuim: er zijn 0 leerlingen als absoluut verzuim geregistreerd in 2020 in de gemeente Veenendaal.
Concept jaarstukken 2020
122
18. R
 elatief verzuim: er zijn 17,4 leerlingen geregistreerd als relatief verzuim in 2020 in de gemeente Veenendaal. Dit heeft te
maken met het feit dat er door Corona minder meldingen van relatief verzuim zijn geweest doordat er tijdelijk geen fysiek
onderwijs was.
19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers): zowel voor de gemeente Veenendaal als landelijk zijn de
gegevens van 2020 nog niet bekend door DUO.
20. Niet-sporters: er zijn voor deze jaren geen gegevens beschikbaar.
21. Banen: het aantal banen per 1000 inwoners ligt onder het landelijk gemiddelde. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat
het aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners ook lager ligt.
23. Kinderen in uitkeringsgezin: het percentage kinderen in een uitkeringsgezin ligt onder het landelijk gemiddelde.
24. Netto arbeidsparticipatie: de arbeidsdeelname ligt in Veenendaal hoger dan het landelijk gemiddelde.
26. Werkloze jongeren: het percentage werkloze jongeren ligt onder het landelijk gemiddelde.
27. Personen met een bijstandsuitkering: het aantal personen met een bijstandsuitkering ligt in Veenendaal lager dan het
landelijk gemiddelde.
28. Lopende re-integratievoorzieningen: eerste half jaar 2020.
29. Jongeren met jeugdhulp: eerste half jaar 2020; zie voor verklaring o.a. het gebruik van behandeling & begeleiding in
Veenendaal.
30. Jongeren met jeugdbescherming: eerste half jaar 2020.
32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO: eerste half jaar 2020.

Verbonden Partijen
Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.
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36.791

Baten

Inleiding
Programma 1:
Fysieke leefomgeving

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Programma 2: Economie, Werk
en Ontwikkeling

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening

Burgerjaarverslag
2020
Gerealiseerd
totaal saldo van baten
en lasten
Toevoeging aan reserve

Programma 4:
Burger en Bestuur

Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen
Onttrekking
aan reserve en Onvoorzien

Bijlagen

-70.179
0

Programma 6:
Bedrijfsvoering

924

Gerealiseerde resultaat

Financiële programmarealisatie 2020

Toelichting op de financiële programmarealisatie

-69.255

Financiële
Programma programmarealisatie
3 Sociale leefomgeving2020

Toelichting
opvan
de de
financiële
Ten opzichte
in de 3eprogrammarealisatie
bestuursrapportage 2020

Programma 3 Sociale leefomgeving

aangepaste
zijn de grootste2020
afwijkingen
volgt:zijn de grootste afw
Ten
opzichte vanbegroting,
de in de 3e bestuursrapportage
aangepasteals
begroting,
Raming 2020
Primitief

Na begrotingswijziging

Realisatie 2020

Saldo
2020

106.970

120.852

113.280

7.572

36.791

47.512

43.772

-3.740

-70.179

-73.340

-69.507

3.832

Toevoeging aan reserve

0

1.120

1.354

-234

Onttrekking aan reserve

924

3.054

3.098

44

-69.255

-71.405

-67.763

3.642

Bedragen x € 1.000

Lasten
Baten
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerde resultaat

Toelichting op de financiële programmarealisatie
Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2020 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Afwijking 2020

V/N

716

V

Begeleide participatie

97

V

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

43

V

Geëscaleerde zorg 18+

118

V

Inkomensregelingen
Concept jaarstukken 2020

647

V

Maatwerkdienstverlening 18-

7

N

Maatwerkdienstverlening 18+

304

N

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

428

V

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

400

V

Onderwijshuisvesting

225

V

Samenkracht en burgerparticipatie

324

V

Sportaccommodaties

119

V

Sportbeleid en activering

333

V

48

V

637

V

8
3.832

V
V

Arbeidsparticipatie

Afwijking 2020

V/N

716

V

Begeleide participatie

97

V

Volksgezondheid

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

43

V

Wijkteams

Arbeidsparticipatie

Overige verschillen
Totaal afwijkingen programma 3

Concept jaarstukken 2020

124

V= voordeel , N= nadeel

Arbeidsparticipatie: voordeel € 716.000
In de derde bestuursrapportage is aangekondigd dat de Hoge Raad in juli 2020 een belangrijke uits
rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten. Deze BTW kan volledig en met te
BTW-compensatiefonds (BCF). Dit leidt in 2020 tot een incidenteel voordeel van € 475.000. Teven
ESF-middelen € 25.000 gunstiger uitviel dan was voorzien. Tot slot konden door de coronamaatreg
werden deze (al dan niet tijdelijk) stilgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat € 216.000 van het budget nie
Concept jaarstukken 2020
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Arbeidsparticipatie: voordeel € 716.000
In de derde bestuursrapportage is aangekondigd dat de Hoge
Raad in juli 2020 een belangrijke uitspraak heeft gedaan over
de BTW die aan gemeenten in rekening is gebracht voor de
uitvoering van re-integratietrajecten. Deze BTW kan volledig
en met terugwerkende kracht tot 1-1-2015 worden verhaald op
het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit leidt in 2020 tot een
incidenteel voordeel van € 475.000. Tevens is gebleken dat de
eindafrekening van eerder ontvangen ESF-middelen € 25.000
gunstiger uitviel dan was voorzien. Tot slot konden door de
coronamaatregelen diverse trajecten en projecten niet worden
gestart of werden deze (al dan niet tijdelijk) stilgelegd. Dit heeft
ertoe geleid dat € 216.000 van het budget niet is besteed.
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het
kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie
van bijstandsgerechtigden beschikbaar (€ 88.000 in 2020; €
203.000 in 2021). Gemeenten ontvangen deze extra middelen
zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden
nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen
gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie (€
108.000) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening
aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand
instromen, te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om
hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden.
Naar verwachting zullen de middelen in 2021 nodig zijn om op
een goede wijze invulling te kunnen geven aan de taken. In
2021 is de verwachting dat de instroom in de Participatiewet
toeneemt, zeker als de huidige coronamaatregelen zullen
stoppen (NOW regelingen, Tozo etc). Deze extra instroom
willen we tijdig kunnen opvangen. Verder heeft de gemeente
per 1 januari 2021 ook een nieuwe extra taak om instroom
in de bijstand van ondernemers te voorkomen. Zo gaan we
ondernemers die nu Tozo ontvangen actief benaderen voor een
gesprek/traject over heroriëntatie van het ondernemerschap.
Voorgesteld wordt om de door het Rijk beschikbaar gestelde
middelen voor 2020, ad (€ 88.000, over te hevelen naar
2021 en toe te voegen aan het reguliere budget. In de eerste

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening
Programma 4:
Burger en Bestuur

bestuursrapportage 2021 zal worden voorgesteld om de door
het Rijk voor 2021 beschikbaar gestelde middelen ook toe te
voegen aan het reguliere budget.
Begeleide participatie: voordeel € 97.000
In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk een extra bedrag
voor de bonus beschut werken verstrekt. Deze middelen
bedragen € 97.000 en zijn in de 3e bestuursrapportage 2020
reeds verwerkt maar nog niet besteed in 2020. Beschut werk is
een kostbare voorziening. Gezien de cumulatieve groei van het
aantal beschut werkers zijn de middelen nodig voor uitvoering
van deze taak. Vandaar dat wordt voorgesteld om deze nog niet
bestede middelen, ad € 97.000, over te hevelen naar 2021 en in
2021 in te zetten voor de voorziening beschut werk.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie:
voordeel € 43.000
Bij amateurkunstbeoefening is per saldo voordeel ontstaan
van € 34.000. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er
minder activiteiten uitgevoerd dan was gepland. Daarentegen
is het aantal cursisten voor muziek-, dans- en theaterlessen
juist toegenomen. Overige ontwikkelingen laten per saldo een
voordeel zien van € 9.000 op dit taakveld.
Geëscaleerde zorg 18+: voordeel € 118.000
Onder dit taakveld vallen meerdere onderdelen. Bij de
inrichting van het Advies- en meldpunt verward zijn onder
andere voordelen ontstaan door de ontvangen subsidie vanuit
ZonMw en een administratieve correctie vanuit 2019. Daarnaast
is een voordeel ontstaan bij Opvang en Beschermd Wonen
in verband met de verrekening van de middelen LVB (licht
verstandelijk beperkten) binnen de regio Amersfoort.
Inkomensregelingen: voordeel € 647.000
Het voordelige resultaat op dit taakveld van € 647.000
ontstaat met name door een voordeel bij de middelen Buig
van € 285.000, Bbz van € 200.000 en bijzondere bijstand
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van € 26.000. Dit voornamelijk als gevolg van vrijval van de
voorziening dubieuze debiteuren in het vierde kwartaal.
Zoals bij de 3e bestuursrapportage 2020 is aangegeven, zit
het grootste deel van de uitvoeringskosten van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het
programma bedrijfsvoering. De vergoeding van het rijk voor de
uitvoeringskosten voor de periode oktober t/m december zijn
echter onderdeel van de inkomensregelingen en leiden tot een
voordeel op dit taakveld van € 110.000.
De kosten voor uitvoering van de Tozo-regeling worden
vergoed op basis van een vast bedrag per besluit op een
aanvraag. De gemeenten krijgen € 450 voor elk besluit over
een aanvraag Tozo voor levensonderhoudsonderhoud en € 800
voor elk besluit over een aanvraag kapitaal. Dit ongeacht of
het besluit een afwijzing of een toekenning is. De vergoeding
heeft betrekking op alle activiteiten in het kader van deze
regeling, dus voorbereidende activiteiten, alle werkprocessen,
controles, verantwoording, etc. Deze uitvoeringskosten
zullen zich -bijvoorbeeld als gevolg van terugvorderingen en
verantwoording aan het Rijk- meerjarig voordoen. De gemeente
Veenendaal voert de Tozo ook uit voor de gemeente Rhenen
en Renswoude. Met hen is afgesproken dat zij de vergoeding
voor de uitvoeringskosten naar de gemeente Veenendaal
overmaken.
Bij de 3e bestuursrapportage 2020 is gerapporteerd dat de
vergoeding uitvoeringskosten Tozo 1 en Tozo 2 in totaal €
670.000 bedraagt (€ 487.000 Veenendaal en € 183.000 Rhenen
+ Renswoude). Tevens werd aangegeven dat bij het opstellen
van de jaarrekening de balans zou worden opgemaakt en een
voorstel voor overheveling naar 2021 zou worden gedaan. Van
het totale bedrag van € 670.000 is een bedrag van € 435.000
benodigd voor de uitvoering bij Werk en Inkomen en € 235.000
voor de overige bedrijfsvoering. Met het deel van de middelen
voor de uitvoering bij Werk en Inkomen was al rekening
gehouden in de teamplannen 2021 (€ 435.000). Het bedrag van
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€ 670.000 is onderdeel van het programma bedrijfsvoering en
vanuit dit programma wordt voorgesteld om dit bedrag in 2021
beschikbaar te houden.
Inmiddels is de berekening van de vergoeding van de uitvoeringskosten geactualiseerd en zijn ook de uitvoeringskosten
Tozo 3 in beeld gebracht. Dit leidt tot een bijstelling naar totaal
€ 813.000,- (€ 597.000 Veenendaal en € 216.000 Rhenen +
Renswoude). Van het totale bedrag van € 813.000 is € 528.000
benodigd voor de uitvoering bij Werk en Inkomen en € 285.000
voor overige bedrijfsvoering. Naar verwachting zullen genoemde bedragen in 2021 nog (licht) stijgen als gevolg van nieuwe
instroom.
De uitvoering Tozo is tot op heden voor een groot deel
met eigen personeel en/of binnen (inhuur)budgetten 2020
uitgevoerd. Omwille van de continuïteit en kwaliteit in de
uitvoering en ten behoeve van uitvoering van uitgestelde
werkzaamheden is dit niet langer haalbaar en wenselijk
en derhalve is inzet van de middelen in 2021 noodzakelijk.
Hetzelfde geldt voor de overige middelen voor bedrijfsvoering
(ten behoeve van financiële ondersteuning, rechtmatigheid,
verantwoording). Hoewel de afwikkeling van de regeling
volledig plaatsvindt na 2020, zijn de uitvoeringsmiddelen
al volledig in 2020 van het rijk ontvangen. In dit bedrag
zitten zoals aangegeven ook de betreffende middelen voor
de uitvoering ten behoeve van de gemeenten Rhenen en
Renswoude.
Vandaar de noodzaak om de genoemde middelen voor zowel
de uitvoering bij Werk en Inkomen als de bijbehorende
middelen voor de bedrijfsvoering volledig beschikbaar te
stellen in 2021 om deze taken te kunnen uitvoeren. Gezien
de (verwachte) meerjarige aard van de middelen zal naar
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verwachting - en afhankelijk van de ontwikkelingen in 2021- te
zijner tijd worden voorgesteld om eventueel nog resterende
middelen over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar.
Van het totale bedrag van € 813.000 wordt bij het programma
bedrijfsvoering voorgesteld om € 703.000 beschikbaar
te houden en vanuit het taakveld inkomensregelingen het
resterende deel van € 110.000.

als gevolg van Corona een overschrijding ontstaan van
€ 93.000. De dekking van deze kosten vindt plaats ten laste
van de stelpost Corona-effecten vanuit de 3e bestuursrapportage 2020.

Overige ontwikkelingen op het taakveld inkomensregelingen
laten per saldo een voordeel zien van € 26.000.

Nadere toelichting: Ontwikkelingen 2e Lijns jeugdhulp 2020
De uitgaven jeugdhulp (ZIN: Zorg In Natura en PGB:
PersoonsGebonden Budget) liggen vrijwel in lijn met de
prognose in de 3e bestuursrapportages van 2020. De afwijking
is circa 0,6%.
De toename van de jeugdhulpuitgaven in 2020 is aanzienlijk
lager dan in de jaren 2017 tot en met 2019. We verwachten een
stagnatie van de kostenstijging hiermee ingezet te hebben om
in de komende jaren een kostendaling te kunnen realiseren,
zoals opgenomen in de Kadernota 2022-2025.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het jaar 2020 qua uitgaven
niet vergelijkbaar is met eerdere jaren als gevolg van de
coronacrisis. Zo heeft een deel van de jeugdhulpaanbieders
compensatie ontvangen als gevolg van omzetverlies door de
coronamaatregelen. Zij hebben namelijk een deel van het jaar
hun werkzaamheden niet of in beperktere mate uit kunnen
voeren. Het gaat hierbij voor Veenendaal om een bedrag van
€ 352.000.

Maatwerkdienstverlening 18-: nadeel € 7.000
Binnen dit taakveld is onder andere het opgavebudget
sociaal domein verantwoord. Het (incidentele) opgavebudget
sociaal domein kent zijn herkomst als programmabudget en
in 2020 resteert een bedrag van € 204.000. Alhoewel er in
2020 sprake is geweest van grote stappen voorwaarts is ook
binnen de opgave een aantal ontwikkelingen als gevolg van
corona vertraagd. Mede als gevolg hiervan is een deel van
het opgavebudget in 2020 niet besteed. Het gaat hier om
een meerjarige opgave en om de in gang gezette (inclusief
reeds aangegane verplichtingen) en voorgenomen acties
voort te kunnen zetten zijn de in 2020 niet bestede middelen
nodig in 2021. Het gaat dan onder andere om de realisatie van
een dashboard sociaal domein en een verdere ontwikkeling
van de toegang en de sociale basis conform de visie en het
Integraal beleidskader Sociaal Domein. Voorgesteld wordt om
de resterende middelen, ad € 204.000, over te hevelen naar
begrotingsjaar 2021 en in 2021 beschikbaar te stellen voor
uitvoering van deze activiteiten.

Overige ontwikkelingen hebben per saldo op dit taakveld tot
een voordeel geleid van € 2.000.

Ten opzichte van de begroting zijn de uitgaven voor Zorg in
Natura (ZIN) € 97.000 hoger en de PGB uitgaven € 19.000.
Daarnaast is voor de meerkosten van de jeugdhulpaanbieders
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In het jaar 2020 zien we de volgende financiële ontwikkeling op Zorg in natura (ZIN) en PGB:
Beschikbaar vanuit

ZIN

Programmabegroting

16.771.047

1e Bestuursrapportage

+ 50.000

2e Bestuursrapportage

PGB

591.000

- 50.000

Op basis van de jaarrekening 2019, de meicirculaire 2020 en
verwachtingen ten aanzien van ontwikkelingen in 2020, is de prognose
voor de uitgaven jeugdhulp 2020 bijgesteld.

+ 2.104.000

3e bestuursrapportage

Toelichting
De ramingen voor de programmabegroting 2020 zijns opgesteld o.b.v.
de jeugdhulp in de jaarrekening 2018 en de ontwikkelingen in de eerste
5 maanden van 2019. Vervolgens zijn de verwachte financiële effecten
van de maatregelen op deze raming in mindering gebracht. De
ramingen voor ZIN en PGB zijn gerelateerd aan elkaar en functioneren
als het ware als communicerende vaten.
Verlaging PGB en verhoging raming ZIN.

- 32.000

Begroting t/m 3e
bestuursrapportage

18.925.047

509.000

Jaarrekening 2020

19.021.603

528.702

De raming van de kosten PGB zijn in 2020 op basis van de ontwikkeling
in 2020 bijgesteld.

Onderstaand wordt een nadere toelichting op de ontwikkelingen en
uitgaven 2020 gegeven.

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Persoonsgebonden budget (€ 19.702 nadeel))
In de jaarrekening zijn de uitgaven voor de PGB € 19.702 hoger
dan verwacht in de 3e bestuursrapportage 2020.
Zorg in natura (€ 96.556 nadeel)
De uitgaven 2020 vallen € 96.556 hoger uit dan geraamd in de
3e bestuursrapportage . In 2020 is voor de Zorg in Natura (ZIN)
in totaal € 19.021.603,- uitgegeven. Dit is bijna € 800.000 meer
dan in 2019. Deze toename ten opzichte van 2019 bestaat uit
3,31% uit hogere kosten als gevolg van indexering per 1-1-2020
(€ 600.000) en een toename van de kosten met € 200.000.
Deze hogere uitgaven van € 200.000 zijn toe te schrijven aan
de ambulante jeugdhulp, in het bijzonder behandeling en een
kleiner deel begeleiding. Hierop zijn in de 2e helft van 2020
aanvullende maatregelen getroffen, uitgevoerd door het CJG.
De uitgaven voor landelijke jeugdhulp zijn gedaald ten
opzichte van 2019, echter laat deze hulp per jaar relatief grote
schommelingen zien als gevolg van het lage aantal jeugdigen
dat gebruik maakt van deze jeugdhulpvoorzieningen.
De uitgaven voor residentieel verblijf en veiligheid zijn stabiel
ten opzichte van 2019.

Maatregelen 2020
In de 2e bestuursrapportage 2020 is voor de tweede helft van
Ten opzichte van de 3 bestuursrapportage 2020 geeft de
N 96.556
N 19.702
2020 een taakstelling jeugdhulp opgenomen van € 625.000.
jaarrekening 2020 een nadelig verschil van € 116.258.
In de jaarrekening 2020 zien we een financieel resultaat
van afgerond € 528.000als effect van de inzet van het CJG
(taakstelling € 625.000 -/- resultaat € 96.556).
Dankzij de inspanningen is de toename van het aantal
Persoonsgebonden budget (€ 19.702 nadeel))
In de jaarrekening zijn de uitgaven voor de PGB € 19.702hoger dan verwacht in de 3e bestuursrapportage 2020.
jeugdigen met ambulante jeugdhulp gestopt. De taakstelling
voor het terugdringen van de uitgaven is daarmee voor 85%
Zorg in natura (€ 96.556 nadeel)
behaald. Er is een forse ombuiging gerealiseerd; de uitgaven
De uitgaven 2020 vallen € 96.556 hoger uit dan geraamd in de 3e bestuursrapportage .
zijn geremd en naar verwachting is de start voor verdere
In 2020 is voor de Zorg in Natura (ZIN) in totaal € 19.021.603,- uitgegeven. Dit is bijna € 800.000 meer dan in 2019. Deze toename ten opzichte van 2019
afname ingezet.
Verschil t.o.v. 3e
bestuursrapportage
2020

e

bestaat uit 3,31% uit hogere kosten als gevolg van indexering per 1-1-2020 (€ 600.000) en een toename van de kosten met € 200.000.
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In 2020 is de Taskforce jeugdhulp ingericht. Zij heeft
aanvullende maatregelen ontwikkeld, om het gebruik en de
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kosten meer in balans te brengen met de begroting, waarbij is
Financiële ontwikkeling 2015-2020 (ZIN en PGB)
Financiële ontwikkeling 2015-2020 (ZIN en PGB)
gewerkt vanuit inhoud en de belangen van Veenendalers. De
focus van de taskforce lag bij de eerdergenoemde speerpunten:
1. Afremmen van de instroom in de jeugdhulp op beschikking;
2. Vergroten invloed op het logistieke proces van leveranciers
20.000.000
om doorlooptijd en intensiteit te reduceren;
3. Inrichten van een monitoring en budgetteringsmethodiek
18.000.000
15.768.750
om sneller afwijkingen te kunnen signaleren en bij te sturen.

Programma 6:
Bedrijfsvoering

UITGAVEN 2E-LIJNS JEUGDHULP VEENENDAAL

16.000.000

Zonder deze grote inzet van het CJG is het aannemelijk dat de
uitgaven jeugdhulp verder waren toegenomen in 2020. Deze
verwachting baseren we op de progressieve toename van het
aantal jeugdigen met ambulante jeugdhulp in de eerste helft
van 2020.

14.000.000

13.888.279

18.788.531

19.550.305

17.190.112

13.186.440

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000

Na de aanvullende inzet vanaf juni 2020, zien we een
4.000.000
vermindering van de toename; van progressieve groei naar
lineaire groei van het aantal jeugdigen met ambulante
2.000.000
jeugdhulp in het derde kwartaal van 2020. In het vierde
0
kwartaal van 2020 is er geen sprake meer van een toename van
het aantal jeugdigen met ambulante jeugdhulp (stabilisatie). De
aanvullende maatregelen lopen ook door in 2021; hierover zal in
Jaarrekening
>>>
de bestuursrapportages in 2021 worden gerapporteerd.

2015

Regionale verevening in
Jaarrekening
jaarrekening
(voordeel)
Daadwerkelijke uitgaven
2e lijnsjeugdhulp
Regionale verevening in
jaarrekening (voordeel)

2016

2017

2015

2016

2018
2017

2018

13.882.637

12.866.073

15.768.750

17.190.112

5.641
2015

320.367

n.v.t.

n.v.t.

2016

2017

13.888.278
15.768.750
17.190.112
13.882.63713.186.440
12.866.073
15.768.750
5.641

320.367

n.v.t.

Daadwerkelijke uitgaven
uitgaven
Nadere specificatie
Zorg
in Natura per
jeugdhulpperceel
13.888.278
13.186.440
15.768.750
2e lijnsjeugdhulp
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2019

2020

2019

2020

18.788.531

2018

n.v.t.

18.788.531
17.190.112

19.19550.305

2019

n.v.t.

2020

19.550.305 19.550.305
18.788.531

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

17.190.112

18.788.531

19.550.305
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Nadere specificatie uitgaven Zorg in Natura per jeugdhulpperceel

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000

4.000.000
2.000.000
2016
ambulant

2017
verblijf

2018
landelijk

2019
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De Belastingdienst/Toeslagen compenseert ouders die zijn
getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag maar
voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende.
Het Rijk heeft in 2020 aan gemeenten een specifieke uitkering
verstrekt voor uitvoering van de zogenaamde ‘hersteloperatie
toeslagenaffaire’. Deze specifieke uitkering is bedoeld om
gedupeerden te ondersteunen bij problematiek op het gebied
van huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen,
zorg en de opvoeding van kinderen, die het gevolg zijn van de
toeslagenaffaire.

6.000.000

2015

Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen

afgerond € 90.000. De regeling en werkwijze zijn geëvalueerd
en in 2021 gaan we deze regeling voortzetten en uitbreiden met
pilots vanuit welzijn. Vanwege de kosten van de pilots in het
kader van het Maatwerkbudget wordt voorgesteld € 90.000
over te hevelen naar 2021. Dit geeft ons de mogelijkheid om
een werkwijze te ontwikkelen die er zorg voor draagt dat het
maatwerkbudget ingezet kan worden voor inwoners die ‘door
het ijs dreigen te zakken’.

Uitgaven ZIN 2e-lijns jeugdhulp 2015-2020

0

Burgerjaarverslag 2020

2020

veiligheid

Maatwerkdienstverlening 18+: nadeel € 304.000
kwartaal definitief vastgesteld en hebben mogelijk ook
In 2020 ontving de gemeente voor uitvoering van deze taak
Schulddienstverlening
nog een budgettair effect. In 2020 is een aanpak inzake
een eerste voorschot van € 23.000. Dit bedrag is in 2020
Binnen het budget Schulddienstverlening
is in 2020
het
Vroegsignalering vastgesteld. Vroegsignalering is per 2021 een
Maatwerkdienstverlening
18+: nadeel
€ 304.000
nog niet aangesproken maar zal samen met de middelen die
Schulddienstverlening
resultaat € 130.000. Dit heeft te maken met de dalende
wettelijke taak. Deze taak is nieuw en het uitvoeringsproces
we hiervoor van het Rijk in 2021 ontvangen in 2021 worden
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De raad is in november 2020 middels een Raadsinformatiebrief reeds geïnformeerd over het achterblijven van uitgaven
voor
maatwerkbudget
wat heeft Corona voor
van schulddienstverlening 2020 worden in het tweede
het maatwerkbudget wat heeft geleid tot een voordeel van
de Wmo aanbieders een overschrijding ontstaan van in

geleid tot een voordeel van afgerond € 90.000. De regeling en werkwijze zijn geëvalueerd en in 2021 gaan we deze regeling voortzetten en uitbreiden met
pilots vanuit welzijn. Vanwege de kosten van de pilots in het kader van het Maatwerkbudget wordt voorgesteld € 90.000 over te hevelen naar 2021. Dit geeft
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totaal € 240.000. Van dit bedrag heeft € 55.000 betrekking
op de compensatieregeling waarvan dekking plaats vindt
ten laste van de stelpost Corona-effecten vanuit de 3e
bestuursrapportage 2020.
Inkomsten uit eigen bijdrage
Op basis van de gegevens over de eigen bijdrage die we begin
2021 van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hebben
ontvangen, bleek dat de inkomsten € 180.000 lager waren dan
waar vooraf rekening mee was gehouden. Dit heeft enkele
oorzaken:
− We hebben slechts inkomsten over negen maanden doordat
er over januari, april en mei 2020 geen eigen bijdragen zijn
geïnd. De raad is hierover tussentijds geïnformeerd bij de 3e
bestuursrapportage 2020.
− De compensatie voor april en mei vanuit het Rijk is lager dan
de gemiste inkomsten. Het Rijk baseert de compensatie op
het abonnementstarief in 2019. Die zijn voor Veenendaal niet
representatief omdat Schoonmaakondersteuning werkte
met een klanttarief en de eigen bijdrage voor minima werd
gecompenseerd.
− Het aantal cliënten dat een eigen bijdrage moet betalen is
lager dan vooraf ingeschat.
Persoonsgebonden budget (Pgb)
In 2020 is het pgb-tarief aangepast naar 85% van het ZIN-tarief
(ipv 100%) voor het grootste deel van de producten. De heeft
een besparing opgeleverd van € 76.000.
Collectief vervoer
Met de vervoerders en het callcenter is afgesproken dat het
omzetverlies door het uitvallen van ritten wordt gecompenseerd. Per saldo is een voordeel gerealiseerd van € 23.000.
Subsidie transformatie Veenendaal: voordeel € 38.000
Bij de begroting was rekening gehouden met een eventuele
grotere deelname van cliënten aan de pilot VAK werkt.
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Vanwege corona zijn dit er niet meer geworden. Daarnaast was
er begroot dat nog andere partijen een verzoek om subsidie
zouden doen. Dit is niet gebeurd.
Overige ontwikkelingen hebben per saldo op dit taakveld tot
een voordeel geleid van € 19.000.
Maatwerk-voorzieningen (WMO): voordeel € 428.000
Vervoersvoorzieningen
Hoewel de aanvragen over 2020 nauwelijks zijn teruggelopen,
is er op de vervoersvoorzieningen inclusief aanpassingen voor
auto’s een voordeel gerealiseerd van € 217.000. Dit voordeel
is het gevolg van de afbouw van de oude regeling Financiële
tegemoetkoming voor de aanpassingen aan auto’s en de inzet
op andere regelingen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz).
Met ingang van 1 januari 2020 krijgen namelijk bewoners
van Wlz-instellingen hulpmiddelen niet meer uit de Wmo of
Zvw maar uit de Wlz.
Woonvoorzieningen
In 2019 zijn wij gestart met een aantal acties om de taakstelling die in de programmabegroting en de meerjarenraming
is vastgesteld te behalen. Zo zijn er met de aanbesteding
trapliften voor Veenendaal gunstige prijzen overeengekomen.
Er zijn concurrerende offertes opgevraagd bij verschillende
aannemers voor bouwkundige aanpassingen. Verder is gezocht
naar duurzame oplossingen naar de toekomst toe en daar waar
verhuizing passend was, is gekozen voor verhuiskostenvergoeding in plaats van dure woningaanpassingen. Ten opzichte van
de begroting is een voordeel gerealiseerd van € 201.000.
Overige ontwikkelingen hebben per saldo op dit taakveld tot
een voordeel geleid van € 10.000
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: voordeel € 400.000
Er is over het eerste halfjaar 2020 aan de toenmalige aanbieder
van het leerlingenvervoer 80% omzetcompensatie gegeven
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en dit leidt tot een voordeel ten opzichte van het budget.
Daarnaast zijn er in 2020 kostenverhogende ontwikkelingen
geweest zoals stijgende markttarieven o.a. vanwege
duurzaamheidsmaatregelen en stijgende salarislasten bij
de vervoerders. Uiteindelijk is op het leerlingenvervoer een
voordeel gerealiseerd van € 120.000. Als gevolg van de Corona
vindt er in 2021 nog overleg plaats met de huidige vervoerder
van leerlingenvervoer over een compensatie van de kosten
leerlingenvervoer over 2020. Hierbij wordt goed gekeken naar
de mogelijkheden die passen binnen het afgesloten contract
dat is gebaseerd op de ritvolumes over 2019. In het contract is
afgesproken dat wanneer de volumes fors wijzigen er nadere
afspraken over de tarieven worden gemaakt. Vanwege corona
is dat nu het geval. Verder is er sprake van nieuwe maatregelen
(duurzaamheid, corona) die van invloed zijn op de (kosten
van de) ritten. De doorrekening is nog niet beschikbaar maar
het restant van het budget leerlingevervoer is nodig om de
aanvullende kosten te kunnen dekken. Daarnaast wordt er
in 2021 gestart met de doorontwikkeling van het zelfstandig
reizen van leerlingen en vindt ook daarop een aanpassing van
de verordening plaats. De kosten van de aanpassing van de
verordening willen we tevens ten laste van het restantbudget
brengen. Voorgesteld wordt het resterende budget in 2020, ad
€ 120.000, over te hevelen naar 2021.
Verder is er sprake van een voordeel van € 233.000 bij het
Rembrandt College en op basis van eerdere besluitvorming
heeft hiervoor een storting plaatsgevonden in de
egalisatiereserve Rembrandt College.
Daarnaast hebben diverse ontwikkelingen op dit taakveld
geleid tot een voordeel van € 47.000.
Onderwijshuisvesting: voordeel € 225.000
Als gevolg van lagere rentelasten is een voordeel ontstaan
van afgerond € 290.000. Voor een toelichting op dit
onderdeel wordt verwezen naar het programma Algemene
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dekkingsmiddelen en onvoorzien. Daarnaast is er een
nadelig verschil van € 65.000 gerealiseerd, wat met name
het gevolg is van afrekeningen over 2019 voor de huur van
sportaccomodaties ten behoeve van het onderwijs.
Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 324.000
Fonds maatschappelijke initiatieven (voordeel € 39.000)
Er is in 2020 een beperkt beroep gedaan op dit fonds.
Dit is mede veroorzaakt door de Coronacrisis. Hierdoor is
evenals vorig jaar een groot gedeelte van het budget niet
besteed. Het gaat om een bedrag van € 39.000.
Mantelzorgondersteuning/sociale kaart Veenendaal
(voordeel € 91.000)
Sante/Veens heeft minder kosten (€ 74.000) in rekening
gebracht voor het uitvoeren van het mantelzorgcompliment.
Daarnaast heeft de gemeente in 2020 zelf een actievere
rol op zich genomen bij de uitgifte/verstrekking van het
mantelzorgcompliment t.o.v. voorgaande jaren. Ook is er in
2020 een lager bedrag (€ 24.000) uitgegeven voor de aanschaf
van Twinkeling bonnen dan was begroot. De kosten voor de
sociale kaart zijn in 2020 afgerond € 7.000 hoger uitgevallen
dan begroot.
Implementatie quasi-inbesteding Welzijn (voordeel € 63.000)
Als gevolg van de Coronabeperkingen én de beperkte
beschikbaarheid van deskundige medewerkers is een deel
van de werkzaamheden voor het oprichten van Stichting
Veens Welzijn doorgeschoven naar 2021. Het betreft onder
andere het inwerken van de nieuwe medewerkers van
Stichting Veens Welzijn, onderzoekskosten naar juridischeaspecten, onvoorziene inventariskosten, opstellen van het
bestuursreglement, ICT-kosten voor soft- en hardware
en training van medewerkers. Voorgesteld wordt om de
resterende middelen ad. € 63.000 over te hevelen naar 2021 en
in 2021 beschikbaar te stellen ten behoeve van uitvoering van
bovengenoemde werkzaamheden.
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Schoonmaakondersteuning (voordeel € 93.000)
Het budget voor Schoonmaakondersteuning is na het op
3 juni 2020 aangenomen raadsvoorstel opgehoogd van ca
€ 2.4 miljoen naar ca € 2.8 miljoen. Dit was gebaseerd op de
prognose dat het aantal klanten Schoonmaakondersteuning
gelijkmatig zou stijgen naar 1200 eind 2020. Daarnaast heeft
de gemeenteraad € 195.000 beschikbaar gesteld voor de
incidentele uitvoeringskosten 2020.
Ten opzichte van het opgehoogde budget is er in 2020 een
voordeel ontstaan van € 93.000. De voorspelde stijging van het
aantal klanten naar ongeveer 1200 heeft plaatsgevonden.
De stijging verliep echter niet gelijkmatig. De stijging was lager
in de maanden april tot en met juni. Dit had te maken met de
toen geldende lockdown. In de tweede helft van het jaar steeg
het aantal klanten juist sneller dan voorspeld.
Op de overige ontwikkelingen binnen dit taakveld is per saldo
een voordeel gerealiseerd van € 38.000.
Sportaccommodaties: voordeel € 119.000
Als gevolg van lagere rentelasten is een voordeel ontstaan
van afgerond € 40.000. Voor een toelichting op dit onderdeel
wordt verwezen naar het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Daarnaast is er een voordelig verschil
van € 79.000 gerealiseerd, wat met name het gevolg is van
extra huuropbrengsten. In de 3e Bestuursrapportage 2020 zijn
de ramingen voor de huuropbrengsten per abuis neerwaarts
bijgesteld in plaats van verhoogd. Deze ramingen zullen in
2021 nader worden beoordeeld en structureel in lijn worden
gebracht met de gemaakte huurafspraken.
Sportbeleid en activering: voordeel € 333.000
De btw-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019
verruimd en hierdoor kunnen gemeenten de voorbelasting op
basis van een nieuwe compensatieregeling Sport (SPUK sport)
compenseren. Omdat 2019 het eerste jaar was, kon er hier geen

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

exacte raming voor worden opgenomen. In 2020 is vanuit de
SPUK voor de gemeente een voordeel gerealiseerd van
€ 206.000. Omdat duidelijkheid over de uiteindelijke bijdrage
2020 pas na het eerste kwartaal 2021 helder werd, kon het
voordeel niet meer worden verwerkt in een aantal af te sluiten
sportinvesteringen. Vandaar dat het voordeel volledig zichtbaar
is geworden in de exploitatie bij het taakveld Sportbeleid en
activering. Dat betekent dat in bijlage 3 in deze jaarstukken in
de toelichting bij de betreffende sportinvesteringen staat dat
er minder SPUK inkomsten zijn gerealiseerd dan vooraf werd
verwacht. Overigens staan hier lagere gerealiseerde uitgaven
tegenover zodat er per saldo sprake is van een voordeel ten
opzichte van hetgeen is begroot. SPUK inkomsten voor 2021
en latere jaren zullen zoveel mogelijk worden verwerkt in de
openstaande sportinvesteringen waar deze betrekking op
hebben.
Verder is in de 2e bestuursrapportage 2020 rekening gehouden
met een nadeel van € 50.000 in de eindafrekening 2019 van
de stichting Sportservice met betrekking tot de SPUK sport.
Omdat bij de definitieve besluitvorming door het Rijk over
2019 toch voldoende middelen beschikbaar kwamen, heeft dit
nadeel zich niet voorgedaan.
Het overige voordeel van € 39.000 wordt grotendeels verklaard
door een lagere aanvraag en toekenning van de subsidie aan
de Stichting Sportservice Veenendaal ten opzichte van het
beschikbare budget (afgerond € 6 mln.)
in de gemeentebegroting.
Volksgezondheid: voordeel € 48.000
Er in 2020 voor in totaal € 45.000 aan opgelegde
dwangsommen ontvangen.
Door diverse ontwikkelingen is het aantal uitgevoerde
Inspecties kinderopvang door de GGDrU in 2020 achter
gebleven. Dit per saldo tot een voordeel van € 3.000.
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Wijkteams: voordeel 637.000
De financiële eindafrekening van de projecten sociaal domein is als volgt:
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Algemene voorzieningen jeugd: voordeel € 152.000
Achterstandenbeleid (OAB) 2020. Het overschot van afgerond
gedekt, konden de ontvangen subsidiebedragen in 2018 ten
Het transformatiebudget jeugdhulp is in de jaren 2018€ 418.000 is op dit budget verantwoord.
gunste van de algemene reserve worden gebracht.
CJG: voordeel € 418.000
CJG:
€ 418.000
2020voordeel
jaarlijks via
een decentralisatie-uitkering aan de
Het resultaat van hetHet
CJG
resultaat
bedraagt
van€uitgekeerd
het
433.842,
CJG bedraagt
waarvan
€€433.842,
15.689
betrekking
waarvan €gesteld
heeft
15.689
op betrekking
de VVE.
Opheeft
basis
opvan
de de
VVE.
Opisbasis
de
€ 15.689
vanverklaard.
de Sisa
verantwoord
is de € 15.689
op het verantwoord op h
jeugdzorgregio
en vervolgens
beschikbaar
Het overschot
kan
alsSisa
volgt
worden
De beleidsmatige en financiële verantwoording van
de Onderwijs Achterstandenbeleid
budget
budget Onderwijs Achterstandenbeleid
(OAB) 2020. Het overschot
(OAB) 2020.
van afgerond
Het overschot
€ 418.000
van afgerond
is op dit budget
€ 418.000
verantwoord.
is op dit budget verantwoord.
aan de deelnemende gemeenten aan de regio FoodValley
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bedrag van € 125.307,- niet besteed hoefde te worden om de
in 2020 uitgevoerd zouden worden. Dit betreft pilots op
•	Ten derde is een project (integrale vroegsignalering) niet
gestelde projectdoelen te bereiken.
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uitgevoerd. Dit is een gezamenlijk project met de GGD en
zij hadden dit jaar geen mogelijkheden om dit project uit te
voeren i.v.m. Corona. Als gevolg daarvan is het bedrag van
€ 35.000 niet ingezet in 2020.
•	Ten vierde zijn niet alle reserveringen die gedaan zijn uit het
werkbudget daadwerkelijk ingezet, deels is dit COVID-19
gerelateerd.
•	De vrijval van personeelslasten kan als laatste oorzaak
worden aangegeven. Er is dit jaar voor gekozen om niet
alle medewerkers die uit dienst zijn gegaan, te vervangen.
Het was onwenselijk om, naast de nieuwe medewerkers
die al gestart waren in 2020, in de coronaperiode nog meer
nieuwe mensen in te werken. Daarnaast is het de keuze
geweest om dit jaar eerst te investeren in het optimaliseren
van de werkwijze binnen het CJG.
In de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2020 vraagt de
directeur van het CJG om van het overschot van € 433.842,-,
een bedrag van € 150.000,- voor 2021 aan het CJG beschikbaar
te stellen.
Deze middelen zullen als volgt worden ingezet:
•	Het CJG is samen met aanbieders van specialistische
jeugdhulp en stichting Veens Welzijn aan het onderzoeken
welke verdere mogelijkheden tot afschaling mogelijk zijn.
Het CJG ziet kansen om afschaling te versnellen, indien
in de sociale basis ruimte is voor het ontwikkelen van
nieuwe of het uitbreiden van bestaande diensten. We
vragen daarom om een verruiming van € 100.000,- voor
het werkbudget van het CJG, om hier samen met partners
uitvoering aan te kunnen geven.
•	Ook wil het CJG nog meer investeren in het inzetten van
sociale netwerkstrategieën bij de toegang, om normaliseren
nog verder vorm te geven.
Sociale netwerkstrategieën richten zich op het activeren
van het sociale netwerk van de Veenendaler om zo de
ondersteuning vanuit dat netwerk te versterken. Verder
investeren op wat binnen het netwerk mogelijk is voordat
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specialistische ondersteuning wordt ingezet, of waar
nieuw netwerk te ontwikkelen is voor gezinnen.
In de eerste periode van 2021 wil het CJG onderzoeken
waar aanvullende netwerkonderzoeken helpend kunnen
zijn om specialistische hulp te voorkomen. Een voorbeeld
hiervan kan zijn het voorkomen van de inzet van
zorgboerderijen.
Om dat te realiseren vraagt het CJG een verruiming voor
hun budget bij de toegang van € 50.000,-. Het doel is
nog meer verwijzingen naar specialistische jeugdhulp te
voorkomen.
Maatschappelijk werk model Veenendaal: nadeel € 48.000
Dit betreft tijdelijk personeel t.b.v. implementatie
maatschappelijk werk model Veenendaal. Vanaf 1 januari
2021 zijn maatschappelijk werkers toegevoegd aan het team
uitvoering Wmo. Om deze wijziging zorgvuldig ook naar
inwoners toe uit te kunnen voeren zijn eind 2020 een aantal
tijdelijke maatschappelijk werkers gestart om dit goed voor te
bereiden.
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Reservemutaties
Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 234.000
In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende
toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting,
verwerkt:
− een storting van het positieve resultaat in 2020 van het
Rembrandt College, ad € 234.000, in de egalisatiereserve
Rembrandt College.
Onttrekkingen aan de reserves: voordeel € 44.000
In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende
onttrekkingen aan de reserves, die afwijken van de begroting,
verwerkt:
− op 12 januari 2021 is door het college de bijdrage aan de
Stichting Ontmoetingshuis voor 2019 vastgesteld. Het nog
te betalen bedrag, ad € 44.000 onttrokken aan de reserve
aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis.

Overige ontwikkelingen binnen het taakveld wijkteams laten
per saldo een nadeel zien van € 10.000.
Overige verschillen voordeel € 8.000
De overige verschillen op dit programma leiden per saldo tot
een voordeel van € 8.000.
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Programma 4. Burger en Bestuur
Visie
Veenendaal wil een gemeente zijn waarin
inwoners, bedrijven en organisaties zich samen
met de gemeente inzetten voor het bouwen aan
de toekomst van Veenendaal. We blijven werken aan een heldere en eenduidige dienstverlening. De inzet van moderne geautomatiseerde
systemen draagt bij aan het beter en sneller
helpen van onze klanten. Ook bij het besturen
van de gemeente betrekken we de samenleving
en hanteren daarbij een open en onbevangen
bestuursstijl. Veenendaal blijft een betrouwbare samenwerkingspartner in het zuidoosten
van Utrecht, in de regio FoodValley maar ook
in de relatie met andere overheden.

Thema’s
De visie van het programma Burger en Bestuurd komt
tot uiting in drie thema’s:
I Dienstverlening
II Dienstverlening, Bestuur & samenwerking
III Veiligheid

Dienstverlening (extern)
Oppakken van integrale dienstverlening: vanwege corona is het
opstellen van een plan van aanpak doorgeschoven naar 2021.
Landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitale
dienstverlening worden gevolgd en indien noodzakelijk en
mogelijk aansluiting gezocht door het Klantcontactcentrum
(KCC). Dit geldt ook voor de implementatie van de omgevingswet per 1 januari 2022 welke organisatie breed en
landelijk wordt voorbereid. Het Omgevingsloket is aangesloten.
Medio maart werd de dienstverlening door de lockdown
ingericht naar de geldende maatregelen om een veilig
baliebezoek te garanderen. Met spoed werd het digitaliseren
van geboorteaangifte gerealiseerd welke door de kersverse
ouders als gemakkelijk werd en wordt ervaren. Hiermee werd
een kwetsbare doelgroep digitaal gefaciliteerd waardoor een
baliebezoek niet meer nodig was.
Tijdelijk werd het digitaal plannen van een afspraak dichtgezet
om het bezoek te reguleren wegens de coronamaatregelen.
Hierdoor moest de klant telefonisch een afspraak maken

waarbij de noodzaak van de afspraak werd beoordeeld. Vanaf
juni werden de maatregelen landelijk versoepeld waardoor
klanten weer 24/7 een digitale afspraak konden plannen.
De dienstverlening voor het voltrekken van een huwelijk,
betaald of onbetaald, werd vanaf maart met enige regelmaat
bijgesteld wegens de wisselende corona maatregelen in
relatie tot het aantal aanwezige personen. Bruidsparen werden
hierover direct geïnformeerd en de keus voorgelegd het
huwelijk met minder gasten te voltrekken, te verplaatsen of te
laten vervallen. Dit heeft financiële gevolgen voor de inkomsten
gemeenteleges burgerzaken.
Ondanks corona heeft de dienstverlening in al haar facetten
naar tevredenheid doorgang gekregen, zoals blijkt uit het
klanttevredenheidsonderzoek van juli jl.
De telefonische dienstverlening heeft van maart tot en met
augustus onder hoge druk gestaan onder andere door Tozo
(Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers),
vragen omtrent maatregelen en de toename van meldingen
openbare ruimte. Klanten kregen meer oog voor de openbare
ruimte doordat zij voornamelijk thuis werkten en er meer werd
gewandeld of buiten gesport.
Modernisering systemen
Benodigde updates voor de Basisregistratie Personen (BRP) zijn
uitgevoerd en vervanging van het klantgeleidingssysteem in 2021
(bonnetje met afroepnummer) wordt momenteel voorbereid.
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Pilot werken op afspraak afgerond
De tweejarige pilot werken op afspraak is eind november 2020
afgerond met het collegebesluit deze werkvorm definitief
voort te zetten per 1 januari 2021. Het werken op afspraak is
van toepassing op de balies burgerzaken, burgerlijke stand,
het Omgevingsloket en het Wmo-loket. Het afhalen van
reisdocumenten en rijbewijzen en het ophalen of afgeven van
gevonden voorwerpen is op vrije inloop.
Gedurende de pilot hebben vier klanttevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden om de klantervaringen te monitoren en
daar waar noodzakelijk aanpassingen te kunnen doorvoeren.
Scores in januari 2019 een 8,0, februari 2019 een 7,9, juni 2019
een 8,5 en afgesloten met een 8,7 in juli 2020. Over het geheel
genomen heeft de klant het maken van een afspraak via de
website als gemakkelijk ervaren en het baliebezoek als prettig
en snel. Van een wachtrij was geen sprake.
Uit het laatste onderzoek heeft het werken op afspraak en
de nodige fysieke aanpassingen wegens coronamaatregelen
in de publiekshal bijgedragen aan een onveranderde
baliedienstverlening met een veilig gevoel voor zowel klanten
als medewerkers.
Veiligheid en samenleving
Voor de inzet vanuit veiligheid is het Integraal Veiligheidsplan
Heuvelrug 2019-2022 (IVP) leidend. Het IVP is een gezamenlijk
plan van de 5 gemeenten behorend bij basisteam Heuvelrug
(Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede
en Veenendaal). De prioriteit waar we ons nadrukkelijk in die
gezamenlijkheid op richten, is ondermijning. Hier versterken we
elkaar en de veiligheid in de aanpak door efficiënt en effectief
samen te werken. Tijdens de eerste twee jaar van het IVP is
gewerkt een stevige basis voor de samenwerking door goede
overlegstructuren neer te zetten, een gezamenlijk budget te
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realiseren en informatie, ervaringen en best-practices uit te
wisselen. De komende twee jaar wordt doorgebouwd en de
samenwerking verder geïntensiveerd.
Iedere gemeente heeft daarnaast zijn eigen lokale speerpunten.
Veenendaal heeft in overeenstemming met haar inwoners,
ondernemers en professionals gewerkt aan de integrale
aanpak van drugs, waar we vooral inzetten op het tegen
gaan van (het normaliseren van) drugsgebruik, -handel en –
productie. Daarnaast is ingezet op High Impact crimes (HIC:
woninginbraken, overvallen, ram-, plof- en snelkraken en
huiselijk geweld). Vanwege het voorkomen van polarisering
en radicalisering is gewerkt aan een sterke verbinding met de
samenleving, het signaleren van extreem gedachtegoed en het
ontwikkelingen van interventies om het creëren van parallelle
samenlevingen tegen te gaan. We richten ons daarbij op de
samenleving in de volle breedte. O.a. via het wijkgericht werken
dragen we bij aan het versterken van de sociale cohesie,
begrip voor elkaar en tolerantie in de Veenendaalse wijken en
buurten. De inspanningen op dit punt komen ten goede aan
het groter geheel waarbij de wijkteams en MO zich vooral op
die sociale cohesie, inclusie en het tegengaan van polarisatie
richten. De focus van veiligheid zit op (het tegengaan van) de
polarisatie die ook kan leiden tot risico’s voor de openbare
orde en veiligheid (radicalisering en verschillende vormen
van extremisme). Om de brede aanpak te kunnen verstevigen
is extra formatie bij MO gevraagd (zie ook: kaderbrief 20212024, kenmerk 2020\28923, pagina 47 ‘lijst overige wensen’).
In relatie tot cyberveiligheid, hebben we als gemeente vooral
ingezet op bewustwording en weerbaarheid. Er is op de
gestelde prioriteiten en doelen voortgang geboekt, terwijl
ook een aantal zaken geen doorgang hebben kunnen vinden
door de coronacrisis. Begin 2021 wordt het IVP tussentijds
geëvalueerd en wordt een nieuw uitvoeringsplan voor de
periode 2021-2022 opgeleverd.
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Naast de geprioriteerde vormen van aan te pakken
criminaliteit, staat er ook een interventieteam wat o.a. de
persoonsgerichte aanpak heeft uitgevoerd. Samen met nazorg
ex-gedetineerden werd ingezet op het voorkomen van recidive
van de betrokkene. Ook heeft Veenendaal een adequate
crisisbeheersings- en brandweerorganisatie en zijn we vanuit
veiligheid onderdeel van de nieuwe wijkteams. We hebben
intensief meegewerkt aan de opstart daarvan. Zo hebben de
wijkteams wijkplannen opgeleverd waar ook de acties op het
gebied van veiligheid in de wijken onderdeel van zijn. Verder
is in 2020 veel aandacht uitgegaan naar jeugd (in relatie tot
veiligheid), waarbij nauw contact met o.a. het jongerenwerk,
jeugdboa’s en politie is onderhouden. Onderdeel daarvan is
de groepsaanpak en een intensivering van het partneroverleg
over jeugd in de openbare ruimte. Ook voor dit thema gold dat
vanwege de corona extra is geïnvesteerd.
Aanpak Ondermijning
Naast de gezamenlijke aanpak van ondermijning binnen het
IVP Heuvelrug wordt in Veenendaal het lokale plan van aanpak
‘Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak 20182021’ uitgevoerd. In 2020 hebben we, ondanks de effecten
van de coronacrisis, echter niet stil gezeten. Er is een aantal
grote drugsvangsten gedaan en de burgemeester heeft de
betrokken panden bestuurlijk gesloten. De provincie heeft een
aanbod gedaan aan alle gemeenten om gedurende een jaar
kosteloos aan te kunnen sluiten bij Meld Misdaad Anoniem.
Sinds september 2020 zijn alle gemeenten uit het basisteam
Heuvelrug aangesloten en hebben we een volledig anoniem
meldpunt. De acties die we in 2020 niet hebben kunnen doen
vanwege de coronacrisis, zoals de controles in het kader van
adresgerelateerde problematiek, hebben in het najaar deels
een andere invulling gekregen en een ander deel van het
project wordt in 2021 uitgevoerd.
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We zijn daarnaast verder gegaan met de ontwikkeling van
datagedreven werken in ons werk. We verwachten dat we door
een slimme combinatie van gemeentelijke data steeds meer
locaties inzichtelijk kunnen krijgen waar sprake zou kunnen zijn
van ondermijnende criminaliteit.

interventies en aanpak uit het geven van trainingen, netwerken
en verbinden. Een deel van die voorgenomen activiteiten
kunnen niet door gaan of moeten we op een andere, creatieve
manier vorm geven. Zo is een deel van de trainingen vervangen
door webinars.

In 2020 is de wijziging van de wet Bibob van kracht geworden,
waardoor het nu mogelijk is om op alle overheidsopdrachten de
wet Bibob toe te passen, zoals ook de contracten die we sluiten
voor zorg in natura. Hierop is het beleid al aangepast, zodat we
dit ook meteen kunnen toepassen. Online is ook al een aantal
trainingen aangeboden. Op het gebied van zorgfraude is echter
nog wel een wereld te winnen. Destijds is bij de overdracht van
taken in het sociale domein naar de gemeente onvoldoende
aandacht geweest voor de verschillende mogelijkheden om
met het systeem te kunnen frauderen. Het aanpassen van het
Bibob-beleid is een belangrijk instrument om hierin gaten te
kunnen dichten.

Ook het nauw samenwerken met belangrijke stakeholders
(intern en extern) kost wat meer bewuste inspanning dan
normaal. Het is belangrijk dat we integraliteit (blijven) bewaken.
Dat staat deze periode iets meer onder druk. M.b.t. jeugd is
veel aandacht uit gegaan naar het tegengaan van verveling
onder jongeren als gevolg van de coronamaatregelen in 2020,
om zodoende jongerenoverlast te beperken.
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Samenvatting beleidsmatige verantwoording

Samenvatting beleidsmatige verantwoording

Impact corona
Corona heeft een grote impact gehad op het werk van
veiligheid dit jaar. Enerzijds vanwege de werkzaamheden op dat
vlak, die er naast de reguliere werkzaamheden en toegezegde
doelstellingen bij zijn gekomen, zowel beleidsmatige als in de
uitvoering. Denk daarbij aan o.a. intensieve afstemming met de
VRU, vertaling van maatregelen naar de gemeente en contact
met ondernemers en bewoners. Anderzijds vanwege de
verplichting om zoveel mogelijk thuis te werken en de beperkte
mogelijkheden om bijeenkomsten en trainingen te organiseren.
Binnen de bestuurlijke aanpak van ondermijning is bijvoorbeeld
het uitvoeren van integrale controles in samenwerking met
andere organisaties een belangrijk onderdeel. Vanwege de
coronacrisis is een deel van deze controles niet doorgegaan.
Binnen de aanpak van ondermijning, het voorkomen van
high impact crimes, het voorkomen van polarisering en het
bevorderen van digitale veiligheid bestaat een deel van de

Thema I – Dienstverlening (extern)

In dit thema is er één BBV-taakveld waarop budgetten verantwoord worden: burgerzaken. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze
taakveld.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

I.a. De eerstelijns
dienstverlening is klant-,
service- en
oplossingsgericht, waardoor
er balans is tussen
efficiënte inrichting en
klantbeleving

I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie),
toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden), middels een
klanttevredenheidsonderzoek.
Klantwaardering met een 8,7 in juli voor baliedienstverlening betreffende pilot
werken op afspraak. Telefonie is zijdelings meegenomen. Meten telefonische
bereikbaarheid staat voor 2021 op de planning.
I.a.2. Signalen die hieruit voort komen onderzoeken en waar mogelijk oppakken om
het doel op de dienstverlening te bereiken.

Wat heeft het
gekost?

Resultaat

✓
✓
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Thema I – Dienstverlening (extern)

Legenda

In dit thema is er één BBV-taakveld waarop budgetten verantwoord worden: burgerzaken. Hierna volgen de realisatie van de
doelstellingen op deze taakveld.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
I.a. De eerstelijns dienstverlening
is klant-, service- en
oplossingsgericht, waardoor
er balans is tussen efficiënte
inrichting en klantbeleving

I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden),
middels een klanttevredenheidsonderzoek.
Klantwaardering met een 8,7 in juli voor baliedienstverlening betreffende pilot werken op afspraak. Telefonie is zijdelings
meegenomen. Meten telefonische bereikbaarheid staat voor 2021 op de planning.
I.a.2. Signalen die hieruit voort komen onderzoeken en waar mogelijk oppakken om het doel op de dienstverlening te
bereiken.
Het is een continuproces om signalen van klanten te onderzoeken en indien noodzakelijk verder op te pakken ten behoeve van
de dienstverlening.
I.a.3. Meten klantwaardering d.m.v. o.a. usability tests, klanttevredenheids- of CES-onderzoeken.
Zie doelstelling I.a.1.

Wat heeft het gekost? Resultaat

✓

✓
✓

I.a.4. Service aanbieden via digitaal loket, de balie en telefonie.
Wordt gedaan en landelijke ontwikkelingen gevolgd. Wegens corona geboorteaangifte en overlijdensaangifte met spoed
gedigitaliseerd. Telefonische dienstverlening fungeert als portaal voor de organisatie en draagt zorg voor eerstelijns
afhandeling van vragen en meldingen.
I.a.5. We bieden service aan onze klanten (particulieren, bedrijven en instellingen).
Ingebed in de reguliere processen en daar waar noodzakelijk extra service geboden mits binnen de wettelijke mogelijkheden.
I.b. We streven naar steeds meer
zelfregie voor de klant om zijn
zaken met de gemeente (digitaal)
zelf te kunnen regelen

✓
✓

I.b.1. Pilot ‘Werken op afspraak’ voortzetten.
Pilot succesvol afgerond met een 8,7 klantwaardering. College heeft besloten werken op afspraak definitief voort te zetten per
1 januari 2021.

✓
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Wat heeft het gekost? Resultaat

I.b.2. Optimaliseren van de 24/7 digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven en sluiten waar mogelijk aan bij de
landelijke projecten.
Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Dat wat wettelijk gezien gedigitaliseerd kan worden is gerealiseerd. Voor het
aanvragen of verstrekken van producten zal identificeren van klanten noodzakelijk blijven en zijn deze processen niet te
digitaliseren. Onderzocht wordt het digitaliseren van het proces melding verhuizing.

✓

I.b.3. Meten van gebruik webformulieren en website in Dashboard door GBBO en Communicatie.
Uit de metingen blijkt dat we in 2020 35% meer unieke gebruikers hebben gehad op onze website. Concreet betekent dit dat
we in 2020 1.803.922 unieke bezoekers hadden. Deze bezoekers bekeken de website vaker op hun mobiel dan op een desktop.
Deze toename komt voornamelijk door de corona-maatregelen. 70.000 keer bezochten ze de pagina’s over corona. Wat verder
opvalt is het grote aantal bezoekers op de pagina over Tozo (tijdelijke financiële tegemoetkoming voor zelfstandigen). Deze
pagina is 50.000 keer bezocht.
Ook het gebruik van onze digitale formulieren, zoals verhuizing doorgeven, steeg. De meest aangeklikte formulieren zijn:
- Afspraak rijbewijs: 10.000
- Afspraak ID-kaart en paspoort: 40.000
- Aanvraag Tozo: 18.982
- Melding openbare ruimte: 2.700
- Vraag aan gemeente: 2.100
Verhuizing doorgeven: 1.800

✓
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Thema II – Burger en samenwerking

Legenda

In dit thema is er één BBV-taakveld waarop budgetten verantwoord worden: bestuur. Hierna volgen de realisatie van de
doelstellingen op deze taakveld.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
II.a. Veenendaal zet zich (ook)
in 2020 in voor de verdere
ontwikkeling van de regio

II.a.1. Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2019 en in 2020 binnen de regio invulling
gegeven aan de Regiodeel Foodvalley.
De gezamenlijke inspanningen van de betrokken partijen hebben ertoe geleid dat in 2020 de Regiodeal gesloten kon worden
met het rijk.
II.a.2. Begin 2020 wordt een geactualiseerde strategische agenda Foodvalley vastgesteld. Daarna vindt actualisatie van de
uitvoeringsagenda plaats. Veenendaal levert daaraan zijn bijdrage.

Wat heeft het gekost? Resultaat

✓
✓

De Strategische Agenda Regio Foodvalley 2020-2025 is in oktober 2020 door alle betrokken partners vastgesteld.
II.a.3. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de
Triple Helix regio Foodvalley (drie O’s:overheid, onderwijs, ondernemingen).

✓

Deze invulling is gestalte gegeven door de burgemeester, tevens vice voorzitter van de Regio Foodvalley.
II.b. Vanuit organisatie en bestuur
is doorlopende aandacht voor
bestuursstijl en bestuurscultuur

II.b.1. Wij geven blijvend aandacht aan participatie door inwoners, bedrijven en instellingen bij de voorbeleid van beleid en
activiteiten. In 2020 geven we daar concrete invulling aan bij onder andere Omgevingsvisie, -plan, etc. Instrumenten daarbij
zijn o.a. het Stadsgesprek en de raadsconferentie.
In 2020 kon er vanwege corona geen raadsconferentie plaatsvinden. Wel zijn er in de voorbereiding van de
programmabegroting 2021 zogenoemde begrotingstafels georganiseerd waarbij raad en college in gesprek konden gaan
over een aantal majeure thema’s (formatie, economische en financiële gevolgen corona en sociaal domein). Dergelijke
begrotingstafels zullen zo mogelijk ook in 2021 weer worden georganiseerd.

II.c. Veenendaal is
een betrouwbare
samenwerkingspartner

?

II.c.1. We geven blijvend invulling aan de scharnierfuncties van Veenendaal in de Regio Foodvalley en tussen de provincies
Utrecht en Gelderland.
Veenendaal, Rhenen en Renswoude vormen het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley. Onder andere door middel van het
Directeurenoverleg Foodvalley Utrecht onder voorzitterschap van Veenendaal wordt bezien hoe de Utrechtse en Gelderse
belangen het best op elkaar afgestemd kunnen worden.

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat

II.c.2. We richten ons op Renswoude en Rhenen, maar ook op de andere (buur)gemeenten zoals Ede, Wageningen,
Woudenberg en Scherpenzeel.
Er vindt geregeld afstemming plaats om de samenwerking met Rhenen en Renswoude te optimaliseren. De samenwerking met
Woudenberg zal hoogstwaarschijnlijk op korte termijn uitgebreid worden met een Service Level Agreement met betrekking tot
de WOZ-heffingen.
II.d. Adequate sturing en controle
ten aanzien van verbonden
partijen waarin de gemeente
Veenendaal deelneemt

✓

II.d.1. De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Verbonden partijen wordt in 2020 gemonitord en zo nodig
geactualiseerd.
Actualisatie van de Kadernota Verbonden partijen was in 2020 niet noodzakelijk. Er is bij de Tweede Kamer een wijziging
in behandeling van de Wet gemeenschappelijke regelingen (en enige andere wetten) in verband met het versterken van de
democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.
Zodra het wetgevingsproces is afgerond zal e.e.a. worden verwerkt in de Kadernota verbonden partijen.

✓
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Thema III – Veiligheid samenleving

Legenda

In dit thema zijn er twee BBV-taakvelden waarop budgetten verantwoord worden: crisisbeheersing en brandweer en openbare orde
en veiligheid. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakvelden.

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform

= Doel is gerealiseerd

?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
III.a. Inwoners/ondernemers zijn
zich bewust van cybercriminaliteit
en nemen voldoende maatregelen
om dit te verminderen

Wat heeft het gekost? Resultaat

III.a.1. Inzetten op preventie en bewustwording van de digitale dreiging naar bewoners, ondernemers en het maatschappelijk
middenveld.

?

In verband met de coronacrisis is de voortgang en uitvoering van landelijke en regionale initiatieven naar ondernemers
gestagneerd. Richting burgers is er aandacht besteed door regelmatige communicatie op social media en overige media
III.a.2. Het bevorderen van een goede registratie waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot en opsporing meer prioriteit
krijgt.

✓

Er is afgelopen jaar een start gemaakt met het verbeteren van registratie en de zichtbaarheid van cybercriminaliteit. Ook is
de opsporing steeds meer gericht op cybercriminaliteit en worden verdachten hiervan opgespoord door het cybercrime team
eenheid Midden Nederland.
III.a.3. We sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven met als doel de cyberweerbaarheid te vergroten.

?

In verband met de coronacrisis is de voortgang en uitvoering van landelijke en regionale initiatieven enigszins gestagneerd,
mede veroorzaakt door sluiting van scholen waardoor projecten niet gepland konden worden.
III.b. In 2020 als 1 overheid
de vervolgstap maken naar
een effectieve aanpak van
ondermijnende criminaliteit in
Veenendaal.

III.b.1. Inzicht krijgen in ondermijnende activiteiten en de factoren die het voor criminelen aantrekkelijk maken zich te
vestigen.
Vanwege de coronamaatregelen hebben er minder controles plaatsgevonden dan gepland. Wel is er een start gemaakt met de
ontwikkeling van meer datagedreven werken in de aanpak van ondermijning.

€ 25.000 en inzet ambtelijke
uren

✓

III.b.2. Intensiveren van samenwerking met vier Heuvelruggemeenten.
Tijdens de eerste twee jaar van het IVP is gewerkt een stevige basis voor de samenwerking door goede overlegstructuren neer
te zetten, een gezamenlijk budget te realiseren en informatie, ervaringen en best-practices uit te wisselen.
III.b.3. Zorgen dat het instrumentarium voor ondermijningsaanpak op orde is.
In 2020 zijn de beleidsregels voor de wet Bibob aangepast.

✓
✓
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Wat heeft het gekost? Resultaat

III.b.4. Bestuurlijke, maatschappelijke weerbaarheid vergroten door samen met de andere vier Heuvelruggemeenten
bijeenkomsten en trainingen te organiseren.

?

Vanwege de coronamaatregelen hebben er minder trainingen plaatsgevonden. In de tweede helft van 2020 is hier wel een
online aanbod voor in de plaats gekomen.
III.c. Inwoners/ondernemers
nemen voldoende maatregelen
om het risico van High Impact
Crime te verminderen.

III.c.1. Stimuleren van burgerparticipatie door WhatsApp buurtpreventie en Burgernet.

✓

Er zijn vanwege corona geen bijeenkomsten georganiseerd voor WhatsApp beheerders, deze zijn digitaal op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen. In het najaar is er een digitale WhatsApp kaart gelanceerd voor inwoners. Via social media
zijn beide thema’s meermaals onder aandacht gebracht.
III.c.2. Inventariseren van risicolocaties voor ram-, plof- en snelkraken en uitvoeren van gerichte maatregelen op deze
locaties.

✓

Inventarisatie is uitgevoerd en gerichte maatregelen zijn uitgevoerd, in 2021 worden straatovervallen toegevoegd.
III.c.3. Ondernemers en personeel bewust maken van hun veiligheidssituatie door training en bijeenkomsten.

?

Er zijn vanwege corona geen bijeenkomsten en trainingen georganiseerd, wel zijn er bij meerdere ondernemers
veiligheidsscans uitgevoerd i.h.k.v. aanpak bedrijfsovervallen.
III.c.4. Voorkomen van heling door handhaving Digitaal Opkopersregister.

✓

In het voorjaar zijn er meerdere controles geweest bij ondernemers die tweedehands goederen inkopen. In het najaar zijn er
enkel digitale controles (in register) uitgevoerd.
III.d. In de samenleving is er
begrip voor elkaar en tolerantie
waarbij er geen plek is voor
extreem gedachtegoed en het
creëren van parallelle
samenlevingen

III.d.1. Verbinding houden met de samenleving om polarisatie te signaleren en tegen te gaan. Onder andere door het
versterken van de netwerken in de samenleving, de werving van rolmodellen met impact en trainingen moeders, moskeeën
en professionals.
Hierop lopen diverse trajecten met behulp van stimuleringsgelden. Met hulp van een extern adviesbureau wordt geïnvesteerd
in contacten en ons netwerk in de samenleving. We richten ons hierbij op de samenleving in de volle breedte. Daarnaast
nemen we met de Heuvelruggemeenten gezamenlijk trainingen van het Rijksopleidinginstituut tegengaan radicalisering
(ROR) af. We proberen inzet op weerbaarheid, burgerschap, gedeelde maatschappelijke waarden en het wegnemen van een
voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering te verstevigen. Dit in samenwerking met bijv. de wijkteams en MO. Om de
bredere aanpak goed structureel te borgen is extra formatie bij MO nodig.

Ingezette versterkingsgelden
totaal: € 30.000

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
III.d.2. Ontwikkelen interventies om extreem gedachtegoed en creëren van parallelle samenlevingen aan te pakken.
In samenwerking met landelijke partners vordert dit gestaagd. Vanwege de belangrijke zorgvuldigheid op het thema is dit
een complex traject en blijft de vertaling naar concreet handelingsperspectief op lokaal niveau een uitdaging. We trekken
nadrukkelijk samen met gemeenten die tegen dezelfde problematiek aanlopen op, en maken gebruik van elkaars ideeën en
ervaringen.
III.d.3. Doorontwikkelen casusoverleg radicalisering waar het veiligheidshuis de lead krijgt.
Het casusoverleg radicalisering vindt elke maand plaats. Het veiligheidshuis regisseert en ondersteunt.

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost? Resultaat
Ingezette versterkingsgelden
totaal: € 30.000

✓
Wordt bekostigd uit de
gemeentelijke bijdrage
(package deal) aan RIEC-MN,
RVS/Burgernet, VHRU, nazorg
ex-gedetineerde en VIS.

✓
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Het casusoverleg radicalisering vindt elke maand plaats. Het veiligheidshuis
regisseert en ondersteunt.

Inleiding
Programma 1:
Fysieke leefomgeving

✓

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren
Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.

Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.
Veenendaal
Nr

Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

6

1.2 Openbare orde
en veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per
10.000 jongeren

Bureau Halt

Verwijzingen Halt per
10.000 inwoners van 12-17
jaar

CBS

Aantal winkeldiefstallen per
1.000 inwoners

CBS

Aantal geweldsmisdrijven,
per 1.000 inwoners

CBS

Aantal diefstallen uit
woningen, per 1.000
inwoners
Aantal vernielingen en
beschadigingen, per 1.000
inwoners

8

1.2 Openbare orde

Winkeldiefstallen

en veiligheid
9

1.2 Openbare orde

inwoners
Geweldsmisdrijven

en veiligheid
10

1.2 Openbare orde

Aantal per 1.000
inwoners

Diefstallen uit woning

en veiligheid
11

Aantal per 1.000

Aantal per 1.000
inwoners

1.2 Openbare orde

Vernielingen en

Aantal per 1.000

en veiligheid

beschadigingen (in de

inwoners

CBS

openbare ruimte)
22

6.1 Samenkracht

Jongeren met een

% 12 t/m 21

Verwey Jonker

en

delict voor de rechter

jarigen

Instituut – Kinderen

burgerparticipatie
31

in Tel

6.82 Geëscaleerde

Jongeren met

% van alle

zorg 18-

jeugdreclassering

jongeren van 12
tot 23 jaar

Concept jaarstukken 2020
37

0.1 Bestuur

CBS

Demografische druk

%

CBS

Percentage jongeren
(12-21 jaar) dat met een
delict voor de rechter is
verschenen.
Percentage jongeren
(12-22 jaar) met een
jeugdreclasseringsmaatregel
ten opzichte van alle
jongeren (12-23150
jaar).
De som van het aantal
personen van 0 tot 20
jaar en 65 jaar of ouder
in verhouding tot de
personen van 20 tot 65 jaar.

Landelijk

2018

2019

2020

2018

2019

2020

84

96

84

119

132

nb

2,5

2,4

nb

2,2

2,3

nb

3,5

4,1

3,7

4,8

4,8

4,6

3,8

2,2

nb

2,5

2,3

nb

5,5

7,6

6,2

5,4

5,9

6,3

1

1

nnb

1

1

nnb

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Toelichting op deze beleidsindicatoren:
6. Verwijzingen Halt: het landelijk aantal doorverwijzingen per
10.000 inwoners is op moment van schrijven (nog) niet bekend.
8. Winkeldiefstallen: de cijfers van het CBS over 2020 zijn op
moment van schrijven (nog) niet bekend.
9. Geweldsmisdrijven: de cijfers van Veenendaal blijven onder
het landelijke gemiddelde.
10. Diefstallen uit woning: de cijfers van het CBS over 2020
zijn op moment van schrijven (nog) niet bekend.
11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte):
22. Jongeren met een delict voor de rechter: de cijfers over
2020 zijn op moment van schrijven (nog) niet bekend.
31. Jongeren met jeugdreclassering: eerste half jaar 2020.
37. Demografische druk: de indicator voor 2020 is nagenoeg
gelijk aan de indicator van 2019.

Verbonden Partijen
Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

57

57

57,4

53,7

53,9

54,2

Toelichting op deze beleidsindicatoren:
6. Verwijzingen Halt: het landelijk aantal doorverwijzingen per 10.000 inwoners is op moment van schrijven (nog) niet bekend.
8. Winkeldiefstallen: de cijfers van het CBS over 2020 zijn op moment van schrijven (nog) niet bekend.
9. Geweldsmisdrijven: de cijfers van Veenendaal blijven onder het landelijke gemiddelde.
10. Diefstallen uit woning: de cijfers van het CBS over 2020 zijn op moment van schrijven (nog) niet bekend.
11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte):
22. Jongeren met een delict voor de rechter: de cijfers over 2020 zijn op moment van schrijven (nog) niet bekend.
31. Jongeren met jeugdreclassering: eerste half jaar 2020.
37. Demografische druk: de indicator voor 2020 is nagenoeg gelijk aan de indicator van 2019.

Verbonden Partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2020
Programma 4 Burger en bestuur

Raming 2020
Primitief

Na begrotingswijziging

Realisatie 2020

Saldo
2020

Lasten

7.356

7.567

7.706

-139

Baten

1.408

1.162

1.026

-136

Bedragen x € 1.000
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22. Jongeren met een delict voor de rechter: de cijfers over 2020 zijn op moment van schrijven (nog) niet bekend.
31. Jongeren met jeugdreclassering: eerste half jaar 2020.
37. Demografische druk: de indicator voor 2020 is nagenoeg gelijk aan de indicator van 2019.
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Programma 4 Burger
en bestuur
Financiële
programmarealisatie
2020

Programma 4 Burger en bestuur
Raming 2020
Primitief

Na begrotingswijziging

Realisatie 2020

Saldo
2020

Lasten

7.356

7.567

7.706

-139

Baten

1.408

1.162

1.026

-136

-6.405
-6.405

-6.680
-6.680

-275
-275

226
226

226
226

-

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
Concept
jaarstukken 2020

-5.949
-5.949

151

Toevoeging aan reserve
Toevoeging aan reserve

90
90

Onttrekking aan reserve
Onttrekking aan reserve

10
10

23
23

23
23

-

Gerealiseerd resultaat
Gerealiseerd resultaat

-6.029
-6.029

-6.608
-6.608

-6.883
-6.883

-275
-275

Toelichting op de financiële programmarealisatie
Toelichting op de financiële programmarealisatie

Toelichting
de
programmarealisatie
Ten opzichte vanop
de in
definanciële
3e bestuursrapportage
2020 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Ten opzichte
van
de de
in de
2020 aangepaste
begroting, zijn
de grootste
afwijkingen
als volgt:
Ten
opzichte
van
in 3e
debestuursrapportage
3e bestuursrapportage
2020 aangepaste
begroting,
zijn
de grootste
afwijkingen als volgt:
Taakveld (bedragen x € 1.000)
Taakveld (bedragen x € 1.000)

Afwijking 2020
Afwijking 2020

V/N
V/N

211
211

N
N

Burgerzaken
Burgerzaken

25
25

N
N

Crisisbeheersing en Brandweer
Crisisbeheersing en Brandweer

53
53

N
N

Overige verschillen
Overige verschillen

14
14

V
V

275
275

N
N

Bestuur
Bestuur

Totaal afwijkingen programma 4
Totaal afwijkingen programma 4

V= voordeel , N= nadeel
V= voordeel , N= nadeel

Bestuur: nadeel € 211.000
Bestuur:
211.000bestuur is voornamelijk ontstaan vanwege een extra dotatie van € 302.000 aan de voorziening pensioenen wethouders. Jaarlijks
Het
nadeelnadeel
op het€taakveld
Het nadeel
op het taakveld
bestuur gemaakt
is voornamelijk
vanwege een extra
dotatie
van €heeft
302.000
de(gewezen)
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Bestuur: nadeel € 211.000
Het nadeel op het taakveld bestuur is voornamelijk ontstaan
vanwege een extra dotatie van € 302.000 aan de voorziening
pensioenen wethouders. Jaarlijks worden er actuariële
berekeningen gemaakt van de pensioenverplichtingen die de
gemeente heeft voor haar (gewezen) wethouders en/of
gepensioneerden en hun nabestaanden. Op basis van
deze actuariële berekeningen wordt de hoogte van de
pensioenvoorziening bepaald. Tegenover dit nadeel zijn er
ook enkele voordelen binnen het taakveld. Onder andere op
het budget voor de raadsgriffie en salaris kosten Wethouders.
De jaarwedden zijn in 2020 niet volledig benut door een
inschalingsvoordeel en het niet volledig invullen van de
vacatureruimte binnen de griffie.

Jaarverslag 2020
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Burgerjaarverslag 2020
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Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Crisisbeheersing en Brandweer: nadeel € 53.000
Bij de bijstelling van het budget voor 2020 (VRU) is geen
rekening gehouden met de vergoeding voor openbare
brandkranen die aan Vitens moet worden betaald. Daarnaast is
in 2020 een extra brandkraan geplaatst aan de Inductorstraat.
In totaal bedragen de extra kosten voor de brandkranen
€ 31.000. Verder zijn door Corona er voor de crisisbeheersing
voor een bedrag van € 16.000 extra KPN mobiele data kosten
gemaakt.
Overige verschillen voordeel € 14.000
De overige verschillen op dit programma leiden per saldo tot
een voordeel van € 14.000.

Burgerzaken: nadeel € 25.000
Op het onderdeel ‘gemeenteleges burgerzaken’ is een nadeel
ontstaan van € 65.000 omdat er in verband met corona veel
huwelijken zijn uitgesteld en er minder documenten zijn
verstrekt waar legesopbrengsten tegenover staan. Voor de
gemeenteleges rijbewijzen en reisdocumenten is een voordeel
ontstaan van € 42.000 ten opzichte van de in de 1e bestuursrapportage 2020 bijgestelde ramingen vanwege de verlenging
van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Voor de reisdocumenten zijn de legesopbrengsten verlaagd met € 250.000 en
voor de rijbewijzen zijn deze verhoogd met € 30.000. Per saldo
een neerwaartse bijstelling van € 220.000 in 2020 met een
structurele aanpassing in de begroting 2021-2024 van
€ 180.000.
De overige ontwikkelingen binnen het taakveld Burgerzaken
laten per saldo een klein nadeel zien van € 2.000. De structurele
ontwikkeling van de leges zal nauwlettend worden gevolgd en
eventuele relevante afwijkingen ten opzichte van de (meerjarige)
inschattingen worden meegenomen in de reguliere P&C
documenten.
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Programma 5. Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Visie
Dit programma heeft betrekking op
de inkomsten die niet direct aan een
programma worden toegerekend. De
belangrijkste inkomstenbronnen voor dit
programma zijn de van het rijk te ontvangen
gemeentefondsuitkering en de opbrengsten uit
de onroerende zaak belasting (OZB).
Het doel van beheersing van algemene
middelen is om de risico’s zo goed mogelijk in
beeld te hebben (inventariseren/benoemen) en
zo goed mogelijk te beheersen (door het nemen
van beheersmaatregelen).
Hiervoor zorgen we door een structureel
en reëel evenwicht in de begroting en de
meerjarenraming. Daarmee blijven we binnen
de kaders van het repressief toezicht van de
provincie. We zetten een heldere beslisboom
in om eventuele dreigende tekorten op te

lossen. We houden de vastgestelde financiële
beleidsregels actueel met de landelijke en
lokale ontwikkelingen.
Onze planning- en control cyclus is zo
ingericht dat raad en college de sturings- en
verantwoordingsinformatie krijgen die ze
nodig hebben. Wij zorgen ervoor dat deze
informatie betrouwbaar, juist, tijdig en
volledig is.

Thema’s
De visie van het Programma Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien komt tot uiting in drie thema’s:
I. Treasury
II. OZB en belastingen overige
III. Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Thema I – Treasury
Voor een nadere toelichting rondom het treasurybeleid
wordt verwezen naar de paragrafen weerstandsvermogen en
risicobeheer en financiering.

Thema II – OZB en belastingen overige
Bij dit thema worden de uitgaven en inkomsten met betrekking
tot de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen
verantwoord. Daarbij gaat het concreet om de Onroerend
Zaak Belasting (OZB), toeristenbelasting, hondenbelasting en
precariobelasting.

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 111

Inleiding

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Programma 1:
Fysieke leefomgeving

Programma 2: Economie, Werk
en Ontwikkeling

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening
Programma 4:
Burger en Bestuur

Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Thema III – Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen
De uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt in
belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de
gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december,
ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota van het Rijk. De financiële effecten vanuit deze circulaires worden
verwerkt in de eerstvolgende gemeentelijke planning- en controlinstrumenten. In 2020 zijn de compensatievergoedingen vanuit het
Rijk vanwege de Coronacrisis voor een groot gedeelte via de gemeentefondsuitkering aan de gemeenten beschikbaar gesteld.

Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren

Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.

Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.
Veenendaal
Nr

Taakveld

35

0.61 OZBwoningen

38

Indicator

Eenheid

Bron

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

0.61 OZBwoningen

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden

39

In Euro’s

COELO

In Euro’s

COELO

0.61 OZBwoningen

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

Burgerjaarverslag 2020

Landelijk

Beschrijving

2018

2019

2020

2018

2019

2020

De gemiddelde WOZwaarde van woningen.
Het gemiddelde
totaalbedrag in euro's
per jaar dat een
éénpersoonshuis-houden
betaalt aan woonlasten.
Het gemiddelde
totaalbedrag in euro's
per jaar dat een
meerpersoonshuishouden
betaalt aan woonlasten.

218

234

254

230

248

270

515

549

579

649

669

700

549

579

609

721

739

773

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Toelichting op deze beleidsindicatoren:
35. Gemiddelde WOZ-waarde: landelijk ligt dit cijfer hoger
omdat Veenendaal veel hoogbouw heeft.
38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden:
jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie
van de Lagere Overheden (Coelo) een atlas uit waarin de
lokale lasten van de belastingen van gemeenten, provincies en
waterschappen zijn opgenomen. Zo heeft Coelo onder andere
een tabel opgenomen “Woonlasten per gemeente”.
De woonlasten die Coelo vergelijkt, bestaan uit OZB,
rioolheffing en afvalstoffenheffing.
39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden:
zie toelichting hierboven.

Verbonden Partijen
Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

Toelichting op deze beleidsindicatoren:
35. Gemiddelde WOZ-waarde: landelijk ligt dit cijfer hoger omdat Veenendaal veel hoogbouw heeft.
38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden: jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
(Coelo) een atlas uit waarin de lokale lasten van de belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn opgenomen. Zo heeft Coelo onder
andere een tabel opgenomen “Woonlasten per gemeente”. De woonlasten die Coelo vergelijkt, bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden: zie toelichting hierboven.

Verbonden Partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2020
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Concept jaarstukken 2020
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Financiële programmarealisatie 2020
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Raming 2020
Raming 2020
Na begrotingsNa begrotingswijziging
wijziging

Realisatie 2020
Realisatie 2020

Saldo
Saldo
2020
2020

3.734
3.734

3.614
3.614

-17
-17

3.632
3.632

Onttrekking aan reserve
Onttrekking aan reserve

123.952
123.952
120.218
120.218
21
21
58
58

128.940
128.940
125.326
125.326
2.921
2.921
2.405
2.405

125.440
125.440
125.457
125.457
2.922
2.922
2.405
2.405

-3.500
-3.500
131
131
-1
-1
-

Gerealiseerd resultaat
Gerealiseerd resultaat

120.255
120.255

124.810
124.810

124.940
124.940

131
131

Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000
Lasten
Lasten
Baten
Baten
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
Toevoeging aan reserve
Toevoeging aan reserve

Toelichting op de financiële programmarealisatie
Toelichting op
opde
definanciële
financiëleprogrammarealisatie
programmarealisatie
Toelichting

Primitief
Primitief

Ten
de 3e bestuursrapportage
bestuursrapportage2020
2020aangepaste
aangepastebegroting,
begroting,
zijn
grootste
afwijkingen
volgt:
Ten opzichte
opzichte van de in de
zijn
dede
grootste
afwijkingen
als als
volgt:
Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2020 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:
Taakveld (bedragen x € 1.000)
Taakveld (bedragen x € 1.000)

Afwijking 2020
Afwijking 2020

V/N
V/N

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

573
573

V
V

Overige baten en lasten
Overige baten en lasten
OZB niet-woningen
OZB niet-woningen
Treasury
Treasury
Overige verschillen
Overige verschillen

57
57
143
143
644
644
2
2

V
V
V
V
N
N
V
V

Totaal afwijkingen programma 5
programma 5

131
131

V
V

Totaal
afwijkingen
V=
voordeel
, N= nadeel
V= voordeel , N= nadeel

Concept jaarstukken 2020
Concept jaarstukken 2020
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Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds:
voordeel € 573.000
De algemene uitkering valt in 2020 € 262.000 hoger uit dan
geraamd. Dit positieve effect is hoofdzakelijk het gevolg van
een hogere uitkering vanuit de decembercirculaire 2020.
Daarnaast is in de 3e bestuursrapportage 2020 ten gunste van
dit budget een bedrag van € 311.000 gereserveerd voor de
gevolgen van de effecten van de Corona-crisis. Dit bedrag valt
nu vrij in deze jaarrekening. Voor een uitgebreide toelichting
op de effecten van de coronacrisis wordt verwezen naar het
hoofdstuk ‘De coronacrisis (COVID19)’.

Overige baten en lasten: voordeel € 57.000
In de begroting 2020 is, overeenkomstig de bestendige
gedragslijn, een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen.
Dit budget is in 2020 niet ingezet. Dit leidt tot een voordelige
effect van afgerond € 143.000. Daarnaast is er een nadelige
effect gerealiseerd van € 86.000. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door de afschrijvingslasten op de investeringen.

Als onderdeel van het corona steun- en herstelpakket (3e
tranche) heeft het rijk in de decembercirculaire voor de
jaren 2020 en 2021 de verwachte extra middelen voor het
gemeentelijk schuldenbeleid (€ 56.000 in 2020 en € 115.000 in
2021) en de bijzondere bijstand (€ 19.000 in 2020 en € 40.000
in 2021) ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld. Daarbij is
aangegeven dat deze middelen bedoeld zijn voor de voorziene
toename van de armoede- en schuldenproblematiek. De extra
middelen stellen gemeenten in staat om de inwoners waar
nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Voorgesteld wordt
om de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor 2020
over te hevelen naar 2021 en toe te voegen aan de reguliere
budgetten schuldhulpverlening (€ 56.000) en bijzondere
bijstand (€ 19.000). In de eerste bestuursrapportage 2021 zal
worden voorgesteld om de door het Rijk voor 2021 beschikbaar
gestelde middelen ook toe te voegen aan de reguliere
budgetten bijzondere bijstand en schulddienstverlening.

Treasury: nadeel € 644.000
Het nadelig saldo op dit taakveld wordt voornamelijk
veroorzaakt omdat voor een aantal activa, conform het
BBV, gebruik is gemaakt van de omslagrente in plaats van
projectrente. In de begroting is rekening gehouden met een
hoger rente percentage. De werkelijke rente toerekening
aan de activa is hierdoor eveneens lager. Dit resulteert in
minder rente inkomsten op het taakveld treasury voor een
bedrag van € 866.000, maar ook voor lagere rentelasten op
de overige taakvelden. Per saldo betreft de toerekening van
rente aan de activa op de diverse taakvelden een budget
neutrale mutatie binnen de gehele jaarrekening. Op de overige
rentecomponenten is een voordelig resultaat gerealiseerd van
€ 222.000. Dit positieve saldo is hoofdzakelijk het gevolg van
de lage rentestand en het hierdoor gerealiseerde voordelige
effect van € 318.000 op de rente van de geldleningen.
Tevens is in de begroting 2020 rekening gehouden met
dividendinkomsten voor een bedrag van € 110.000. Door
de effecten van de Coronacrisis zal er fors minder dividend
worden uitgekeerd. Dit leidt tot een nadelig effect van
€ 71.000. Het overige verschil betreft een effect vanwege
de toegerekende rente aan voorzieningen.

Overigens heeft het Rijk in december 2020 de gemeenten
geïnformeerd over een aanvullend Corona-compensatiepakket
2020. Omdat de verdeling c.q. de gevolgen van dit pakket bij
het opstellen van deze jaarrekening nog niet bekend zijn, zullen
de effecten hiervan verwerkt worden in 2021.

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Overige verschillen: voordeel € 2.000
De overige verschillen op dit programma leiden per saldo tot
een voordeel van € 2.000.

OZB niet-woningen: voordeel € 143.000
Dit voordeel is gerealiseerd omdat er meer gereed meldingen
van nieuwbouw zijn geweest dan oorspronkelijk geraamd.

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 114

Inleiding
Programma 1:
Fysieke leefomgeving

Samenvatting

De coronacrisis
(COVID-19)

Programma 2: Economie, Werk
en Ontwikkeling

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening
Programma 4:
Burger en Bestuur

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Programma 6. Bedrijfsvoering
Visie
Een organisatie is altijd in beweging: dat
geldt ook voor de gemeentelijke organisatie.
De vragen vanuit bestuur en samenleving eisen
dat de organisatie in staat is hierin snel en
adequaat op in te spelen. Dat stelt ook eisen
aan de teams en medewerkers. Om optimaal
in te kunnen spelen op maatschappelijk
ontwikkelingen is de afgelopen jaren
gewerkt aan de doorontwikkeling van de
organisatie. Inmiddels is in december 2020
de besluitvorming afgerond en kunnen we
stappen maken naar de beoogde flexibele en
adaptieve organisatie.
De veranderingen in de bedrijfsvoering hebben
in 2020 een ongekende verandering moeten
ondergaan. Immers, door het coronavirus
werd het ‘thuiswerken’ voor een groot deel van
het jaar als norm gesteld. Dat betekende heel
veel digitaal overleg en andere aanpassingen.
De organisatie is hier goed in geslaagd: de
productie van de gebruikelijke zaken kon

‘gewoon’ doorgaan vinden. Het ‘thuiswerken’
past in het zogenaamde ‘nieuwe werken’
waarin het kantoor (gemeentehuis) de plek
is voor ontmoetingen, maar waarin ook veel
thuis gewerkt kan worden op het moment dat
het voor de werknemer het meest schikt. In
2021 worden nieuwe voorstellen gedaan om dit
verder te optimaliseren.
In 2020 zijn nog meer voorbereidingen
getroffen voor de ‘bedrijfsvoering’ van
de toekomst. Ook Veenendaal zal en wil
in de nabije toekomst gaan werken met
energieneutrale en circulaire bedrijfsvoering.
We willen ons verder ontwikkelen door zo veel
mogelijk datagedreven te gaan werken.

Thema’s
De visie van het Programma Bedrijfsvoering komt tot uiting in
vijf thema’s:
I. Dienstverlening (intern)
II. Security- en informatiemanagement
III. Middelen
IV. Advisering en detachering
V. Bedrijfsvoering algemeen

Thema I – Dienstverlening (intern)
Informatisering en digitalisering
Afgelopen jaar is sterk ingezet op de verder professionalisering
van de ICT-functie binnen de gemeente. Dit is een randvoorwaarde voor de digitale transformatie van de gemeente
en het realiseren van haar ambitie om de ICT-stad van de
regio te worden. In dit professionaliseringstraject zijn de
belangrijkste ICT-processen ingericht en geoptimaliseerd, is
de basis gelegd voor werken onder architectuur, is proces- en
projectmatig werken ingezet en is een verkenning uitgevoerd
naar de competenties en vaardigheden die benodigd zijn voor
een professionele IT-organisatie. Door het verder inrichten
van informatiemanagement, wijzigingsbeheer en project
portfoliomanagement kunnen ICT-wensen en behoeften
beter worden gerealiseerd.
Binnen de samenwerking op het gebied van ICT met de 4
regiogemeenten zijn afgelopen jaar diverse verbeteringen
uitgevoerd. Hierbij lag de nadruk op afstemming van
informatiseringsplannen, het inrichten van een effectieve
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communicatiestructuur, duidelijker maken van de
dienstverlening en borgen van de continuïteit van de
dienstverlening.

Thema II – Security & informatiebeveiliging
In 2020 is de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
binnen de overheid verplicht. Hiermee is de BIG (Baseline
informatiebeveiliging gemeenten) vervallen. Binnen ENSIA
(Eenduidige Normatiek Single Information Auditis) daarom de
voor de zelfevaluatie opgestelde BIG-vragenlijst vervangen
door een BIO-vragenlijst. Voor de beveiliging van Suwinet
geldt dat de BIO, met een bijbehorend Basisbeveiligingsniveau
2 (BBN), het vereiste gemeenschappelijke beveiligingsniveau
invult. Het specifiek Suwinet Normenkader is niet langer van
toepassing, de verantwoording over Suwinet is gericht op de
naleving van een selectie van in de BIO geformuleerde normen
en maatregelen.
In 2020 is er bij gemeente Veenendaal een BIO zelfevaluatie
afgenomen. De resultaten hiervan worden uitgewerkt
in een meerjarenplan. Onze mensen, ICT-systemen en
processen worden periodiek getest en geschouwd om
nieuwe kwetsbaarheden te ontdekken. We zetten nieuwe
technieken in om processen aan te scherpen en onze waarbij
onze beveiliging continu wordt herzien en geactualiseerd. We
zitten in een wedloop met cybercriminelen. Een hoger niveau
van basisbeveiliging (BBN) beveiliging van de van gemeente
Veenendaal is daarbij een belangrijk speerpunt.
− In 2020 is de ENSIA-audit over kalenderjaar 2019 met succes
afgerond. Een aantal verbeterpunten door de externe EDPauditor gemeld, zijn aangepast en de resultaten zijn door de
externe EDP-auditor positief beoordeeld.
− In het 4e kwartaal van 2020 is begonnen met de pre-audit
over kalenderjaar 2020. De verplichte testen zijn uitgevoerd
en er zijn meerdere verbeteringen in processen en systemen
doorgevoerd. De bewijsvoering is bij de auditor aangeleverd,
die deze in het eerste kwartaal van 2021 beoordeelt.
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− In 2020 zijn de diverse testen uitgevoerd om te bezien waar
eventuele kwetsbaarheden liggen in onze mensen (phishing),
processen (kwaliteitsysteem), systemen, (hardware,
software). Hierin is ENSIA in de scope meegenomen.
Op basis van deze testen is een overzicht gemaakt met
potentiële kwetsbaarheden en/of extra beveiligingsopties.
Deze projecten lopen door in 2021.

Thema III – Middelen
Communicatie
Het doel van de communicatie vanuit de gemeente is het
maken van de verbinding tussen het gemeentehuis en de
samenleving, deze te versterken en de betrokkenheid van
de Veenendalers bij de samenleving te verstevigen. Dit is
een doorlopend proces waar we continue op monitoren en
evalueren. Dit jaar hebben we vanuit communicatie veel
aandacht besteedt aan de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld
via onze website, de pagina’s over corona zijn 70.000 keer
bezocht. Ook zien we dat door de coronamaatregelen
er steeds meer gebruik wordt gemaakt van onze digitale
communicatiemiddelen en -kanalen. Niet alleen door onze
inwoners, maar ook door onze organisatie (waaronder het
college). We verwachten dat de vraag naar en het gebruik van
digitale communicatiemiddelen en -kanalen blijft toenemen,
vandaar dat wij hier op blijven doorontwikkelen.
Juridische kwaliteitszorg
Onze samenleving wordt steeds complexer. De juridisering
van de samenleving houdt daarmee gelijke tred en de
regeldichtheid door meer wetten en regels neemt nog
altijd toe. De uitvoering van al die diverse wetten en regels,
internationaal, Europees, landelijk, provinciaal en lokaal,
stelt steeds hogere eisen aan het juridisch handelen van de
gemeente. De regelgeving grijpt ook steeds meer in elkaar
en wordt complexer. De juridisering is een gegeven maar ons
doel is het om daar waar mogelijk juridische procedures te
voorkomen. Dit geldt zowel voor de bestuursrechtelijke als
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civiele procedures. Besluiten moeten worden genomen maar
deze worden zoveel mogelijk op een begrijpelijke manier
verwoord en uitgelegd aan de burgers. Wij trachten ook steeds,
in overleg met betrokkenen en daar waar mogelijk, oplossingen
voor de geschillen vinden. Deze werkwijze hanteren wij
nu al een aantal jaren en is ook in 2020 redelijk succesvol
gebleken. De informele aanpak zorgt er voor dat heel wat
bezwaarschriften bijvoorbeeld niet het hele formeel juridische
traject door hoeven te lopen. Indien het uiteindelijk niet tot
procedures komt dan wel dat deze procedures voortijdig
kunnen worden gestaakt, dan is dat voor alle partijen misschien
wel de beste uitkomst.

Thema IV – Advisering en detachering
We zetten de Samenwerkingen ICT (met Rhenen, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg en Sportservice Veenendaal),
Belastingsamenwerking (Renswoude en Woudenberg) en
uitvoering Participatiewet (Rhenen en Renswoude) voort.
Waarbij wij volgens afspraak de reguliere werkzaamheden
blijven uitvoeren.
Corona
Het jaar 2020 stond voor ons allemaal in het teken van corona.
Als organisatie zijn wij vanaf 16 maart vanuit huis gaan werken.
Dit is door de organisatie en nog meer door onze medewerkers
heel snel opgepakt. Van de een op andere dag hebben collega’s
zich een nieuwe, digitale, manier van werken aangeleerd. Voor
leidinggevenden was het een spoedcursus ‘heb vertrouwen in
je team’. Naast de wendbaarheid en flexibiliteit van organisatie
en mens hebben we ook gemerkt dat het werken op afstand
ook zo zijn beperkingen heeft. We wisten natuurlijk al wel dat
wij als mens van gezelschap houden en menselijk contact nodig
hebben om goed te functioneren. In deze tijd van thuiswerken
is dat nog maar eens heel duidelijk geworden. Daarnaast
speelde ook nog de balans werk en privé een rol. Naast de
mentale belasting kwamen er hier en daar ook signalen ten
aanzien van de fysieke belasting. Als organisatie hebben wij
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middelen en materialen beschikbaar gesteld die nodig waren
om goed thuis te kunnen werken. De vervolg stap is om het
structureler in te vullen en te regelen. Dit wordt momenteel
door een werkgroep opgepakt en ingebed.
Naast de werkzaamheden voor corona hebben wij in dit jaar
ook ons eigen teamplan verder opgepakt en invulling gegeven.
Daarover meer in de onderstaande paragrafen.
Doorontwikkeling organisatie.
De inzet van de doorontwikkeling is dat de organisatie snel
en goed kan in spelen op ontwikkelingen in de samenleving.
Daarvoor is het nodig dat een werkwijze gehanteerd wordt
waarmee dat ook op een goede manier gedaan kan worden.
Het werken vanuit teams stelt de organisatie in staat om snel
en flexibel te kunnen handelen. Daarnaast zorgt het toevoegen
van het werken met opgaven voor regie en focus bij grote
maatschappelijke en politieke vraagstukken. Door meer
focus te leggen op de inhoud en verschillende expertises en
talenten te betrekken bij een opgave kan er niet alleen beter
worden ingespeeld op ontwikkelingen binnen de samenleving,
maar ontstaat ook meer en effectievere samenwerking
binnen de organisatie. Er wordt niet meer gefragmenteerd
gewerkt vanuit de verschillende afdelingen, maar vanuit één
gemeenschappelijk doel, waar overkoepelend de regie op
gevoerd wordt.
Er wordt veel van de organisatie gevraagd: de bestuurlijke en
maatschappelijke ambities en verwachtingen zijn hoog. Het
is uitdagend om te mogen werken voor een dynamische en
vooruitstrevende gemeente. Dat vraagt van alle medewerkers
het voortdurend realiseren van de balans tussen kwaliteit,
degelijkheid, en creativiteit.
Het traject ‘doorontwikkeling’ is in 2020 tot afronding gekomen
en zorgt voor de vervolg stap waarbij wij nu afspraken kunnen
gaan formaliseren. Van pilot tot werkelijkheid. Van praten naar
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doen. Vanaf 1 januari 2021 wordt daarmee de doorontwikkeling
geformaliseerd en verder uitgerold.
Strategisch personeelsbeleid
Om onze ambitie en doelen blijvend te realiseren is het van belang dat de organisatie en haar medewerkers meegroeien met
de ontwikkelingen in de omgeving. De snelle ontwikkelingen in
de samenleving en de uitdagingen waarvoor wij staan, vragen
continu om aanpassing, ontwikkeling en groei van zowel de
organisatie als de medewerkers.
Om in verbinding te blijven met onze omgeving, bijvoorbeeld
daar waar het gaat om maatschappelijke en politieke
vraagstukken, wordt van onze medewerkers de bereidheid
gevraagd om te veranderen, zich persoonlijk te ontwikkelen en
te groeien in hun professie.
Daarbij is het van belang om beleid te ontwikkelen en
duidelijke afspraken te maken over het werven en behouden
van talentvolle medewerkers, die passen bij de ambitie en de
kernwaarden van de organisatie.
Vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van ons beleid
hebben wij ons in 2020 gericht op een drietal speerpunten
1. Een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand.
Hoe zorgen we er voor dat de gemeente Veenendaal een
afspiegeling is van de Veense samenleving?
2. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Hoe zorgen we er voor dat medewerkers inzetbaar zijn en
blijven, zeker nu de pensioenleeftijd verschuift.
3. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.
Het verder versterken van het eigenaarschap over het werk
en de loopbaan, het blijven stimuleren van (zelf) reflectie
op het eigen werk en de samenwerking met in- en externe
partners, en het ondersteunen van werken met passie en
plezier.
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Deze drie speerpunten komen voort uit onze drie
hoofdprocessen van P&O:
1. instroom
2. doorstroom
3. uitstroom
In essentie gaat het over het aantrekken, behouden en
optimaal inzetten van talentvolle medewerkers. Binnen deze
hoofdprocessen richten we ons op de (door)ontwikkeling van
een aantal instrumenten om de speerpunten verder vorm te
geven. Deze staan in het jaarplan P&O weergegeven, waarbij
wij er een drietal uitlichten.
Optimaliseren inzetbaarheid
In 2020 hebben wij ons gericht op het beperken van het
verzuim en ons meer focussen op onze visie op inzetbaarheid.
Hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor de inzet(baarheid)
van de medewerker zelf en zijn/haar leidinggevende. In
samenspraak bepalen zij wat de mogelijkheden zijn, afgestemd
op de talenten en interesses, kennis en vaardigheden en
gezondheid van de medewerker.
Duurzame inzetbaarheid
Wij zijn in kwartaal 1 van 2020 gestart met de gespreksdialoog.
Het eerste gesprek was gericht op verwachtingen en afspraken
over ontwikkeling en resultaten. Aan het einde van het jaar
volgde het tweede gesprek, het waarderingsgesprek. Hoe is
het gegaan dit jaar en wat is de algehele waardering van een
medewerker.
Om leren en ontwikkelen meer een onderdeel te laten zijn van
de praktijk hebben we de Talent Motivatie Analyse (TMA) een
onderdeel gemaakt van de gespreksdialoog en hebben we
een bibliotheek aangeschaft met onlinetrainingen om naast de
reguliere opleidingen het leerklimaat te verhogen.
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Leiderschap
Om in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving is het
van belang om continu in beweging te blijven. Dit vraagt om
ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap. In 2020 hebben
wij richting bepaald op welke wijze wij een ontwikkeltraject
voor leiders zien. In verschillende managementdagen is hier
samen met de betrokkenen aan gewerkt. De plannen zijn
geschreven en kunnen in 2021 uitgerold worden. Een en ander
was ook in afwachting van de formele afwikkeling rondom de
doorontwikkeling.

Instroom
Om te komen tot een evenwichtige opbouw van ons
personeelsbestand, is ons streven dat 50% van de nieuw
aan te nemen medewerkers onder de 35 jaar is. Om dat
percentage te behalen in 2020 hebben wij extra aandacht
voor onze arbeidsmarktcommunicatie en daarmee de werving
& selectie. Om ook voor een goede kennismaking met de
organisatie te zorgen zijn wij gestart met de optimalisatie van
ons introductiebeleid. Het inwerk programma wordt nu ook
opgepakt en dat wordt digitaal vormgegeven mede vanuit het
thuiswerken nu maar ook naar de toekomst toe.
Ook inclusiviteit in de vorm van aanname van werknemers
uit de participatiedoelgroep is een van onze doelen. Hiervoor
is ons werving en selectieproces aangepast en zijn we in
contact met het werkgeversservicepunt. Tevens zijn wij gestart
met detachering van SW-medewerkers van IW4 voor de
groenvoorziening.
In cijfers
In de periode van 1 januari tot en met 24 december 2020 zijn 62
medewerkers ingestroomd. Waarvan 33 medewerkers jonger
dan 35 jaar en 29 medewerkers uit een andere leeftijdsklasse.
Aangaande de quotumwetgeving is de norm voor 2020 14,8
fte. Deze neemt toe tot 19,4 fte in 2024. Wij hebben op basis
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van de samenwerking met IW4 48,5 fte medewerkers uit de
participatiedoelgroep.
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De leeftijdsopbouw van de organisatie
Leeftijdscategorie

Percentage

Doorstroom

<25 jaar

4%

Interne- en externe ontwikkelingen vragen erom dat
organisaties en hun medewerkers blijven leren en ontwikkelen.
Hierbij is het van belang dat medewerkers leren & ontwikkelen
zien als een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk en leven.
Voor ons betekent dit dat wij de eigen regie van medewerkers
op hun loopbaan en leven blijven stimuleren, zodat ze zich
kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen
maken. Een leven lang ontwikkelen maakt mensen vitaal,
flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt.

25 – 35 jaar

17%

35 – 45 jaar

21%

45 – 55 jaar

28%

55 – 60 jaar

13%

> 60 jaar

16%

De komende jaren richten we ons op de doorontwikkeling
van de organisatie waarbij we aandacht hebben voor
talentmanagement en het versterken van leiderschap.

Uitstroom
Het afgelopen jaar, de periode 1 januari tot en met 24 december
2020, zijn 71 medewerkers uitgestroomd waarvan 19 stagiaires
en 2 vakantiekrachten.

Het verzuim in %
Jaar

Verzuim

2017

5,8%

2018

3,7%

2019

4,46%

2020*

5,13%

De norm voor het ziekteverzuim bedraagt 5%.

Omvang van de formatie
Jaar

Aantal fte

2017

418

2018

445

2019

457

2020

463
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Bijlagen
onze organisatie op een
aantal onderdelen
te versterken
en de druk op medewerkers
te verlagen.
We zijn in december
2020 al begonnen met het
(COVID-19)
van de werving en selectie van de verschillende functionarissen.
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Thema V – Bedrijfsvoering algemeen

Programma 3:

Programma 4:

Programma 5: Algemene

Programma 6:

Sociale leefomgeving
Burger en Bestuur
Dekkingsmiddelen
en Onvoorzien
Bedrijfsvoering
Voor aanvullende
informatie over de bedrijfsvoering
wordt verwezen naar
de toelichtingen
bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren
Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.

In 2020 hebben we u via de Kaderbrief 2021-2024 op de hoogte
gebracht van de noodzaak van de versterking van de formatie.
We constateerden dat het aantal taken dat de gemeente moet
uitvoeren alsmaar toeneemt, de rijksoverheid stapelt de ene
eis op de andere maar dat het uitvoeringsbudget door het Rijk
niet/onvoldoende wordt meegeleverd. Als gevolg daarvan
wordt onvoldoende toegekomen aan die zaken die we ons
voorgenomen hebben en moeten doen. Dat heeft gevolgen
voor de dienstverlening, het voldoen aan wettelijke eisen en
de gewenste kwaliteit van de te nemen besluiten maar zeker
ook voor het niet (op tijd) kunnen leveren van toegezegde
stukken. Voor de meest noodzakelijke en onontkoombare
activiteiten is een formatie-uitbreiding van 26 fte gevraagd. We
zijn verheugd dat uw raad hiermee bij het vaststellen van de
Programmabegroting 2021-2024 heeft ingestemd.

Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren.

Tegelijkertijd heeft dit in 2020 extra inzet van de bestaande
organisatie gevraagd. We constateren dat ondanks het beperkt
aantal mensen en de moeilijke omstandigheden vanwege de
Corona, er goede prestaties in 2020 zijn neergezet. We kunnen
met de huidige uitbreiding een goede eerste stap zetten om
onze organisatie op een aantal onderdelen te versterken en de
druk op medewerkers te verlagen. We zijn in december 2020 al
begonnen met het opstarten van de werving en selectie van de
verschillende functionarissen.

Toelichting op deze beleidsindicatoren:
Toelichting
opberekening
deze beleidsindicatoren:
Verbonden
Formatie: de
is gebaseerd op de formatie per 31 december
2020 en hetPartijen
inwoneraantal per 1 januari 2021.
Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.
Formatie: de berekening is gebaseerd op de formatie per
31 december 2020 en het inwoneraantal per 1 januari 2021.
Bezetting:
de berekening
Concept jaarstukken
2020 is gebaseerd op de formatie per
165
31 december 2020 en het inwoneraantal per 1 januari 2021.
Apparaatskosten: de berekening is gebaseerd op de kosten en
baten van de bedrijfsvoering (exclusief kapitaallasten) en het
inwoneraantal per 1 januari 2021.
Externe inhuur: de berekening is gebaseerd op de kosten van
inhuur externen als % van de totale loonsom + kosten inhuur
externen.
Overhead: de indicator voor 2020 is gebaseerd op de directe
lasten van het taakveld overhead als % van de totale lasten

Voor aanvullende informatie over de bedrijfsvoering
wordt verwezen naar de toelichtingen bij de paragraaf
Bedrijfsvoering.

Veenendaal
Nr

Taakveld

Indicator

0.3 Overhead

Formatie

Eenheid
Fte per 1.000
inwoners

0.3 Overhead

Bezetting
Apparaatskosten
Externe inhuur

Eigen gegevens

Kosten per
inwoner

0.3 Overhead

Eigen gegevens

Fte per 1.000
inwoners

0.3 Overhead

Bron

Eigen gegevens

Beschrijving

2018

2019

2020

6,9

6,97

6,97

6,35

6,4

6,56

511,22

544,39

566,57

14,6

13,2

14,66

9,2

9,9

11,12%

Kosten als %
van totale
loonsom +
totale kosten

0.3 Overhead

Overhead

inhuur externen

Eigen gegevens

% van totale

Eigen gegevens

lasten
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Financiële programmarealisatie 2020
Programma
Bedrijfsvoering
Programma 6 6
Bedrijfsvoering

Raming 2020
Primitief

Na begrotingswijziging

Realisatie 2020

Saldo
2020

41.977

43.887

42.954

933

2.611

2.499

3.322

823

-39.366

-41.388

-39.631

1.756

Toevoeging aan reserve

20

584

584

-

Onttrekking aan reserve

170

553

553

-

Gerealiseerd resultaat

-39.216

-41.419

-39.663

1.756

Bedragen x € 1.000

Lasten
Baten
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Toelichting op de financiële programmarealisatie

Toelichting op de financiële programmarealisatie
Tenopzichte
opzichte
dedein3edebestuursrapportage
3e bestuursrapportage
2020 aangepaste
begroting,
zijnafwijkingen
de grootste
afwijkingen als volgt:
Ten
vanvan
de in
2020 aangepaste
begroting, zijn
de grootste
als volgt:

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Overhead
Concept
jaarstukken 2020
Totaal afwijkingen
programma 6

166

Afwijking 2020

V/N

1.756

V

1.756

V

V= voordeel , N= nadeel

Salariskosten en inhuur: voordeel € 1.161.000
Dit voordeel ontstaat voornamelijk vanwege een voordeel op de uitvoeringskosten voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
De kosten voor uitvoering van de Tozo-regeling worden vergoed op basis van een vast bedrag per besluit op een aanvraag. De gemeenten krijgen € 450
voor elk besluit over een aanvraag Tozo voor levensonderhoudsonderhoud en € 800 voor elk besluit over een aanvraag kapitaal. Dit ongeacht of het besluit
een afwijzing of een toekenning is. De vergoeding heeft betrekking op alle activiteiten in het kader van deze regeling, dus voorbereidende activiteiten, alle
werkprocessen, controles, verantwoording, etc. Deze uitvoeringskosten zullen zich -bijvoorbeeld als gevolg van terugvorderingen en verantwoording aan het
Rijk- meerjarig voordoen. De gemeente Veenendaal voert de Tozo ook uit voor de gemeente Rhenen en Renswoude. Met hen is afgesproken dat zij de
vergoeding voor de uitvoeringskosten naar de gemeente Veenendaal overmaken.
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal
Bij de 3e bestuursrapportage 2020 is gerapporteerd dat de vergoeding uitvoeringskosten Tozo 1 en Tozo 2 in totaal € 670.000 bedraagt (€ 487.000
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Salariskosten en inhuur: voordeel € 1.161.000
Dit voordeel ontstaat voornamelijk vanwege een voordeel op
de uitvoeringskosten voor de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo). De kosten voor uitvoering
van de Tozo-regeling worden vergoed op basis van een
vast bedrag per besluit op een aanvraag. De gemeenten
krijgen € 450 voor elk besluit over een aanvraag Tozo voor
levensonderhoudsonderhoud en € 800 voor elk besluit over
een aanvraag kapitaal. Dit ongeacht of het besluit een afwijzing
of een toekenning is. De vergoeding heeft betrekking op alle
activiteiten in het kader van deze regeling, dus voorbereidende
activiteiten, alle werkprocessen, controles, verantwoording,
etc. Deze uitvoeringskosten zullen zich -bijvoorbeeld als
gevolg van terugvorderingen en verantwoording aan het Rijkmeerjarig voordoen. De gemeente Veenendaal voert de Tozo
ook uit voor de gemeente Rhenen en Renswoude. Met hen is
afgesproken dat zij de vergoeding voor de uitvoeringskosten
naar de gemeente Veenendaal overmaken.

bedrag van € 435.000 benodigd voor de uitvoering bij Werk en
Inkomen en € 235.000 voor de overige bedrijfsvoering. Met het
deel van de middelen voor de uitvoering bij Werk en Inkomen
was al rekening gehouden in de teamplannen 2021 (€ 435.000).
Hoewel de afwikkeling van de regeling volledig plaatsvindt na
2020, zijn de uitvoeringsmiddelen al volledig in 2020 van het
rijk ontvangen. In dit bedrag zitten zoals aangegeven ook de
betreffende middelen voor de uitvoering ten behoeve van de
gemeenten Rhenen en Renswoude.

Bij de 3e bestuursrapportage 2020 is gerapporteerd dat de
vergoeding uitvoeringskosten Tozo 1 en Tozo 2 in totaal
€ 670.000 bedraagt (€ 487.000 Veenendaal en € 183.000
Rhenen + Renswoude). Tevens werd aangegeven dat bij het
opstellen van de jaarrekening de balans zou worden opgemaakt
en een voorstel voor overheveling naar 2021 zou worden
gedaan.

Naast het voordeel op de TOZO is er ook een voordelig
resultaat gerealiseerd op de overige salariskosten van
€ 203.000 een vrijvallende gelden ad € 278.000 vanwege
gereserveerde WKR gelden uit voorgaande jaren.

De uitvoering Tozo is tot op heden voor een groot deel
met eigen personeel en/of binnen (inhuur)budgetten 2020
uitgevoerd. Omwille van de continuïteit en kwaliteit in de
uitvoering en ten behoeve van uitvoering van uitgestelde
werkzaamheden is dit niet langer haalbaar en wenselijk
en derhalve is inzet van de middelen in 2021 noodzakelijk.
Hetzelfde geldt voor de overige middelen voor bedrijfsvoering
(ten behoeve van financiële ondersteuning, rechtmatigheid,
verantwoording). Van het totale bedrag van € 670.000 is een

Vandaar de noodzaak om de genoemde middelen voor zowel
de uitvoering bij Werk en Inkomen als de bijbehorende
middelen voor de bedrijfsvoering volledig beschikbaar te
stellen in 2021 om deze taken te kunnen uitvoeren. Gezien
de (verwachte) meerjarige aard van de middelen zal naar
verwachting - en afhankelijk van de ontwikkelingen in 2021- te
zijner tijd worden voorgesteld om eventueel nog resterende
middelen over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar.

Extra uitgaven in verband met de Coronacrisis:
voordeel € 224.000
In de 2e bestuursrapportage 2020 is een inschatting gemaakt
van de extra lasten binnen de bedrijfsvoering vanwege de
Coronacrisis. In totaal is € 353.000 geraamd voor extra ICTkosten, beschermende maatregelen en personeelslasten. In
werkelijkheid bedraagt het nadelige financiële effect van de
Coronacrisis op de bedrijfsvoering € 129.000. Dit levert in deze
jaarrekening een voordelig resultaat op van € 224.000.
Voor een nadere toelichting en voor een gedetailleerd overzicht
van de financiële effecten van de coronacrisis wordt verwezen
naar bijlage 10 van deze jaarstukken.

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Eind 2020 is de ‘Tijdelijke regeling beschikbaar stellen
thuiswerkfaciliteiten gemeente Veenendaal’ vastgesteld. Deze
regeling geldt, met terugwerkende kracht, van 1 april 2020
tot 1 juli 2021. Met deze regeling worden onze medewerkers
faciliteiten geboden om te kunnen thuiswerken tijdens de
coronacrisis.
In de regeling is onder meer een vergoeding voor onkosten
opgenomen. Voor de periode 1 april 2020 tot 1 juli 2021 kan
per medewerker een vergoeding van maximaal € 450 worden
verstrekt. De uitbetaling vindt in 2021 plaats op declaratiebasis.
De kosten van de regeling zijn berekend op afgerond
€ 197.000, Voorgesteld wordt om dit bedrag, ad € 197.000,
vanuit het positieve saldo op de bedrijfsvoering in 2020 over te
hevelen naar 2021 voor de bekostiging van de thuiswerkfaciliteiten gedurende de periode 1 april 2020 tot en met 1 juli 2021.
Artikel 213A onderzoek(en): voordeel € 22.000
Op de post adviezen van derden van waaruit externe expertise
kan worden ingehuurd voor onderzoeken door het college
naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door
het college gevoerde bestuur, resteert in 2020 een bedrag
van € 22.000. Om in 2021 een dergelijk onderzoek c.q.
dergelijke onderzoeken goed te kunnen uitvoeren en daarvoor
(kwalitatief) voldoende expertise te kunnen inzetten, is het
voorstel om het restantbedrag van € 22.000 beschikbaar te
houden in 2021. Door de middelen uit 2020 in aanvulling te
brengen op het in 2021 beschikbare budget wordt het mogelijk
om uitvoering te geven aan dit onderzoek. De huidige middelen
die jaarlijks beschikbaar zijn niet toereikend.
Detachering en Dienstverlening derden EW: voordeel € 85.000
Het voordelig resultaat bij Detachering en Dienstverlening
derden EW wordt met name veroorzaakt door hogere
inkomsten vanwege uitvoering van werkzaamheden voor
de gemeente Renswoude op het gebied van Economische
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Zaken en hogere inkomsten vanwege extra inzet vanuit de
dienstverleningsovereenkomst Sociale Zaken met de gemeente
Rhenen (afrekening 2020). Voor een bedrag van € 33.000
is het voordeel ontstaan voor de uitvoering van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
regeling voor de gemeenten Rhenen en Renswoude. Voor een
nadere toelichting op de achtergronden van de uitvoering
van deze regeling wordt verwezen naar de toelichting op de
salariskosten. Net als het bedrag dat daar is genoemd, is het
noodzakelijk om het bedrag van € 33.000 van beschikbaar te
houden ter dekking van de uitvoeringskosten in 2021.

Jaarverslag 2020

Programma 3:
Sociale leefomgeving

Jaarrekening
Programma 4:
Burger en Bestuur

Burgerjaarverslag 2020
Programma 5: Algemene
Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bijlagen
Programma 6:
Bedrijfsvoering

Overige verschillen: voordeel € 57.000
De overige verschillen op dit programma leiden per saldo tot
een voordeel van € 57.000.

Centrale opleidingskosten en RI&E: voordeel 155.000
Van het centraal opleidingsbudget is een bedrag van € 105.000
niet besteed in 2020 omdat een deel van de scholing niet heeft
plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2021
specifiek in te zetten voor scholing die is uitgesteld.
De RI&E waarvoor in 2020 vanuit de resultaatbestemming 2019
een bedrag van € 50.000 beschikbaar was, is niet uitgevoerd
omdat de uitgaven samenhangen met aanpassingen op
kantoor. Door onder andere het thuiswerken zijn investeringen
in kantooraanpassingen aangehouden. Begin 2021 is een
projectgroep gestart om tot een nieuwe visie te komen voor het
kantoor van de toekomst. Het bedrag zal in 2021 alsnog worden
besteed passend in lijn met de nieuwe visie van het kantoor van
de toekomst.
Juridische kosten WOB-verzoeken: voordeel € 52.000
De procedures waarvoor in 2019 middelen zijn overgeheveld
voor de juridische advisering en het afhandelen van WOBverzoeken, zijn nog niet volledig afgerond. Dat betekent dat de
hieraan ten grondslag liggende activiteiten doorlopen in 2021.
Derhalve wordt voorgesteld om de niet bestede middelen voor
deze activiteiten, ad € 52.000, via de resultaatbestemming over
te hevelen naar 2021.
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B. Paragrafen
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van
een aantal aspecten, bezien vanuit een bepaald
perspectief. Ze gaan over onderwerpen die in
de gehele begroting terug te vinden zijn en
waaraan politieke of financiële risico’s verbonden zijn. De paragrafen geven de raad dus op
een andere manier dan de begrotingsprogramma’s inzicht in de financiële positie van onze
gemeente.

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) stelt regels aan welke paragrafen er in
de begroting moeten zijn en wat daarin aan de orde komt.
De volgende paragrafen zijn in deze jaarstukken opgenomen:
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
B. Onderhoud kapitaalgoederen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Verbonden partijen
F. Grondbeleid
G. Lokale heffingen
Op 9 juli 2015 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties onder regeling nr. 2015-000387198,
een overzicht met kengetallen verplicht gesteld voor in de
begroting 2016 en het jaarverslag van provincies en gemeenten.
Het totaaloverzicht van deze (verplichte) kengetallen is
nu opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing. De detailtoelichtingen staan vermeld in
de paragrafen financiering, grondbeleid, lokale heffingen
en in de bijlage (staat van incidentele baten en lasten).
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Paragraaf A.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Paragraaf A

In 2020 zijn we geconfronteerd met de gevolgen
van het corona virus. De pandemie heeft
grote gevolgen voor de wereldeconomie. Ook
als gemeente hebben we de nodige negatieve
effecten van de crisis ondervonden.
Daarnaast is de gemeente in 2020
geconfronteerd met de uitspraak van de rechter
dat de geinde precariobelasting voor een
belangrijk deel dient te worden terugbetaald.
Weliswaar zijn deze middelen tijdelijk
gestald in een voorziening. Er zijn echter ook
plannen om het ondergronds brengen van de
hoogspanningskabels hiermee te financieren.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de capaciteit waardoor de gemeente Veenendaal in staat is om op
langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico’s – oftewel tegenvallers vangen. Van belang is de mate waarin de gemeente risico’s wil nemen en de hoogte van de re
weerstandsvermogen. Als gemeente zijn wij in 2019 risico’s niet uit de weg gegaan. Het openb
bestuur speelt zich af in een open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve
participatie. Het tijdig
signaleren
en beheersenwordt
van risico’s
is hierbij
essentieel.
Al met al zijn er in 2020 genoeg ontwikkelingen geweest
Het
weerstandsvermogen
berekend
door de
beschikbare
Risicomanagement heeft daarom in 2019 een steeds belangrijkere plaats ingenomen binnen o
die ons weerstandsvermogen op de proef stellen. Het
weerstandscapaciteit (beschikbare middelen) af te zetten
beleidsvoorbereiding en -uitvoering. In 2019 hebben we diverse risico’s opnieuw benoemd en
weerstandsvermogen is de capaciteit waarmee de
gemeente
tegen
benodigde
weerstandscapaciteit
(risico’s).
bestaande
risico’s van
eendeupdate
voorzien.
Immers een risicoprofiel
is Ook
nooit af. Bij het uitvoere
Veenendaal in staat is om op langere termijn aanons
haarbeleid hebben wij
wordt
beoordeeld of er voldoende
structurele
middelen
beheersmaatregelen
genomen om
risico’s goed
op tezijn
kunnen vangen.
ook opgevangen
weerstandsverplichtingen te voldoen en financiële risico’s – Daarnaast
oftewel worden risico’s
om structurele
risico’s opvia
te het
vangen.
Hetzelfde geldt voor de
vermogen.
tegenvallers - op te vangen.
vergelijking incidentele middelen en incidentele risico’s. In 2020
Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit (beschikb
hebben
opweerstandscapaciteit
een verantwoorde financiële
middelen) af te zetten
tegenwij
degestuurd
benodigde
(risico’s).positie
Ook wordt beoordee
Risicomanagement heeft in 2020 opnieuw een belangrijke
door
een
sluitende
begroting,
voldoende
weerstandsvermogen
voldoende structurele en incidentele middelen zijn om structurele en incidentele risico’s op te v
In 2019
gestuurd
op een verantwoorde
plaats ingenomen binnen onze beleidsvoorbereiding
en hebben wij en
een houdbare
schuldpositie. financiële positie door een sluitende begroti
voldoende weerstandsvermogen en een houdbare schuldpositie.
-uitvoering. In 2020 hebben we diverse risico’s opnieuw
benoemd en bestaande risico’s van een update voorzien. Een
Schematisch ziet dit er als volgt uit:
Schematisch ziet dit er uit als volgt:
risicoprofiel is immers nooit af. Bij het uitvoeren van ons beleid
hebben wij beheersmaatregelen genomen om risico’s goed op
te kunnen vangen. Daarnaast worden risico’s ook opgevangen
Financiële
via het weerstandsvermogen.
positie
Van de rekenkamer is recent een brief ontvangen met
aanbevelingen over het gemeentelijk risicomanagement.
Deze aanbevelingen zijn voor een deel verwerkt in de deze
paragraaf. Het is ons voornemen om in de p&c cyclus 2021
deze aanbevelingen in de gemeentelijke planning & control
documenten te verwerken.

Sluitende
begroting

Weerstands
vermogen

Weerstands
capaciteit

Schuldpositie

Risico’s

De weerstandscapaciteit.

Eind 2019 is circa € 22,7 miljoen (2018 € 25,6 miljoen) aan weerstandscapaciteit aanwezig. Hie
€ 4,6 miljoen structureel van aard
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De weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit.
Eind
2020 is circa € 23,3 miljoen (2019 € 22,7 miljoen) aan weerstandscapaciteit aanwezig.
De
Eindweerstandscapaciteit.
2020
is 4,6
circa
€ 23,3structureel
miljoen (2019
22,7 miljoen) aan weerstandscapaciteit aanwezig. Hiervan is € 4,6 miljoen structureel van aard.
Hiervan
is €
miljoen
van€aard.
Eind 2020 is circa € 23,3 miljoen (2019 € 22,7 miljoen) aan weerstandscapaciteit aanwezig. Hiervan is € 4,6 miljoen structureel van aard.

De gemeentelijke weerstandscapaciteit op 31 december 2020 (in miljoenen)
De
gemeentelijke
weerstandscapaciteit op 31 december 2020 (in miljoenen)
Algemene
Reserve
Algemene
Onbenutte Reserve
belastingcapaciteit
Onbenutte
belastingcapaciteit
Onvoorziene
uitgaven
Onvoorziene
Stille reservesuitgaven
Stille
reserves
Startersleningen
Startersleningen
Totaal
Totaal

16,6
16,6
4,5
4,5
0,1
0,1
1,1
1,1
1,0
1,0
23,3
23,3

Beschikbaar is:
is:
Beschikbaar
Beschikbaar
In deis:
algemene
reserve
16,6 miljoen
(incidentele
capaciteit),
dit bedrag
is inclusief
de consolidatie
Rembrandt
College;
− In•de algemene
reserve
€ 16,6€miljoen
(incidentele
capaciteit),
dit bedrag
is inclusief
de consolidatie
vanvan
hethet
Rembrandt
College;
•• In
de algemene
reserve
€ 16,6
miljoen (incidentele
capaciteit),
dit bedrag is inclusief de consolidatie van het Rembrandt College;
€
4,5
miljoen
aan
onbenutte
belastingcapaciteit
(structurele
capaciteit);
− € 4,5 miljoen aan onbenutte belastingcapaciteit (structurele capaciteit);
€ 4,5 onvoorziene
miljoen aan onbenutte
(structurele
capaciteit);
•• Voor
uitgaven €belastingcapaciteit
0,1 miljoen (structurele
capaciteit);
− Voor
onvoorziene
uitgaven € 0,1 miljoen
(structurele
capaciteit);
Voor €
onvoorziene
0,1 miljoen
(structurele
capaciteit);
•• Voor
1,1 miljoen uitgaven
aan stille€reserves
(incidentele
capaciteit);
− Voor
€Voor
1,1 miljoen
aan stille
reserves
(incidentele
capaciteit);
€1
1,1
miljoen
stille reserves
(incidentele
capaciteit);capaciteit);
•• Voor
€
miljoen
uitaan
de reserve
startersleningen
(incidentele
− Voor
1 miljoen
uit deuit
reserve
startersleningen
(incidentele
capaciteit);
• €Voor
€ 1 miljoen
de reserve
startersleningen
(incidentele
capaciteit);
Een overzicht van de stille reserves treft u hieronder aan.
Een overzicht
overzicht van de stille
stille reserves treft
Een
treftuuhieronder
hieronderaan.
aan.
Boekwaarde per
Panden
WOZ-waarde
Stille reserve
Boekwaarde
31-12-2020per
Panden
WOZ-waarde
Stille reserve
31-12-2020
Dijkstraat 155
316.000
40.000
276.000
Dijkstraat
155
316.000
40.000
276.000
Dijkstraat 157/157A
322.000
11.700
310.300
Dijkstraat
157/157A
322.000
11.700
310.300
Middelbuurtseweg 1
285.000
0
285.000
Middelbuurtseweg
1
285.000
0
285.000
G. van Schoonbekestraat 77
261.000
46.000
215.000
G.
van
Schoonbekestraat
77
261.000
46.000
215.000
Totaal
1.184.000
97.700
1.086.300
Totaal
1.184.000
97.700
1.086.300
Risico’s.
Risico’s.
Risico’s worden periodiek geïnventariseerd. Daarnaast wordt op diverse niveaus in de organisatie de dialoog over risico’s en de te nemen
Risico’s
worden periodiek
geïnventariseerd.
wordt op diverse
de organisatie
dialoog
over risico’s
en van
de te
nemen
beheersmaatregelen
gevoerd.
De informatieDaarnaast
die aldus verkregen
wordt isniveaus
de basisinvoor
het indelende
van
de risico’s.
De score
een
risico wordt berekend
beheersmaatregelen
gevoerd.
De
informatie
die
aldus
verkregen
wordt
is
de
basis
voor
het
indelen
van
de
risico’s.
De
score
van
een
risico wordt
berekend
op basis van kans x gevolg volgens onderstaande tabel. Dit levert een bruto risicoscore op (ScB). Als gevolg van het nemen van maatregelen
daalt
vaak de
op
basis
vanimpact
kans x(gevolg)
gevolg van
volgens
tabel.
Dit levert
brutorisicoscore
risicoscoreberekend
op (ScB).(ScN).
Als gevolg
van het nemen
van
maatregelen
daalt vaak
de
kans
en de
een onderstaande
risico. Op basis
hiervan
wordt een
de netto
In onderstaande
tabel
treft
u de 10 grootste
risico’s
kans
aan. en de impact (gevolg) van een risico. Op basis hiervan wordt de netto risicoscore berekend (ScN). In onderstaande tabel treft u de 10 grootste risico’s
aan.
Concept jaarstukken 2020
Concept jaarstukken 2020
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Risico’s.
Risico’s worden periodiek geïnventariseerd. Daarnaast wordt op diverse niveaus in de
organisatie de dialoog over risico’s en de te nemen beheersmaatregelen gevoerd. De
informatie die aldus verkregen wordt is de basis voor het indelen van de risico’s. De score
van een risico wordt berekend op basis van kans x gevolg volgens onderstaande tabel.
Dit levert een bruto risicoscore op (ScB). Als gevolg van het nemen van maatregelen
daalt vaak de kans en de impact (gevolg) van een risico. Op basis hiervan wordt de netto
risicoscore berekend (ScN). In onderstaande tabel treft u de 10 grootste risico’s aan.

Kans
< 10 jaar
Kans
5 jaar < x < 10 jaar
<2 10
jaarjaar
< x < 5 jaar
5 jaar < x < 10 jaar
1 jaar < x < 2 jaar
2 jaar < x < 5 jaar
1Xjaar
x < 2 jaar
> 1<
jaar

10%
30%
10%
50%
30%
70%
50%
70%
90%

XRisico
> 1 jaar

90% Miljoen Beheersmaatregel
5
X > 1.000.000

Risico
Onvoldoende regie op de
Jeugdzorg en WMO.
Onvoldoende regie op de
De parkeerexploitatie
Jeugdzorg
en WMO. blijft
achter bij de prognoses.
De parkeerexploitatie blijft
achter bij de prognoses.

Score Kans
1
Score Kans
2
13
2
4
3
45

Miljoen
€ 1,5
(i)
€ 1,5
€ 0,5
(i)
(s)
€ 0,5
(s)

De uitkeringslasten stijgen
€ 1,5
en/of de BUIG-uitkering van
(i)
hetuitkeringslasten
rijk neemt af. stijgen
De
€ 1,5
en/of de BUIG-uitkering van
(i)
het
rijk neemt af.grondexploitatie € 2,2
Gemeentelijke
(i)
Gemeentelijke grondexploitatie € 2,2
(i)
Incidentele effecten Covid-19
€ 1,7
crisis
(i)
Incidentele effecten Covid-19
€ 1,7
crisis
(i)
Bezuinigingen door het Rijk op
de algemene uitkering.

De exploitatie DEVO blijft
achter door een lager
volloopschema en de
prijsontwikkeling op de
energiemarkt.

1. Verbeterprojecten jeugd
Beheersmaatregel
2. Aanscherpen control
1.
jeugd
3. Verbeterprojecten
Versterken regie en
triage
2.
Aanscherpen
control
1.Afsluiten
van abonnementen
met
3.
Versterken
regievan
en triage
nieuwe
bewoners
het centrum
1.Afsluiten
van abonnementen
met
2. Compensatie
Corona
nieuwe
bewoners
centrum
3. Gebruik
makenvan
vanhet
fiscale
2.
Compensatie Corona
voordelen
3.
Gebruik
maken
van fiscale om
Het
inzetten
van instrumenten
het aantal klanten van
voordelen
bijstandsuitkeringen
niet te laten
Het
inzetten van instrumenten
om
toenemen
het
aantal klanten van
bijstandsuitkeringen
niet te laten
1.Exploitaties aanpassen
toenemen
2.Inzetten risicoreserve
1.Exploitaties aanpassen
2.Inzetten risicoreserve
Monitoren crisis en zonodig
aanvullende maatregelen treffen
Monitoren crisis en zonodig
aanvullende maatregelen treffen

Sc
B
Sc
25
B
25
25

Sc
N
Sc
25
N
25
20

25

20

25

20

25

20

20

15

20

15

20

20

20

20

Score Gevolg
1
Score Gevolg
2
13
2
4
3
45
5
Toelichting
Toelichting

Geen op- of
aanmerkingen.
Geen op- of
aanmerkingen.

€ 1,5
(s)

Monitoring ontwikkeling
rijksuitgaven omdat op basis van
het principe samen de trap op en
de trap af de hoogte van de
algemene uitkering kan variëren.

15

15

€ 1,0
(i)

Risicomanagement verbonden
partijen.
Toezichtarrangement voor nieuwe
verbonden partijen.
Actieprogramma Grip op verbonden
partijen.

16

12

€ 0,8
(i)

1. Monitoring exploitatieresultaat en
15
12 Als gevolg van een
hogere waarde van
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Als gevolg van een
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DEVO is het
gemeentelijk risico
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gevoerd met de
Belastingdienst
omdat de
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174
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wil
173
hebben over de
interpretatie van de
Vpb-positie van de
grondexploitaties.
De interpretaties
van de feiten en
wet- en regelgeving
waren moeilijk en
lagen op veel
terreinen uit elkaar.
Er ligt nu een
compromis en dit is
een redelijke
uitkomst voor beide
partijen. Voor het
grondbedrijf is er op
basis van de
resultaten nog
geen Vpb-plicht
tussen 2016 –
2020.

Veranderingen bij de risico’s in 2020.
In 2020 zijn de volgende belangrijke mutaties opgetreden bij de gemeentelijke risico’s ten opzichte van 2019 op:
• Nieuw in de top 10 grootste risico’s zijn het Covid-19 risico en het risico bij de grondexploitaties en projecten;
• Het risico over het Rembrandt College is niet langer opgenomen omdat het Rembrandt College verzelfstandigd is;
• De risico’s “Faillissement van 1 van de 3 moedermaatschappijen in Quattro C.V. die garant staan voor DEVO”, ”niet naleven van de AVG”, “lagere
inkomsten gemeenteleges”, “lekken van geheime gegevens”, “Programma Aanpak Stikstof”, “De invoering van de omgevingswet” zijn niet meer
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Veranderingen bij de risico’s in 2020.
In 2020 zijn de volgende belangrijke mutaties opgetreden bij
de gemeentelijke risico’s ten opzichte van 2019 op:
− Nieuw in de top 10 grootste risico’s zijn het Covid-19 risico en
het risico bij de grondexploitaties en projecten;
− Het risico over het Rembrandt College is niet langer
opgenomen omdat het Rembrandt College verzelfstandigd is;
− De risico’s “Faillissement van 1 van de 3 moedermaatschappijen in Quattro C.V. die garant staan voor DEVO”, ”niet naleven
van de AVG”, “lagere inkomsten gemeenteleges”, “lekken van
geheime gegevens”, “Programma Aanpak Stikstof”,
“De invoering van de omgevingswet” zijn niet meer opgenomen
omdat zij niet voorkomen in de top 10 grootste risico’s.

Vergelijking incidentele / structurele risico’s –
incidentele / structurele weerstandscapaciteit.
Op dit moment is er voor € 10,7 miljoen aan incidentele risico’s
aanwezig. De weerstandscapaciteit met een incidenteel
karakter bedraagt € 18,7 miljoen. De structurele risico’s komen
uit op € 2 miljoen. De structurele weerstandscapaciteit komt
uit op € 4,6 miljoen. Al met al is er een goede balans tussen
incidentele / structurele risico’s en incidentele / structurele
weerstandscapaciteit.

Ontwikkeling gemeentelijk risicoprofiel
Het totaal overzicht aan risico’s levert een stijging van het
gemeentelijk risicoprofiel op. Bij de begroting van 2020 is
uitgegaan van een totaal volume aan risico’s van € 51 miljoen.
De rekening 2020 wordt afgesloten met een volume van
€ 55 miljoen. Een stijging van € 4 miljoen. Het Covid-19
risico en de grondexploitaties zijn hiervoor de belangrijkste
verklaringen.
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De ratio weerstandscapaciteit –
risico’s op basis van de risicosimulatie methode.
Om verantwoord met risico’s om te gaan, is het noodzakelijk
een buffer (weerstandscapaciteit) te hebben. De benodigde
weerstandscapaciteit kan lager zijn dan de omvang van
de risico’s (€ 55 miljoen) aangezien niet alle gemeentelijke
risico’s die gesignaleerd zijn, tegelijkertijd zullen optreden.
Daarnaast zijn er diverse beheersmaatregelen. Op basis van
de risicosimulatie analyse (Monte Carlo analyse) van het
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NARIS)
blijkt dat een buffer (weerstandscapaciteit) van minimaal €
14,6 miljoen (was € 11 miljoen in 2019) nodig is om de risico’s
verantwoord af te dekken. Met andere woorden: de gemeente
kan door het aanhouden van een buffer (weerstandscapaciteit)
van € 14,6 miljoen met een zekerheid van 90% (landelijke
norm) de aanwezige risico’s afdekken. De stijging van € 11
miljoen naar € 14,6 miljoen geeft aan dat door de gewijzigde
omstandigheden we in een risicovollere omgeving verkeren dan
in 2019.
De ratio aanwezige buffer / benodigde buffer bedraagt
afgerond 1,6 (was 2,3 in 2019). Deze ratio wordt berekend
door de aanwezige buffer van € 23,3 miljoen te delen door
de benodigde buffer van € 14,6 miljoen. In de begroting 2020
bedroeg de ratio 1,8. De daling van de ratio komt vooral door
de stijging van de omvang van het bedrag dat nodig is om
de risico’s af te dekken met € 3,5 miljoen van € 11,1 miljoen
(begroting) naar € 14,6 miljoen in de rekening. Het buffer
bedrag liep slechts met € 0,8 miljoen op van € 22,4 miljoen
(begroting) naar € 23,3 miljoen (rekening).
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Bijlagen
Paragraaf G:
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De beoordeling van de ratio van 1,6 voor 2020 (was 2,3 in 2019)
is volgens de systematiek van het Nederlands Bureau voor
Risicomanagement ‘ruim voldoende’. Daarmee wordt voldaan
aan het door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt van
beleid dat het weerstandsvermogen minimaal een ratio groter
dan 1 dient te hebben wat overeenkomt met voldoende.

De weerstandsratio is gedaald met 0,7 ten opzichte van 2019 door de gevolgen van de pandem
gestelde
norm van 1. Gelet
de bijzondere
tijd waarin
we leven van
is de2019
daling een logische ontw
De weerstandsratio
is op
gedaald
met 0,7
ten opzichte
deze moeilijke periode door te komen.

door de gevolgen van de pandemie. De weerstandsratio
voldoet nog steeds ruim aan de gestelde norm van 1. Gelet op
de bijzondere tijd waarin we leven is de daling een logische
ontwikkeling. De in het verleden opgebouwde buffers helpen
om deze moeilijke periode door te komen.

Concept jaarstukken 2020
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Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte
rekenen we de wegen en civiele kunstwerken
(bruggen, tunnels en viaducten), de riolering,
het water en het groen en het vastgoed in de
gemeente. Onderhoud bestaat uit dagelijks
onderhoud, groot onderhoud en technische
vervanging in renovatie.

Inhoud
Het beheer van de kapitaalgoederen is in de afgelopen jaren
vastgelegd in de verschillende beheer- en beleidsplannen.
Voor het beheer van de openbare buitenruimte wordt het
‘Integraal beheerplan Openbare Ruimte 2017 - 2020’ (IBP)
gevolgd en als onderdeel hiervan voor de riolering en het
water het “Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2017-2020”.
Het beheer van het gemeentelijke vastgoed staat beschreven
in de ‘Strategische kaders dynamisch Vastgoedmanagement
gemeente Veenendaal’ en het ‘Beheerplan Gemeentelijk
Vastgoed 2017-2020’. Voor de buitensportaccommodaties is de
beheerkwaliteit bepaald door de landelijk gestelde eisen van
NOCNSF en de verschillende sportbonden.
In 2020 is het beheer van de kapitaalgoederen uitgevoerd zoals
vastgelegd in de vastgestelde beheer- en beleidsplannen. Het
IBP werkt met de volgende kwaliteitsniveaus: A (het beeld oogt
nieuw aangelegd, verzorgd en is heel en veilig), B (het beeld is
verzorgd, er zijn geen schades of onveilige situaties aanwezig)
en C (het beeld vertoont schade, kans op kapitaalsvernietiging
is aanwezig). De ambitie voor de openbare ruimte ligt volgens
het vastgestelde IBP op A-niveau voor de winkelcentra en op
een niveau dat in de planperiode weer groeit naar B voor de
overige delen van de gemeente. Belangrijke items hierin zijn,
natuur, duurzaamheid, participatie, bereikbaarheid, social
return en klimaatadaptatie.

Het onderhoudsregime van gemeente Veenendaal is gericht
op langjarige instandhouding van haar gebouwen op het
landelijk gemiddelde van niveau 3 (redelijk) van de NEN 2767.
Uitzonderingen daarop zijn de publiekstoegankelijke delen
van het gemeentehuis – die op niveau 2 (goed) onderhouden
worden – en gebouwen met een resterende exploitatieperiode
korter dan vijf jaar. In het laatste geval wordt afhankelijk van de
situatie afgewogen of een versobering naar niveau 4 (matig) of
5 (slecht) verantwoord is. Het vastgoed is in standgehouden op
deze kwaliteitsniveaus.
Gemeentelijke gebouwen zijn onderhouden op kwaliteitsniveau
3 (conform NEN 2767), behalve de publiekstoegankelijke delen
van het gemeentehuis, deze zijn op niveau 2 onderhouden.
Gebouwen met een korter ‘eigendoms-perspectief’ dan
5 jaar zijn op niveau 4 of 5 onderhouden. Momenteel wordt
het Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) vernieuwd. Hiervoor
worden alle gebouwen geïnspecteerd door gecertificeerde
NEN2767 inspecteurs. Op basis hiervan kan objectief worden
bepaald welk onderhoudsniveau de gebouwenportefeuille
heeft en of deze voldoet aan de kwaliteits-afspraken.
Door de integrale werkwijze worden kapitaalvernietiging en
het ontstaan van onveilige situaties voorkomen. Met gerichte
en integrale programmering van het groot onderhoud en
vervanging in de openbare ruimte zijn de beschikbare middelen
zo goed en efficiënt mogelijk ingezet.
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Algemene ontwikkelingen

Technische kwaliteit

Via het IBP 2017 -2020 zijn aanvullende middelen beschikbaar
gesteld om de beheerkwaliteit van de openbare ruimte weer te
laten groeien naar het B-niveau.

Op basis van eigen inspecties en schouwrapporten is klein of
groot onderhoud uitgevoerd in de openbare ruimte zodat deze
voldoen aan de beeldkwaliteit A/B-niveau. In de winkelcentra
en de begraafplaats is voor de verhardingen, straatmeubilair en
groen een A-niveau gerealiseerd. In de overige wijken wordt de
kwaliteit beoordeeld op een B/C-niveau en wordt toegewerkt
naar het B-niveau.

In 2020 is gestart met het Wijkgericht Werken 2.0. Uitgangspunt is in gesprek te gaan met bewoners aan de hand van een
digitale weergave van de door ons geplande werkzaamheden
in 2020 en verder als onderdeel van het wijkplan. Samen met
bewoners is dit wijkplan definitief gemaakt waarin ook de
initiatieven en wensen van bewoners zijn meegenomen, mits
passend binnen de bestaande budgetten. Bewoners worden
gestimuleerd om actief mee te denken en mee te doen binnen
de geplande werkzaamheden in de openbare ruimte.
De gemeente werkt in het kader van klimaatadaptatie aan
het afkoppelen van regenwater door bij rioolreconstructie
hemelwaterriolen aan te leggen. Daarbij worden ook kansen
benut om extra groen te realiseren. Bij deze maatregelen wordt
zoveel mogelijk gewerkt volgens de trits ‘water vasthouden,
bergen en dan pas afvoeren’.
Elke maand is de openbare ruimte geschouwd door een
onafhankelijk bureau. Deze schouw is een momentopname
en in de eerste plaats bedoeld als sturingsinstrument voor
de uitvoering.
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Verzorgende kwaliteit
De verzorgende kwaliteit van de openbare ruimte wordt op
basis van inspecties beoordeeld op een B/C-niveau en in de
centrumgebieden op B/A-niveau. Ook hier wordt toegewerkt
naar het gewenste kwaliteitsniveau B en A. Bij verzorgende
kwaliteit wordt bijvoorbeeld naar zwerfafval en onkruid
gekeken, het gaat erom dat de openbare ruimte schoon en
netjes is.

Verloop kwaliteit

In het Integraal beheerplan is het uitgangspunt dat er gewerkt
wordt naar een openbare ruimte met kwaliteit A in het
centrum en begraafplaats en B in de overige gebieden. Op
dit moment werken we hier nog steeds naar toe en ligt het
Wegen, kunstwerken, openbare verlichting en technische installaties
kwaliteitsniveau van een deel van het areaal tussen niveau B en
C. De uitgevoerde kwaliteitsschouw bevestigt dit beeld: In het Beleidskader
algemeen wordt onderhouden op niveau B. Op enkele aspecten Voor het beheer van de openbare buitenruimte wordt het ‘Integraal beheerplan O
riolering en het water het “Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2017-2020”.
wordt nog een niveau C gerealiseerd.

(Financiële) consequenties
Wegen die aan het einde van de technische of maatschappelijke levensduur zijn
noodzakelijke aanpassingen dan wel vervangingen zijn aan de riolering, groenvoo
verlichting ect. In 2020 zijn de o.a. de volgende reconstructies en groot onderhou
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Wegen, kunstwerken, openbare verlichting en technische installaties

Vertaling begroting

Beleidskader
Voor het beheer van de openbare buitenruimte wordt het ‘Integraal beheerplan Openbare Ruimte
2017 - 2020’ gevolgd en als onderdeel hiervan voor de riolering en het water het “Gemeentelijk
Water- en Rioleringsplan 2017-2020”.

Voor het levensduur verlengend onderhoud/herinrichting aan wegen en kunstwerken is in 2020
in het meerjareninvesteringsplan een totaalbedrag van € 4.081.000 besteed. Ook is er € 55.000
besteed aan het verhogen van de sfeer en beleving in het centrum door aan de slag te gaan met
diverse projecten voor vergroenen en het optimaliseren van het fietsparkeren in het centrum.
Een deel van de in de programmabegroting opgenomen projecten zijn momenteel nog in voorbereiding waarbij de uitvoering in 2021 plaatsvindt.

(Financiële) consequenties
Wegen die aan het einde van de technische of maatschappelijke levensduur zijn worden
gereconstrueerd. Hierbij wordt integraal gekeken of er noodzakelijke aanpassingen
dan wel vervangingen zijn aan de riolering, groenvoorzieningen, technische installaties,
verkeersregelinstallaties, openbare verlichting ect. In 2020 zijn de o.a. de volgende
reconstructies en groot onderhoudsprojecten uitgevoerd en/of in uitvoering:
Straat
De Reede
Valleistraat (wegen en riolering)
Fietsrotonde Zwaaiplein
Fietsoversteken Veenendaal West
(bikescouts)
Kerkewijk (fase 2) (wegen en riolering)
Nieuweweg Noord (wegen en riolering)
Buurtlaan Oost (Dragonderweg tot
gemeentegrens
Industrielaan

Jaar
2020
2020
2020
2020

Stand van zaken
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed

2020

In uitvoering

2020
2020

Fietspaden Schepenbuurt
Herstel metselwerk brug Rondweg West

2020
2020

Groeneveldselaan (twee bruggentjes)
Componistensingel (bruggetje)
Wageningselaan, De Smalle Zijde en
Bobinestraat
Lange Vore, Ploegschaar en Lemoen
Hertogenlaan, Regentesselaan
Fietspad Prattenburg

2020
2020
2020
2020
2020
2020

Voor het dagelijkse onderhoud zijn in 2020 de volgende bedragen in de exploitatiebegroting
besteed:
− Wegen en kunstwerken en gladheidbestrijding € 1.456.330
− Openbare verlichting, technische installatie en VRI € 1.616.943
− Straatmeubilair , bewegwijzering en bebording € 144.824
− Reiniging openbare ruimte en onkruidverwijdering € 962.053

Gereed
In voorbereiding, gezamenlijk met de
gemeente Ede, uitvoering 2022
In uitvoering (groen moet worden
aangeplant)
Gereed
Gereed
In uitvoering
In voorbereiding
In voorbereiding (vergroten
hemelwaterriool)
In voorbereiding
In voorbereiding
In voorbereiding

Gecombineerd met
(inzinkbare
paal)
Hermelijnlaan
vervangen. Bij een aantal pollers in het centrum is groot
Gecombineerd
metde
derealisatie
realisatievan
vanbuslijn
buslijn87
87isisook
ookde
depoller
poller
(inzinkbare
paal)
Hermelijnlaan
onderhoud uitgevoerd.
In west
zijninerhet
eencentrum
groot aantal
armaturen
van de
openbareIn
verlichting
voor LED armaturen.
vervangen.
Bij een aantal
pollers
is groot
onderhoud
uitgevoerd.
west zijnvervangen
er

een groot aantal armaturen van de openbare verlichting vervangen voor LED armaturen.
Vertaling begroting
Voor het levensduur verlengend onderhoud/herinrichting aan wegen en kunstwerken is in 2020 in het meerjareninvesteringsplan een totaalbedrag van
€ 4.081.000 besteed. Ook is er € 55.000 besteed aan het verhogen van de sfeer en beleving in het centrum door aan de slag te gaan met diverse projecten
voor vergroenen en het optimaliseren van het fietsparkeren in het centrum. Een deel van de in de programmabegroting opgenomen projecten zijn
momenteel nog in voorbereiding waarbij de uitvoering in 2021 plaatsvindt.
Voor het dagelijkse onderhoud zijn in 2020 de volgende bedragen in de exploitatiebegroting besteed:
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Riolering

Water

Beleidskaders
Er wordt gewerkt aan de hand van het Gemeentelijk Rioleringsen Waterplan 2017-2020. Dit plan is onderdeel van het Integraal
Beheerplan openbare ruimte 2017-2020.

Beleidskader
Er is gewerkt aan de hand van het Gemeentelijk Riolerings- en
Waterplan 2017-2020. Dit plan is onderdeel van het Integraal
Beheerplan openbare ruimte 2017-2020.

(Financiële) consequenties
In 2020 is levensduur verlengend onderhoud verricht aan
rioleringen. Verder zijn, naast regulier onderhoud (reiniging
van riolen), ook reconstructies uitgevoerd. Voor de uitgevoerde
reconstructiewerkzaamheden wordt verwezen naar de projecten onder wegen en kunstwerken. Bij deze projecten is waar
mogelijk het regenwater op het openbare terrein afgekoppeld
door de aanleg van een gescheiden stelsel en werden bewoners
in de gelegenheid gesteld het regenwater op particulier terrein
af te koppelen en af te voeren naar het nieuwe gemeentelijk
hemelwaterriool. Daarnaast is in Veenendaal-West op diverse
locaties kleinschalig afgekoppeld door kolken langs watergangen van het riool af te halen en over te zetten naar het oppervlaktewater.

(Financiële) consequenties
Naast het regulier onderhoud zoals het maaien en korven van
vijvers en sloten, werd in 2020 het vervangen van beschoeiingen langs een aantal watergangen aanbesteed. De uitvoeringen van deze werkzaamheden zal in de komende jaren plaats
vinden. De kosten voor het maaien en korven en voor het
vervangen van de beschoeiingen worden niet gedekt vanuit de
rioolheffing. Dit in tegenstelling tot de kosten voor het baggeren van de watergangen.

Vertaling begroting
Voor het levensduur verlengend onderhoud/herinrichting
rioleringen is in 2020 in het meerjaren-investeringsplan een
totaalbedrag van € 2,682 miljoen besteed.
De werkelijk uitgaven voor het dagelijks onderhoud aan
de rioleringen passen binnen de begroting. Voor het
dagelijkse onderhoud zijn in de exploitatiebegroting 2020 de
onderstaande bedragen uitgegeven:
− Onderhoud riolering, rioolaansluitingen en straatkolken
(inclusief beheer) € 0,615 miljoen (waarvan de aansluitingen
worden gedekt door inkomsten)
− Persleidingen en rioolgemalen € 0,281 miljoen
− Planvorming € 0,172 miljoen

Burgerjaarverslag 2020

Vertaling begroting
In de exploitatie is voor het baggeren van watergangen in 2020
€ 75.000 beschikbaar. Hiervan is € 18.000 benut. Het restant
van de middelen wordt ingezet in 2021. Aan het onderhoud
van sloten en vijvers is € 27.800 uitgegeven.

Groen
Beleidskader
In de uitvoering van het beleid wordt gewerkt aan de hand van
het Integraal Beheerplan openbare ruimte (IBP, 2017-2020).
Sinds 2017 volgen we daarin een andere aanpak, met vooral
aandacht voor verduurzaming van het groen, gevolgen van
klimaatverandering en de bijdrage van groen in de waterhuishouding, zoals afvoer van regenwater en dat alles binnen
de bestaande budgetten.
Voor de kapitaalgoederen zijn daarin vooral de ontwikkelingen,
het kostenbewustzijn en de duurzaamheid van toepassing.
Op basis van het IBP beheren wij het centrumgebied op een
A-kwaliteitsniveau en de overige wijken / industrieterreinen op
een niveau dat gaat in de richting van een B-niveau.

Paragraaf F:
Grondbeleid

Bijlagen
Paragraaf G:
Lokale heffingen

In 2019 is er een actualisatienotitie groen gemaakt. Eenzelfde
actualisatie vindt nu plaats voor het speelruimteplan. Deze zit in
de eindfase en wordt afgerond in 2021. De actualisatienotities
verwerken wij in 2021 in het Omgevingsprogramma Openbare
Ruimte (OPOR).
Ook hebben we sinds 2020 een licentie bij het Norminstituut
bomen om de randvoorwaarden rondom alles wat met bomen
te maken heeft beter inzichtelijk te hebben en te kunnen delen
met zowel collega’s als aannemers.
(Financiële) consequenties
Omdat alleen gezond en gevarieerd groen de voordelen geeft
die we beogen met ons groen, zijn we continu bezig met
snoeien, kap en herplant, groeiplaatsverbetering en andere
beheersmaatregelen zoals maaien en onkruidbestrijding. Het
belang van variatie is door de in Nederland snel toegeslagen
essentaksterfte en de eikenprocessierups eens te meer
duidelijk geworden.
Bij weg- en rioolreconstructies (zie tabel eerder in deze
paragraaf) wordt het groen standaard meegenomen bij
herinrichting. Hierbij is het uitgangspunt dat waardevol
groen behouden blijft en nieuw groen, waaronder bomen een
duurzame standplaats krijgt.
Noemenswaardige groen- of speelprojecten zijn verder:
Groen:
− Het vergroenen van het Zwaaiplein (uitgevoerd)
− Vergroenen Scheepjeshofplein (in voorbereiding)
− Vergroenen Raadhuisplein (in voorbereiding)
− Ontstenen en vergroenen pleintjes Castor/Pollux (in
uitvoering)
− Vergroenen speelplek Trommelaar (uitgevoerd)
− Renoveren diverse groenvakken (uitgevoerd)
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Spelen:
− Peter Planciustraat
− Oudeveen 126
− Oleander
Vertaling begroting
Voor het dagelijkse groenonderhoud zijn in de exploitatiebegroting 2020 de onderstaande bedragen uitgegeven:
− Onderhoud groen, impuls groen (aanpak Lommerrijk Groen)
en burgerparticipatie, materieel en hondenuitlaatterreinen
€ 2,987 miljoen
− Speelvoorzieningen € 0,154 miljoen

Vastgoed
Algemeen
Onze ambitie voor vastgoed is een goed onderhouden, slank
vastgoedbestand, waarmee effectief invulling wordt gegeven
aan het accommodatiebeleid van de gemeente en financiële
risico’s tot een minimum beperkt blijven. We doen dit tegen zo
laag mogelijke tarieven en kostendekkend. Hierdoor hebben
we de kosten en opbrengsten goed in beeld en sturen we op zo
laag mogelijke uitgaven.
Beleidskader
De werkzaamheden worden overeenkomstig het vastgestelde
beleidskader Strategische kaders dynamisch vastgoedmanagement uitgevoerd. In het voorjaar 2021 wordt het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021 – 2024 aan de gemeenteraad
aangeboden. Wij voeren ons beheer overeenkomstig de kaders
uit dit plan uit.
Overzicht kwaliteitsniveau
Het vastgoed wordt in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van
de NEN 2767. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt
in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767. Het
vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in
standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767.

Jaarverslag 2020
Paragraaf C:
Financiering

Paragraaf D:
Bedrijfsvoering

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020
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Bijlagen
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(Financiële) consequenties
Uit het vastgoedbeheerplan volgt een jaarlijks door het
college vastgestelde onderhoudsraming en jaarbudget.
Dit budget is gebaseerd op dat wat is afgesproken met de
Overzicht
raad in hetkwaliteitsniveau
vastgoedbeheerplan 2017-2020. Op basis van
Het
vastgoed wordt in stand gehouden
kwaliteitsniveau
3 van de NEN 2767. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standg
het meerjarenonderhoudsplan
(MOP) is op
bekeken
welke
kwaliteitsniveau
2
van
de
NEN
2767.
Het
vastgoed
met
een
exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau
werkzaamheden en budgetten noodzakelijk zijn om de
2767.
kwaliteit te handhaven. Uitgangspunt is dat het gemeentelijke
vastgoed voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau en er geen
(Financiële) consequenties
achterstallig onderhoud is.
Uit het vastgoedbeheerplan volgt een jaarlijks door het college vastgestelde onderhoudsraming en jaarbudget. Dit budget is gebaseerd op d
afgesproken met de raad in het vastgoedbeheerplan 2017-2020. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) is bekeken welke werk
Een aantal (buiten)sportaccommodaties zijn gereconstrueerd
budgetten
noodzakelijk zijn om de kwaliteit te handhaven. Uitgangspunt is dat het gemeentelijke vastgoed voldoet aan het gewenste kwalite
om zoachterstallig
te blijven voldoen
aan de
geen
onderhoud
is.door de NOC*NSF en de
verschillende sportbonden gestelde eisen.

Een aantal (buiten)sportaccommodaties zijn gereconstrueerd om zo te blijven voldoen aan de door de NOC*NSF en de verschillende sportb
eisen.
In 2020 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de volgende
complexen:
In 2020 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de volgende complexen:
Sportpark
Jaar
Stand van zaken
Groene velden 1, SKF korfbal
2020
Afgerond
Panhuis, beregening sportaccommodaties 2020
Afgerond
Groene velden, beplanting
2020
Afgerond
sportaccommodaties
Materieel buitensport
2020
Afgerond
Zwembad, renovatie beachcourt
2020
In voorbereiding
Wielerbaan
2019
Afgerond
Vertaling begroting
Vertaling begroting
Voor het levensduur verlengend onderhoud/herinrichting aan sportaccommodaties is in 2020 een totaalbedrag van € 782.000 besteed.
Voor het levensduur verlengend onderhoud/herinrichting
aan
sportaccommodaties
is in 2020
een totaalbedrag
van
In
2020
is voor groot onderhoud
(MOP)
aan de gemeentelijke
gebouwen € 1.093.195 uitgegeven.
€ 782.000 besteed.
In 2020 is voor groot onderhoud (MOP) aan de gemeentelijke
gebouwen € 1.093.195 uitgegeven.
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Legenda
= Doel is gerealiseerd

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform
?

✘

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
II.g. Een vastgoedportefeuille in
bezit die aansluit op de
vraag vanuit beleid; het faciliteren
van maatschappelijk activiteiten,
stedelijke ontwikkeling en eigen
bedrijfsvoering huisvesten.

Wat heeft het gekost? Resultaat

II.g.1. (meerjarig) Portefeuilleplan maken in 2020, op basis van de huidige beleidskaders (Accommodatiebeleid en
Strategische kaders).
De strategie voor het beheren van de vastgoedportefeuille, zoals vastgelegd in de huidige kaders voor het
vastgoedmanagement, is samen met het in het eerste kwartaal 2021 aan te bieden (geactualiseerde) Beheerplan 2021-2024
voldoende geborgd. Gezien de door vacatures beperkte capaciteit binnen het Vastgoed is de keus gemaakt om vooralsnog
geen (nieuw) portefeuilleplan te maken.

✘

II.g.2. De acties uitvoeren die in het Portefeuilleplan zijn gesteld (afstoten, aankopen, huren etc)
De lijn voor het beheren van de vastgoedportefeuille is ongewijzigd voortgezet. Het afstoten van het ‘overtollig’ vastgoed
verloopt volgens planning.
II.h. De (technische) kwaliteit van
onze portefeuille voldoet aan onze
criteria.

II.h.1. Al het vastgoed wordt in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767.
Het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Het afgesproken kwaliteitsniveau wordt hiermee gehandhaafd.
II.h.2. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767.
Het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Het afgesproken kwaliteitsniveau wordt hiermee gehandhaafd.
II.h.3. Vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767.
Het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Het afgesproken kwaliteitsniveau wordt hiermee gehandhaafd.

II.i. De Gemeente Veenendaal
heeft in 2035 een energieneutrale
vastgoedportefeuille in bezit.

✓
✓
✓
✓

II.i.1. We geven in 2020 uitvoering aan het programma Energieneutraal in de pijler Gemeente met het verduurzamen van ons
vastgoed conform het plan van aanpak ‘verduurzaming gemeentelijk vastgoed’.
Vanuit het programma ENV is in 2020 gewerkt aan de voorbereidingen voor de pilot Verduurzamen Gemeentehuis. De
noodzakelijke vervanging van de buitengevel (oudbouw) maakte het mogelijk om deze verduurzaming efficiënt op te pakken.
Daarnaast is gewerkt aan het logisch en efficiënt koppelen van verduurzamingsmaatregelen in het Meerjarenonderhoudsplan.
In februari 2021 is een voorstel aan de raad aangeboden voor de verduurzaming van het gemeentehuis. Het duurzame
meerjaren onderhoudsplan voor het gemeentelijke vastgoed is in het tweede kwartaal 2021 aan de raad aangeboden.

✓
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Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
II.j. De kosten van de portefeuille
zijn in 2020 in balans met de
opbrengsten.

II.j.1. Instrumenten inzetten zoals; kostprijsdekkende huursystematiek.

II.k. De algemene begraafplaats
en het rouwcentrum zijn in 2020
volgens de kwaliteitsnormen
onderhouden.

II.k.1. We beheren de algemene begraafplaats op A-niveau.

De balans van kosten en opbrengsten willen we verbeteren o.a. door een meer op de totale gebruiksduur van het object
gebaseerde huursystematiek. Vanwege de door vacatures beperkte capaciteit binnen het Vastgoed is de ontwikkeling van dit
nieuwe huurprijsmodel nog niet afgerond.

Uit de resultaten van de kwaliteitsschouw blijkt dat de begraafplaats op A-niveau is onderhouden
II.k.2. We beheren het rouwcentrum op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767.
Het rouwcentrum is conform NEN op kwaliteitsniveau 3 beheerd.

Paragraaf F:
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Wat heeft het gekost? Resultaat

?

✓
✓
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Paragraaf C. Financiering
In deze paragraaf komt het gemeentelijke
financieringsbeleid aan de orde mede op basis
van de wet Financiering Decentrale Overheden
(FIDO). De focus van het financieringsbeleid is
gericht op het beperken van de financieringsrisico’s. Er is een directe relatie met paragraaf A.

Burgerjaarverslag 2020

Ontwikkelingen
De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidde in 2020 tot
een mondiale recessie. De Nederlandse economie kromp met
3,8% (bron: centraal bureau voor de statistiek). De uitbraak
van het virus zorgde voor een lock down en een sterke
vertraging van de economie. Doordat halverwege het jaar het
aantal besmettingen afnam werden verruimende maatregelen
mogelijk. In het derde kwartaal groeide de economie sterk
en maakte een inhaalslag door. Aan het einde van het jaar
nam het aantal besmettingen weer toe. Als gevolg van
nieuwe beperkende maatregelen werd de economie opnieuw
getroffen.
Mede als gevolg van de crisis kwam de financieringsbehoefte
lager uit dan geraamd. In de begroting 2020 is uitgegaan
van € 37 miljoen. Uiteindelijk is maar voor € 20 miljoen
aan langlopende middelen aangetrokken in de vorm van 2
langlopende leningen van € 10 miljoen. De lagere behoefte
aan financieringsmiddelen is ontstaan door vertragingen
in het investeringsplan (bijv. IKC Het Franse Gat), hogere
grondverkopen en een hogere bevoorschotting vanuit het rijk.
In 2020 is het gelukt om tegen relatief lage rentes voor een
bedrag van € 20 miljoen aan langlopende middelen aan te
trekken. De gemiddelde rente voor langlopende leningen
kwam uit op 0,25% (0,4% in 2019). De negatieve rente op de
kasgeldleningen kwam gemiddeld uit op -0,45% en leverde een
bedrag van € 100.000 op. Dit bedrag vormde een welkome
aanvullende inkomstenbron.

Bijlagen

Paragraaf F:
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Paragraaf G:
Lokale heffingen

Paragraaf C: Financiering

In deze paragraaf komt het gemeentelijke financieringsbeleid aan de orde mede op basis van d
van het financieringsbeleid is gericht op het beperken van de financieringsrisico’s. Er is een dir

Ontwikkelingen
De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidde in 2020 tot een mondiale recessie. De Nederl
de statistiek). De uitbraak van het virus zorgde voor een lock down en een sterke vertraging va
Kasgeldlimiet
besmettingen
afnam werden verruimende maatregelen mogelijk. In het derde kwartaal groeide
einde
van het jaar nam
toe. Als gevolg
van nieuwe beperkende
De kasgeldlimiet
ishet
opaantal
basisbesmettingen
van de wetweer
Financiering
Decentrale
Mede
als gevolg
van denageleefd.
crisis kwam de
lager uithoeveel
dan geraamd. In de beg
Overheden
(FIDO)
Definancieringsbehoefte
kasgeldlimiet bepaalt
voor € 20 miljoen aan langlopende middelen aangetrokken in de vorm van 2 langlopende lenin
geld de gemeenteismag
lenen
voor
een periode
van maximaal(bijv. IKC Het Fran
financieringsmiddelen
ontstaan
door
vertragingen
in het investeringsplan
bevoorschotting
vanuit het rijk.is de limiet € 17,4 miljoen. Deze wordt
1 jaar. Voor Veenendaal

berekend op basis van 8,5% van het begrotingstotaal ad.

In 2020 is het gelukt om tegen relatief lage rentes voor een bedrag van € 20 miljoen aan langlo
€ 205 miljoen.
In het
eerste,
tweede
eninderde
kwartaal
is rente
ruimop de kasgeldlen
langlopende
leningen
kwam
uit op 0,25%
(0,4%
2019). De
negatieve
van
€ 100.000
Dit bedrag vormde een
welkome
aanvullende inkomstenbron.
gebruikt
vanop.
kasgeldleningen.
Door
het aantrekken
van een

langlopende lening begin oktober is in het vierde kwartaal
Kasgeldlimiet
De
kasgeldlimiet
is op basis
van de wet gefinancierd
Financiering Decentrale
Overheden (FIDO) nageleefd.
minder
met korte
geldleningen
(zie onderstaande
lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. Voor Veenendaal is de limiet € 17,4 miljoen. Dez
tabel).
ad.
€ 205 miljoen. In het eerste, tweede en derde kwartaal is ruim gebruikt van kasgeldleninge
oktober is in het vierde kwartaal minder met korte geldleningen gefinancierd (zie onderstaande
Kasgeldlimiet 2020

jan-mrt

apr-jun

jul-sep

okt-dec

jaar

Vlottende schuld

27.942

30.044

24.657

19.049

25.423

Vlottende middelen

14.578

20.786

11.356

12.467

14.797

Netto vlottende schuld
Toegestane
kasgeldlimiet
Ruimte

13.365

9.258

13.301

6.582

10.626

17.420

17.420

17.420

17.420

17.420

4.055

8.162

4.119

10.838

6.794

Bron: TPS treasury software

Bron: TPS treasury software
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Liquiditeitsontwikkeling
Liquiditeitsontwikkeling
In
de
grafiek
liquiditeitsontwikkeling
wordt
een van
vergelijking
gemaakt
vanvan
dedeprognose (groen) ten opzicht van de werkelijkheid (blauw) op de
In de
grafiek
liquiditeitsontwikkeling
2020 wordt een2020
vergelijking
gemaakt
de prognose (groen)
ten opzicht
werkelijkheid
(blauw)
op
de
rekening
courant
van
de
gemeente.
Door
middel
van
kasgeldleningen
en
langlopende
leningen wordt maandelijks gezorgd voor voldoende liquide middelen
courant van de gemeente. Door middel van kasgeldleningen en langlopende leningen
wordt maandelijks gezorgd voor voldoende liquide middelen. Dit is nodig om tijdig te kunnen betalen. Ook in 2020 is hiervoor
nodig
om tijdig te kunnen betalen. Ook in 2020 is hiervoor zorggedragen.
zorggedragen.

Renterisiconorm
De renterisiconorm is op basis van de wet FIDO nageleefd. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een per
dan één jaar en tegelijkertijd dat de maximale aflossing voor een gemeente niet meer mag zijn dan 20% van de omzet. Hierdoor worden de financ
gevolgen van een eventuele rentestijging beperkt.
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Renterisiconorm
De renterisiconorm is op basis van de wet FIDO nageleefd. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden
voor een periode langer dan één jaar en tegelijkertijd dat de maximale aflossing voor een gemeente niet meer mag zijn dan 20%
van de omzet. Hierdoor worden de financiële gevolgen van een eventuele rentestijging beperkt.

Renterisiconorm
Renterisiconorm: 20% * € 205
2020
Renterisiconorm
miljoen in 2020
realisatie
Ruimte

Renterisico op vaste schuld

Bron:
TPSTPS
treasury
software software
Bron:
treasury
Ruimte

2021

2022

2023

realisatie

prognose

prognose

prognose

2021

2022

prognose

prognose

41.000

41.000

41.000

-20.000

-21.146

-19.991

21.000

19.854

21.009

Renterisico op vaste schuld

Renterisiconorm: 20% * € 205
miljoen in 2020

2020

41.000

-20.000

21.000

2023

41.000

41.000

41.000

-21.146

-19.991

-19.725

19.854

21.009

21.275

prognose
41.000

-19.725
21.275

Burgerjaarverslag 2020
Paragraaf F:
Grondbeleid

Bijlagen
Paragraaf G:
Lokale heffingen

In de financieringspositie valt op dat de dalende omvang van
het eigen vermogen in 2020 stabiliseert. Deze ontwikkeling
wordt verklaard doordat de uitgaven in 2020 niet gestegen zijn
ten opzichte van 2019, er meer opbrengsten gerealiseerd zijn
vanuit de grondexploitatie en het niet verder oplopen van de
tekorten bij het sociaal domein.

Schatkistbankieren
In 2020 gelden ook de voorschriften ten aanzien van het ‘schatkist’
bankieren. De gemeente mag overtollige middelen, als deze
meer bedragen dan € 1,5 miljoen, niet bij een gewone bank
zoals bijvoorbeeld de BNG Bank onderbrengen. De gemeente is
verplicht overschotten te sparen c.q. te stallen bij de schatkist. In
2020 zijn regelmatig financiële middelen bij de schatkist gestald
zodat de norm van € 1,5 miljoen niet is overschreden.

Borgtocht c.q. garanties

Bron: TPS treasury software

De relevante gegevens over de renterisiconorm wijken nauwelijks af van de begroting en zijn zeer solide. Feitelijk komt het erop
Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost en het Duurzaam
De
relevante
gegevens
over
de renterisiconorm
wijkenvan
nauwelijks
af
de begroting
en zijn zeer solide.
Feitelijk komt het erop neer dat voldaan wordt
neer
dat voldaan
wordt
aan de
eenrenterisiconorm
renterisiconorm
van nauwelijks
10%. In eenafperiode
lage rente
ditvan
een
goed
uitgangspunt.
Energiebedrijf
De
relevante
gegevens
over
wijken
van de begroting
en zijnis zeer
solide.
Feitelijk
komt het erop neer dat voldaan
wordt aan Veenendaal Oost (DEVO) zijn in 2020 gemonitord.

eenrenterisiconorm
renterisiconorm
10%.
Invan
een
periode
lageuitgangspunt.
rente is dit
een
van 10%.van
In een
periode
lage
rente is ditvan
een goed
Financieringspositie

een goed uitgangspunt.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde
geldleningen (verderop in de balans), de paragraaf risico’s en
weerstandsvermogen en de paragraaf verbonden partijen.

De financieringspositie geeft inzicht welk deel gefinancierd is met eigen middelen en welk deel met vreemde middelen. De eigen
Financieringspositie
middelen
bestaand uit de algemene reserve en andere reserves. De vreemde middelen worden aangetrokken via geldleningen op
Financieringspositie
De
financieringspositie geeft inzicht welk deel gefinancierd is met eigen middelen en welk deel met vreemde middelen. De eigen middelen bestaand uit de
de
gelden
kapitaalmarkt.
Daarnaast zijn
in 2020 deDe
sportverenigingen
die eenbestaand
algemene
reserve
en andere reserves.
vreemdewelk
middelen
worden
aangetrokkenisvia
geldleningen
op de geld- enen
kapitaalmarkt.
De financieringspositie
geeftDeinzicht
deel
gefinancierd
met
eigen middelen
welk deel met vreemde
middelen.
eigen middelen
gemeentelijke borgtocht hebben en stichting Wijkcentrum
algemene
reserve en andere2017
reserves. De
vreemde 2019
middelen worden
Financieringspositie
2018
2020 aangetrokken via geldleningen op de geld- en kapitaalmarkt.
Dragonder Noord beoordeeld. Stichting Wijkcentrum
Eigen vermogen (reserves)
33%
32%
28%
28%
Dragonder Noord heeft het voorgaande jaar afgesloten met
Financieringspositie
2017
2019
2020
een gering negatief resultaat. Het toezicht op het Wijkcentrum
Vreemd
vermogen:
67%
68%
72% 2018
72%
is daarom geïntensiveerd. Inmiddels heeft Wijkcentrum orde
•Eigen
Waarvan
kort
vreemd
vermogen (reserves) 8%
33%
28%
28%
10%
14% 32%
18%
op zaken gesteld en is 2020 weer met een positief resultaat
vermogen
•Vreemd
Waarvan vermogen:
lang vreemd
afgesloten.
67%
68%
72%
72%
59%
58%
58%
53%
vermogen

•
waarvan
Totaal

kort vreemd
8%
10%
14%
15%
vermogen
Bron: Balans
Bron:
Balansjaarrekening
jaarrekening2020
2020
•
waarvan lang vreemd
59%
58%
58%
57%
In de financieringspositie
valt op dat de dalende omvang van het eigen vermogen in 2020 stabiliseert. Deze ontwikkeling wordt verklaard doordat de
vermogen

uitgaven in 2020 niet gestegen zijn ten opzichte van 2019, er meer opbrengsten gerealiseerd zijn vanuit de grondexploitatie en het niet verder oplopen van
deTotaal
tekorten bij het sociaal domein.

Bron: Balans jaarrekening 2020
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schatkist. In 2020 zijn regelmatig financiële middelen bij de schatkist gestald zodat de norm van € 1,5 miljoen niet is overschreden.
Borgtocht c.q. garanties
Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost en het Duurzaam Energiebedrijf
Veenendaal Oost (DEVO) zijn in 2020 gemonitord. Voor meer informatie wordt
De coronacrisis
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag 2020
verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen (verderop in de(COVID-19)
balans), de paragraaf risico’s en weerstandsvermogen en de paragraaf verbonden
partijen.
Paragraaf A: Weerstands
Paragraaf B: Onderhoud
Paragraaf C:
Paragraaf D:
Paragraaf E:
Paragraaf F:
B. Paragrafen
Daarnaast
zijn in 2020 de sportverenigingen
die een gemeentelijke
borgtocht hebben
en stichting Wijkcentrum
Dragonder Noord beoordeeld.
vermogen en risicobeh.
kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
VerbondenStichting
partijen
Grondbeleid
Wijkcentrum Dragonder Noord heeft het voorgaande jaar afgesloten met een gering negatief resultaat. Het toezicht op het Wijkcentrum is daarom
geïntensiveerd. Inmiddels heeft Wijkcentrum orde op zaken gesteld en is 2020 weer met een positief resultaat afgesloten.

Bijlagen
Paragraaf G:
Lokale heffingen

Renteschema

Renteschema

A Externe rentelasten over korte en lange financiering

1.580.535

B De externe rentebaten (Startersleningen en duurzaamheidsleningen)

198.911

C Totaal door te rekenen externe rente (A – B)
D De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
E De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld
moet worden toegerekend
F Subtotaal (D + E)
G Saldo door te rekenen externe rente
H Rente over eigen vermogen en voorzieningen
I De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toe te
rekenen rente (G+H)
J De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht
Overhead) toegerekende rente (renteomslag)
K Renteresultaat op het taakveld treasury

Concept jaarstukken 2020

1.381.624
289.464
619.812
-909.276

-909.276
472.348
1.529.310
2.001.658
2.397.799
396.141
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Wet Houdbaarheid
EMU saldo

Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF) – EMU saldo
De coronacrisis
In de Programmabegroting
is voor 2020
een negatief EMU-saldoBurgerjaarverslag
van € 10 miljoen (overschrijding
van de
toegekende referentiewaarde
Jaarverslag
2020uitgegaan van Jaarrekening
2020
Bijlagen
(COVID-19)
8 miljoen). Door allerlei oorzaken is bij de jaarrekening berekend dat dit ‘tekort’ is omgebogen naar een positief EMU saldo van € 5.427 miljoen (Veene
is dus binnenParagraaf
de berekende
bandbreedte
gebleven).
Paragraaf A: Weerstands
Paragraaf B: Onderhoud
C:
Paragraaf
D:
Paragraaf E:
Paragraaf F:
Paragraaf G:
vermogen en risicobeh.
kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Grondbeleid
Lokale heffingen
De belangrijkste
oorzaken van deze ombuiging
zijn:
- Het exploitatiesaldo (punt 1 overzicht) is € 7 miljoen hoger dan begroot;
- Lagere investeringen (punt 4 overzicht) (van afgerond € 30 miljoen naar € 22 miljoen);
Overheidsfinanciën (Wet HOF) –
- Het saldo van baten en lasten grondexploitatie (punt 7 en 8 overzicht) valt ongeveer € 1.6 miljoen voordeliger uit;
- Een verlaging van de drempelwaarde van € 8 miljoen naar € 7,4 miljoen. Dit is meegedeeld in de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds.
Samenvatting

In de Programmabegroting is voor 2020 uitgegaan van een
negatief EMU-saldo van € 10 miljoen (overschrijding van de
toegekende referentiewaarde van € 8 miljoen). Door allerlei
oorzaken is bij de jaarrekening berekend dat dit ‘tekort’ is
omgebogen naar een positief EMU saldo van € 5.427 miljoen
(Veenendaal is dus binnen de berekende bandbreedte
gebleven).
De belangrijkste oorzaken van deze ombuiging zijn:
− Het exploitatiesaldo (punt 1 overzicht) is € 7 miljoen hoger
dan begroot;
− Lagere investeringen (punt 4 overzicht) (van afgerond
€ 30 miljoen naar € 22 miljoen);
− Het saldo van baten en lasten grondexploitatie (punt 7 en 8
overzicht) valt ongeveer € 1.6 miljoen voordeliger uit;
− Een verlaging van de drempelwaarde van € 8 miljoen naar
€ 7,4 miljoen. Dit is meegedeeld in de septembercirculaire
2020 van het Gemeentefonds.

In de navolgende tabel is het volledig overzicht van de afwijkingen opgenomen.
In de navolgende tabel is het volledig overzicht van de afwijkingen opgenomen.
EMU saldo
Begroting Rekening
2020
2020
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie
1
-3.600
3.422
BBV, artikel 17c)
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
11.000
11.420
Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van
3
3.200
2.220
voorzieningen ten bate van de exploitatie
Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans
4
-29.900
-21.947
worden geactiveerd
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
5 overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet
verantwoord op de exploitatie
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit
6 desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor
zover niet op exploitatie verantwoord
Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-. woonrijp maken e.d., alleen
7
-21.300
-10.863
transacties met derden niet op de exploitatie
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie
8
22.600
13.806
verantwoord
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met
9
derden betreffen
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1
10 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves
(inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht
11 Verkoop van effecten: verwachte boekwinst op de exploitatie
Berekend EMU-saldo
Referentiewaarde

ConceptSaldo
jaarstukken 2020

-18.000

-1.942

-8.000

-7.369

-10.000

5.427
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Paragraaf D. Bedrijfsvoering
Het BBV schrijft voor dat zowel in de
programmabegroting als bij de jaarrekening
een ‘paragraaf bedrijfsvoering’ wordt
opgenomen. Bij de andere paragrafen wordt
vervolgens een uitgebreide toelichting gegeven
wat er in de desbetreffende paragraaf wordt
opgenomen. Bij de paragraaf bedrijfsvoering
volgt slechts een korte toelichting:
De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering
geeft ten minste inzicht in de stand van zaken
en de beleidsvoornemens ten aanzien van de
bedrijfsvoering.

In onze Programmabegroting en ook jaarrekening wordt dit
inzicht echter al toegelicht in het ‘Programma Bedrijfsvoering’.
Daarom wordt in deze paragraaf slechts een beperkte
toelichting opgenomen.

Planning en control
Conform de planning & control cyclus zijn de volgende
documenten opgesteld en aangeboden aan de raad
− Jaarstukken 2019;
− Kaderbrief 2021-2024;
− Drie bestuursrapportages 2020;
− Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

de fysieke trainingen niet plaats konden vinden. Wel is al
geëxperimenteerd door middel van schaduwrapportages van
de Bestuursrapportages. In 2021 zal verdere uitrol plaatsvinden.
In het najaar is een werkgroep gestart met de doorontwikkeling
van de het P&C-proces en documenten. Tot op heden
worden de P&C-documenten nagenoeg geheel opgesteld
vanuit de financiële teams. Het is de bedoeling dat meer
teams en medewerkers betrokken worden bij het schrijven
van de documenten ter bevordering van het draagvlak in de
organisatie.

Impact coronavirus
Omdat door het coronavirus veel onzekerheden bestonden
over de financiële consequenties voor de gemeenten, is in het
voorjaar niet gekozen voor het uitbrengen van een Kadernota
(met de kaders voor de volgende begroting) maar voor een
Kaderbrief, welke ter consultatie is voorgelegd aan de raad.

Ontwikkelingen
In 2019 heeft aanbesteding plaatsgevonden ten behoeve van
de aanschaf van een P&C applicatie, waarbij de definitieve
gunning naar ‘Pepperflow’ is gegaan. In eerste instantie
was het de bedoeling om in 2020 deze applicatie voor de
gehele P&C cyclus te implementeren. Door de perikelen
rond het coronavirus is dit echter vertraagd, o.a. doordat

De organisatie heeft dit jaar een grote omslag moeten maken.
Vanwege het coronavirus hebben de medewerkers immers
een aanzienlijk deel van het jaar thuis moeten werken. Dat
betekende dat er heel veel ‘digitaal’ moest worden gedaan.
Overleg, vergaderen middels videobellen: de digitale wereld
heeft in een hoog tempo intrede gedaan. Over het algemeen
is de omslag probleemloos verlopen: alle producten zijn op
gebruikelijke wijze en ook op tijd opgeleverd. Waar nodig is
ingespeeld op de verzoeken om thuis een goede werkplek in te
richten. In een aantal gevallen is een bureau en bureaustoel in
bruikleen gegeven om een Arbo-verantwoorde werkplek in de
thuissituatie mogelijk te maken.
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Privacy

Integriteit 2020

Zoals voorgaande jaren heeft de gemeente Veenendaal in
het jaar 2020 meerdere acties ondernomen om de verwerking
van persoonsgegevens door de gemeenteorganisatie in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te brengen. De gemeente maakt hierin
goede stappen. Er is een basisnormenkader gemaakt voor
teams en de meest risicovolle applicaties om inzicht te bieden
in wat er nodig is maar ook houvast te geven wat de AVG
behelst.

Ambtseed of belofte afleggen
Aan een aanstelling voor nieuwe medewerkers wordt de eis
gesteld dat zij binnen een half jaar de ambtseed of belofte
afleggen. Nieuwe medewerkers leggen in principe de ambtseed
of belofte af tijdens het introductieprogramma. Alleen door
Corona hebben er vorig jaar geen fysieke bijeenkomsten
plaatsgevonden. Volstaan werd daarom met het ondertekenen
van de eed/belofte. In 2020 hebben alle nieuwe medewerkers
de ambtseed afgelegd.

Voor de afhandeling van verzoeken inzake privacyrechten
(recht op inzage e.d.), vragen of klachten van de burger zijn
duidelijke protocollen in werking, als ook voor het afhandelen
van incidenten (en dus ook mogelijke datalekken) en het
afsluiten van de benodigde verwerkersovereenkomsten.
Toepassing van privacy by design (het implementeren van
beheersmaatregelen tijdens de inrichting van een nieuw
proces) en het uitvoeren van DPIA`s (data protection impact
assesment) vinden steeds meer plaats in de organisatie. Het
besef dat de AVG een wetgeving is waar ook verantwoording
op afgelegd moet worden, risico`s inzichtelijk gemaakt moeten
worden en maatregelen genomen moeten worden landt steeds
meer in de organisatie. Blijven sturen op bewustzijn
is noodzakelijk hiervoor. Dit is gedaan door vuistregels privacy
op te stellen en door toevoegingen te maken aan
het organisatiehandboek.

Voor aanvullende informatie over de bedrijfsvoering
wordt verwezen naar de toelichtingen bij het programma
Bedrijfsvoering.

Paragraaf F:
Grondbeleid

Bijlagen
Paragraaf G:
Lokale heffingen

Nu is het zaak om meer risicogestuurd te gaan werken, zodat
de organisatie voldoende inzicht krijgt en kan sturen op
passende beheersmaatregelen binnen de organisatie zelf maar
ook bij derde partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk.
Zeker in het licht van de groeiende digitale samenleving, en de
gevaren hiervan, worden er steeds meer eisen gesteld aan de
beveiliging van de gegevens en verantwoording hierop.
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Paragraaf E. Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn volgens het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV)
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
organisaties waarin de gemeente zowel een
bestuurlijk als een financieel belang heeft.
Hieronder verstaan wij deelnemingen van onze
gemeente in gemeenschappelijke regelingen,
besloten en naamloze vennootschappen,
verenigingen en stichtingen. Wij beperken ons
in deze paragraaf tot de verbonden partijen
die conform de definitie van het BBV onder
verbonden partijen vallen.

Deze paragraaf gaat in op de doelstelling en activiteiten van de
samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente participeert
en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed uitoefent. Deze
paragraaf geeft inzicht in de verbonden partijen van de
gemeente (welke, waarom) en de risico’s die hiermee (mogelijk)
gelopen worden. Tevens wordt melding gemaakt van de
actuele (beleid-) ontwikkelingen.

Beleid
De gemeente Veenendaal kiest hier bewust voor een
faciliterende rol waarin wij kaders en omstandigheden
creëren, waarbinnen inwoners, maatschappelijke partners en
ondernemers zaken met elkaar kunnen realiseren. Tegelijkertijd
constateren wij dat wij als gemeente niet in alle gevallen
kunnen volstaan met een faciliterende rol. Wanneer er sprake
is van een te behartigen openbaar belang, willen wij als
gemeente invloed en regie behouden. Dit kan ook gerealiseerd
worden binnen het verband van een verbonden partij.
Vanwege de grote bestuurlijke, beleidsmatige en financiële
belangen is inzicht in en effectieve sturing op alle verbonden
partijen gewenst. Verder worden wij geconfronteerd met
taakstellingen en omvangrijke taken via het regeerakkoord
en de decentralisaties. Daardoor groeit het belang om grip
te houden op de activiteiten en realisatie van doelstellingen
door de verbonden partijen. Wij zetten ons in voor verbonden
partijen die maximaal bijdragen aan de lokale bestuurlijke
ambities en een actief risicomanagement voeren. De ambtelijke
organisatie zal ook hierdoor in toenemende mate samen
(moeten) werken bij de realisatie van de beoogde bestuurlijke

doelstellingen. Voorts wordt in de ambtelijke organisatie een
centraal coördinatiepunt ingesteld voor alle verbonden partijen
en samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt elke verbonden
partij jaarlijks integraal op risico´s, kansen en ontwikkelingen
beoordeeld.

Ontwikkelingen
In 2014 heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek gedaan
naar de verbonden partijen waaraan de gemeente deelneemt.
Dit resulteerde in het rapport ‘Samen werkt door sturing’. De
gemeenteraad heeft de aanbevelingen uit het rapport ‘Samen
werkt door sturing’ overgenomen en het college opgedragen
deze aanbevelingen uit te voeren. In 2016 is een beleidskader
opgesteld dat de gemeente gebruikt voor het aangaan van
verbonden partijen en mogelijkheden biedt om actieve sturing
te geven aan verbonden partijen, waaronder de instrumenten
die de raad in kan zetten om zijn grip op verbonden partijen en
dan met name gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Dit
beleidskader is tevens ingegaan op de corporate governance,
het risicomanagement, de informatievoorziening aan de raad
en de verantwoordelijkheidsverdeling richting deze verbonden
partijen. In deze begroting zijn de wijzigingen vanuit de
BBV verwerkt. Bij de betreffende programma’s zijn de
beleidsinformatie en beleidsrisico’s van de verbonden partijen
opgenomen. In deze paragraaf vindt u een totaaloverzicht
van de verbonden partijen, uitgesplitst in vier categorieën:
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen,
coöperaties en vennootschappen en overige verbonden
partijen.
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Samenvattend
overzicht
Verbonden
Partijen
Samenvattend
overzicht
Verbonden
Partijen
Gemeenschappelijke Regelingen (GR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vennootschappen en coöperaties

7.
8.
9.
10.
11.

Regio Foodvalley
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)
Duurzame Energie Veenendaal-Oost BV (DEVO)
Vitens NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

Stichtingen en verenigingen

12.
13.

Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)
Stichting Ontmoetingshuis

Overige verbonden partijen

14.

Parkeervoorzieningen

Concept jaarstukken 2020

199
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Gemeenschappelijke regelingen

1.

Naam

1. Regio FoodValley

2.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (Collegeregeling)

3.

Vestigingsplaats

Ede

4.

Doelstelling en openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen om de Regio een Europese topregio te maken op het gebied van innovatie in de foodsector met versterking van
de leefomgeving.

5.

Relatie met beleidsprogramma

Burger & Bestuur

6.

Deelnemende partijen

Gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

7.

Bestuurlijk belang

De aangesloten gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen- en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

8.

Financieel belang

Om de samenwerking mogelijk te maken betalen de gemeenten een inwonerbijdrage, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor 2021 is deze vastgesteld op € 3,32 per
inwoner, hetgeen voor Veenendaal neerkomt op een inbreng van € 217.925.
Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 2,0 miljoen
31-12-2018: € 1,8 miljoen

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 2,9 miljoen
31-12-2018: € 2,5 miljoen

11.

Financieel resultaat

2020: € nnb
2019: € 0,1 miljoen
2018: € 0,1 miljoen

12.

Website

www.regiofoodvalley.nl

13.

Risicoprofiel

Laag

Ontwikkelingen
In 2020 wordt het onderzoek naar de meest optimale governance voor Foodvalley afgerond. De governance betreft naast de reguliere Foodvalley-samenwerking van de acht Foodvalley-gemeenten ook de
instelling van een ‘Economic Board Foodvalley’ als opvolger van de zogenaamde ‘Triple Helix-samenwerking Foodvalley’ van overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen en betreft ook het aandeel van
de regio Foodvalley in de samenwerking van in totaal 8 partijen in de zogenaamde ‘Regio Deal Foodvalley’. De gemeenteraden worden via een ‘wensen en bedenkingen-procedure’ bij de vormgeving van de
governance betrokken. Parallel hieraan vindt een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley plaats, die ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.
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1.

Naam

2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

2.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

3.

Vestigingsplaats

Utrecht

4.

Doelstelling en openbaar belang

De VRU behartigt het belang van de gemeente op de terreinen brandweerzorg, de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
(GHOR), rampenbestrijding, crisisbeheersing en de meldkamer. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met politie en de RAVU
(regionale ambulancevoorziening Utrecht) ten aanzien van de gemeenschappelijke meldkamer en een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Door deelname aan de Veiligheidsregio Utrecht wordt de samenwerking tussen verschillende instanties bij bestrijding van
rampen en crises verbeterd. Elk lid van het AB fungeert als intermediair tussen gemeente en het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Wanneer er regionale
besluiten genomen moeten worden, is goedkeuring van alle gemeenteraden nodig.

5.

Relatie met beleidsprogramma

Burger en Bestuur

6.

Deelnemende partijen

26 Utrechtse gemeenten

7.

Bestuurlijk belang

De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
De burgemeester is in zijn functie lid van het algemeen bestuur (AB) VRU.

8.

Financieel belang

Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen aangezuiverd.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € 14,6 miljoen (begroting)
31-12-2019: € 13,1 miljoen
31-12-2018: € 9,7 miljoen

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € 62 miljoen (begroting)
31-12-2019: € 44,4 miljoen
31-12-2018: € 49,4 miljoen

11.

Financieel resultaat

2020: € 1,5 miljoen (begroting)
2019: € 2,6 miljoen
2018: € 1,7 miljoen

12.

Website

www.vru.nl

13.

Risicoprofiel

Middel
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2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Ontwikkelingen
Het jaar 2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode (2020-2023). Deze periode kenmerkt zich vooral door het voeren van een sobere en solide bedrijfsvoering waarbij geen bijdrage wordt gevraagd
voor nieuw beleid. In plaats daarvan worden structurele kosten voor nieuw beleid gedekt uit besparingen door efficiënter werken en bestaand beleid te heroverwegen. Sinds de regionalisering is ruim 20%
bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Met als doel de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij de gemeenten.
Zo is door het algemeen bestuur besloten het positieve rekeningresultaat 2019 (€ 2,6 miljoen) in te zetten om een incidentele bijdrage voor de onvermijdelijke kosten FLO-overgangsrecht in 2020 (en 2021) te
voorkomen.
Het algemeen bestuur heeft in november 2020 ingestemd met het voornemen om het verwachte en vooralsnog geprognotiseerde positieve rekeningresultaat van 2020 van € 3,6 miljoen in te zetten om de
stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren te dempen. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de effecten van corona. De meeste afwijkingen van het jaarplan 2020 zijn
te relateren aan de ontwikkelingen met betrekking tot de corona. Naast de werkzaamheden die vertraagd zijn, zijn ook veel extra werkzaamheden verricht.
Sinds 12 maart 2020 het ROT COVID-19 actief als vaste crisisorganisatie voor de corona, naast de reguliere crisisorganisatie. Daarnaast is de VRU genoodzaakt om medewerkers voldoende geoefend en getraind
te houden en zijn hier alternatieve werkwijzen voor toegepast. Om de continuïteit van de vitale processen te kunnen waarborgen is een continuïteitsplan ontwikkeld en wordt hier uitvoering aan gegeven. Ook
faciliteert en begeleidt de VRU medewerkers bij het thuiswerken.
De financiële prognose laat op dit moment een positief resultaat van ongeveer € 3,6 miljoen zien. De VRU heeft aandacht voor de financiële situatie van de gemeenten. In de jaarrekening 2020 zal een voorstel
voor de resultaatbestemming worden opgenomen.
Bij dit positief resultaat past de volgende toelichting;

− onderschrijding op de personeelskosten voor reguliere werkzaamheden van € 1.915 miljoen vanwege een incidenteel lagere bezetting dan formatie;
− onderschrijdingen op de ondersteunende personeelskosten van € 1.859 miljoen als gevolg van het tijdelijk stilleggen van de opleidings- en oefenactiviteiten en het langer openstaan van vacatures als gevolg
van de corona. Wij gaan ervan uit dat de opleidings- en oefenactiviteiten in het tweede halfjaar weer (geleidelijk) worden opgestart;

− hogere personeelskosten voor additionele werkzaamheden van € 705.000 in verband met direct aan de corona gerelateerde inhuur. Het gaat hierbij met name om juridische expertise. Daarnaast is extra
capaciteit en expertise ingezet om een aantal (voornamelijk ICT-gerelateerde) projecten tijdig af te kunnen ronden;

− de baten zijn € 1.093 miljoen hoger in verband met incidenteel hogere Rijksbijdragen. Op 12 oktober 2020 is de eerste opgave van meerkosten Corona ingediend bij het ministerie van VWS. De kosten tot

en met de maand augustus bedragen afgerond € 450.000. De totale meerkosten voor 2020 zijn naar verwachting afgerond € 550.000. De verwachting is dat deze kosten (aanvullend) door het rijk worden
vergoed.
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1.

Naam

3. Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)

2.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam), IW4 Beheer N.V. is een Naamloze Vennootschap (N.V.)

3.

Vestigingsplaats

Veenendaal

4.

Doelstelling en openbaar belang

De doelstelling van IW4 is het handhaven, vergroten of herstellen van de arbeidsgeschiktheid van personen die tot arbeid in staat zijn, maar ook voor wie, in
belangrijke mate, ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of nu niet aanwezig is. De
regie van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is belegd bij de rechtspersoon bezittend openbaar lichaam (gemeenschappelijke regeling)
Instituut Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht. Het Instituut heeft de uitvoering via een samenwerkingsovereenkomst belegd bij IW4 Beheer NV, waarvan
de aandelen in handen zijn van de GR..

5.

Relatie met beleidsprogramma

2. Economie, Werk en Ontwikkeling

6.

Deelnemende partijen

Gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

7.

Bestuurlijk belang

De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Namens
onze gemeente zitten wethouders in het bestuur van de GR. Naast WSW-subsidie en een vergoeding voor opdrachten betaalt onze gemeente aan de GR een
bijdrage om het subsidietekort per SE deels te compenseren. Daarnaast ontvangt de GR in de periode 2019-2021 een transitiebudget van de deelnemende
gemeenten van in totaal € 600.000, om IW4 toekomstbesteding te maken.

8.

Financieel belang

De eventuele tekorten van de beheer NV worden (naar rato) door de deelnemende partijen aangezuiverd.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € 6,0 miljoen (NV)
31-12-2019: € 6,0 miljoen (NV)
31-12-2018: € 6,2 miljoen (NV)

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € 0,8 miljoen (NV)
31-12-2019: € 0,8 miljoen (NV)
31-12-2018: € 1,0 miljoen (NV)

11.

Financieel resultaat

2020: € 11.000 (NV)
2019: € -0,2 miljoen (NV)
2018: € -0,3 miljoen (NV)

12.

Website

www.iw4.nl

13.

Risicoprofiel

Hoog

Ontwikkelingen
In 2020 heeft IW4 ook te leiden gehad onder de coronacrisis. Daardoor is de omzet lager uitgekomen dan begroot. Het rijk heeft voor SW-bedrijven extra middelen beschikbaar gesteld om deze verliezen te
compenseren. De gemeente Veenendaal heeft deze middelen hiervoor ook ingezet. Het resultaat van IW4 komt met deze compensatie naar verwachting uit op ongeveer + € 100.000.
Verder zijn in 2020 besluiten genomen over de huisvesting van IW4. Zo is de keuze gemaakt voor nieuwbouw voor IW4 op de Transformatorstraat (= bestaande locatie van hoofdvestiging) en het vrijmaken van het
niet benodigde deel van deze locatie ten behoeve van verkoop. Verder wordt een gezamenlijke huisvesting met Wijkservice van de gemeente Veenendaal op de locatie Transformatorstraat verkend. In 2021 wordt
hier definitief over besloten.
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1.

Naam

4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

2.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

3.

Vestigingsplaats

Utrecht

4.

Doelstelling en openbaar belang

De Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht, gevestigd te Utrecht, is getroffen ter uitvoering van de taken die bij of krachtens de Wet publieke
gezondheid zijn opgedragen aan de colleges op het gebied van de publieke gezondheid.

5.

Relatie met beleidsprogramma

4: Burger & Bestuur

6.

Deelnemende partijen

26 gemeenten uit de provincie Utrecht

7.

Bestuurlijk belang

De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

8.

Financieel belang

Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € 1,5 miljoen (begroting)
31-12-2019: € 4,2 miljoen
31-12-2018: € 3,5 miljoen

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € 13,2 miljoen (begroting)
31-12-2019: € 11,7 miljoen
31-12-2018: € 13,2 miljoen

11.

Financieel resultaat

2020: € 1,2 miljoen (begroting)
2019: € 633.000
2018: € 1,2 miljoen

12.

Website

www.ggdru.nl

13.

Risicoprofiel

Middel

Ontwikkelingen
Deze regeling is getroffen ter behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg, ter uitvoering van Wet Publieke Gezondheid (Wpg). De gevolgen voor van de
coronacrisis voor het jaarprogramma van de GGDrU zijn groot. De werkelijke cijfers over 2020 zijn bij het opmaken van deze jaarstukken nog niet bekend.
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1.

Naam

5. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

2.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (Openbaar Lichaam)

3.

Vestigingsplaats

Soest

4.

Doelstelling en openbaar belang

De AVU zorgt onder andere voor de verwerking van het Veenendaalse huishoudelijke afval. De kosten worden één op één doorberekend aan de gemeente en
zitten in het tarief van de afvalstoffenheffing.

5.

Relatie met beleidsprogramma

1 Fysieke leefomgeving

6.

Deelnemende partijen

26 gemeenten uit de provincie Utrecht

7.

Bestuurlijk belang

In het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Utrecht (AVU) zijn de 26 aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht vertegenwoordigd in het Algemeen- en
dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AVU.

8.

Financieel belang

Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € 350.000 (begroting)
31-12-2019: € 490.000
31-12-2018: € 650.000

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € 12,1 miljoen (begroting)
31-12-2019: € 17,6 miljoen
31-12-2018: € 13,8 miljoen

11.

Financieel resultaat

2020: € 0 (begroting)
2019: € 0
2018: € 0

12.

Website

www.avu.nl

13.

Risicoprofiel

Laag

Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden.
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1.

Naam

6. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

2.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

3.

Vestigingsplaats

Utrecht

4.

Doelstelling en openbaar belang

De ODRU ondersteunt gemeenten bij het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

5.

Relatie met beleidsprogramma

1 Fysieke leefomgeving

6.

Deelnemende partijen

De huidige deelnemers van de ODRU zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht,
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

7.

Bestuurlijk belang

De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

8.

Financieel belang

Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € 0,7 miljoen (begroting)
31-12-2019: € 1,7 miljoen
31-12-2018: € 1,9 miljoen

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € 7,0 miljoen (begroting)
31-12-2019: € 7,7 miljoen
31-12-2018: € 7,3 miljoen

11.

Financieel resultaat

2020: € 8.000 (begroting)
2019: € 220.000
2018: € 390.000

12.

Website

www.odru.nl

13.

Risicoprofiel

Middel

Ontwikkelingen
De ODRU heeft enige hinder ondervonden in de uitvoering van werkzaamheden voor gemeenten (vooral in toezicht en handhavingstaken) vanwege corona. Omdat er minder fysieke controles mogelijk waren,
zijn er dit jaar meer administratieve controles en controles op afstand uitgevoerd. Zodoende is de productie van de ODRU redelijk op peil. Er zijn dit jaar een aantal aanvullende opdrachten afgegeven op het
gebied van WABO advisering en bestemmingsplannen ROM, welke gedekt worden uit de leges. Al met al verwacht de ODRU een jaarresultaat positiever dan € 127.000 negatief. De exacte uitkomst is onzeker.
Twee grote onderliggende onzekerheden zijn grote afwijkingen bij een aantal gemeenten en de mogelijke naheffing voor softwarelicenties (€ 130.000).
Het weerstandsvermogen 2020 van de ODRU is op peil. De huidige ratio van 1,05 valt tussen de beoogde bandbreedte van 1,0-1,4, welke valt onder het NAR geclassificeerde waarderingscijfer C.
Er wordt onderzoek gedaan naar een andere manier van financiering van de ODRU, waarbij vooral wordt gekeken naar financieringssystematieken van andere omgevingsdiensten. Voorlopige conclusies zijn dat
een combinatie van inputfinanciering met outputsturing het beste past bij de uitgangspunten en behoeften van de ODRU-gemeenten. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor tariefdifferentiatie.
Er worden met regelmaat ramingen gemaakt van kostenstijgingen onder de Omgevingswet. In de laatste raming wordt geschat dat de structurele kosten met ca. 16% zullen stijgen: ca. 6% voor de bodemtaken
(de gemeente wordt m.i.v. de Omgevingswet bevoegd gezag voor de vaste bodem) en ca. 10% voor de andere manier van werken die benodigd is onder de Omgevingswet. Ook is de verwachting dat de
ICT-beheerkosten zullen stijgen als gevolg van de verzwaring van ICT-beheeractiviteiten. Dit kan waarschijnlijk worden gedekt uit de ca. 16% verhoging van DVO-uren die benodigd is, als gemeenten deze
verhoging daadwerkelijk doorvoeren. Een volgende raming staat gepland in maart 2021 waarin meerdere dekkingsmogelijkheden van de verwachte stijging in structurele kosten onderzocht zullen worden (bijv.
mogelijkheden legesheffing onder Omgevingswet).
Verder loopt het Programma Omgevingswet van de ODRU volgens planning en loopt het Programma Duurzaamheid, waarin ook oog is voor verduurzaming van bedrijven (energie informatieplicht handhaven en
voorbereiding op de energielabel-C verplichting voor kantoren per 2023).
Wat betreft het contracteringsproces vinden gesprekken plaats tussen de ODRU en regievoerders om deze te optimaliseren, zodat dit proces beter aansluit bij de behoeften van zowel gemeenten als de ODRU
(met name efficiëntie en transparantie). Deze gesprekken zullen doorgaan in 2021.
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Vennootschappen en coöperaties

1.

Naam

7. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)

2.

Rechtsvorm

Commanditaire Vennootschap (C.V.) en Besloten Vennootschap (B.V.)

3.

Vestigingsplaats

Veenendaal

4.

Doelstelling en openbaar belang

Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost C.V. heeft tot doel het realiseren van een plangebied aan de oostkant van Veenendaal voor afgerond 4.000 woningen
(waarvan ca. 1.000 zijn gerealiseerd in plangebied Dragonder-oost).

5.

Relatie met beleidsprogramma

Fysieke leefomgeving

6.

Deelnemende partijen

De gemeente Veenendaal en Grondexploitatie Quattro Veenendaal C.V. zijn in 2003 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het ontwikkelen van dit
plangebied, waarbij het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost C.V. en Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost Beheer B.V. zijn opgericht. Beide partijen (gemeente
Veenendaal en Quattro) hebben een 50% belang.

7.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder (lid van AVA), lid RvC (Raad van Commissarissen)

8.

Financieel belang

50% van het aandelenkapitaal B.V.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € 6,4 miljoen (prognose)
31-12-2019: € 6,2 miljoen
31-12-2018: € 6,0 miljoen

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € 57,1 miljoen (prognose)
31-12-2019: € 60,1 miljoen
31-12-2018: € 64 miljoen

11.

Financieel resultaat C.V. *1

2020: € - 3 (prognose)
2019: € - 117
2018: € - 16

12.

Website

www.veenendaaloost.nl

13.

Risicoprofiel

Middel

* Het aangegeven resultaat heeft betrekking op de C.V., niet op de grondexploitatie die door de B.V. wordt beheerd.
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7. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)
Ontwikkelingen
Leidend principe bij het tot stand komen van de wijk “Dragonder-oost” was en bij het tot stand komen van de wijk “Veenendaal-oost” is de keuze om de grondexploitaties te organiseren in een PPS-constructie:
het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO). De gemeente Veenendaal en Grondexploitatie Quattro Veenendaal C.V. zijn in 2003 een Samenwerkingsovereenkomst aangegaan en zijn beide voor de helft
aandeelhouder van dit Ontwikkelingsbedrijf.
Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost heeft tot doel de plangebieden “Dragonder-oost” en “Veenendaal-oost” te ontwikkelen en te realiseren. Deze plangebieden zijn gelegen aan de oostzijde van de
gemeente Veenendaal en kennen een totaalcapaciteit van circa 4.000 woningen met daarbij behorende voorzieningen.
Het plangebied Dragonder-oost met een capaciteit van ongeveer 800 woningen is al enkele jaren geleden gerealiseerd.
Voor het plangebied “Veenendaal-oost” geldt dat in het centrale deelplan “Buurtstede” met een capaciteit van circa 1.250 woningen in 2021 nog de laatste 40 wooneenheden zullen worden gerealiseerd..
Het plangebied Veenderij wordt tot 2026 gerealiseerd.
Voor het deelgebied Groenpoort wordt toegewerkt naar een vastgesteld bestemmingsplan eind 2021 en tevens een vastgesteld stedenbouwkundigplan. Eveneens wordt het warmtenet aanbesteedt. Discussie
wordt gevoerd met de provincie over de locatie van de 2e aansluiting op de rondweg. Deze stappen moeten er voor zorgen dat in 2022 begonnen kan worden met het bouwrijp maken.
De grondexploitatie (GREX) Veenendaal-oost kent een looptijd tot en met 2026 met dien verstande dat aan de gronduitgifteplanning geen rechten kunnen worden ontleend. De risico’s, zoals in de Risicoanalyse
Veenendaal-oost zijn benoemd, kunnen binnen de GREX Veenendaal-oost en de aanwezige Risicoreserve van OVO worden opgevangen. Er ligt een gezonde basis om in verbeterde marktomstandigheden de
komende jaren de ontwikkeling van Veenendaal-oost voort te zetten. De marktomstandigheden waren in 2020 goed. Echter de hogere kostprijs van woningen, doordat de prijzen van bouwmaterialen en arbeid
zijn gestegen, baren zorgen. De rente voor consumenten is echter onveranderlijk laag gebleven.
Eind 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot een nieuwe, nu meerjarige, borgstelling voor de externe financiering van OVO. Voor OVO betekent dit, gelet op de lage rentestand, een aanzienlijke beperking van
de financieringslasten. Daarnaast is de ontwikkeling van Groenport hierin verwerkt.
Gezien de omstandigheden voor ontwikkeling en financiering is het risicoprofiel op “midden” gesteld.
De werkelijke cijfers over 2020 zijn bij het opmaken van deze jaarstukken nog niet bekend.
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1.

Naam

8. Duurzame Energie Veenendaal-oost BV (DEVO)

2.

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap (B.V.)

3.

Vestigingsplaats

Veenendaal

4.

Doelstelling en openbaar belang

DEVO is het lokale energiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer van de duurzame energievoorziening in een deel van Veenendaal-oost
(Buurtstede en De Veenderij). DEVO draagt bij aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen inzake energieneutraliteit.

5.

Relatie met beleidsprogramma

Fysieke leefomgeving

6.

Deelnemende partijen

Gemeente Veenendaal en Quattro Energie B.V

7.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder (lid van AVA)

8.

Financieel belang

De gemeente is voor 50% aandeelhouder van deze onderneming

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: - € 5,702 miljoen
31-12-2019: - € 5,527 miljoen
31-12-2018: - € 5,183 miljoen

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € 12,546 miljoen
31-12-2019: € 14,117 miljoen
31-12-2018: € 13,019 miljoen

11.

Financieel resultaat C.V.

2020: € 0,174 miljoen
2019: - € 0,345 miljoen
2018: - € 0,278 miljoen

12.

Website

www.devo-veenendaal.nl

13.

Risicoprofiel

Hoog

Ontwikkelingen
Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad een besluit over de toekomstige koers voor DEVO (Duurzame Energievoorziening Veenendaal-Oost) genomen. De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen
dat bijdraagt aan een gezonde en solide toekomst van DEVO. De raad heeft daarbij gekozen voor continuïteit van de warmte- en koude voorziening en de verdere ontwikkeling van duurzame energie in de wijken
Buurtstede en Veenderij in Veenendaal-oost. Op 3 maart 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe borgstelling voor DEVO tot een bedrag van € 12,2 miljoen voor de periode van 30 juni 2016
tot en met 30 juni 2021. De herfinanciering van DEVO heeft op 30 juni 2016 plaats gevonden, zodat de continuïteit van de onderneming tot 30 juni 2021 is gewaarborgd. In totaal staat de gemeente borg voor
een bedrag van € 15,4 miljoen. Om de continuïteit van de onderneming vanaf 30 juni 2021 te waarborgen is een herfinanciering van de onderneming noodzakelijk. Daarbij komt tevens de borgstelling door de
gemeente aan de orde.
Groenpoort is het laatste deelgebied in Veenendaal-oost dat nog dient te worden ontwikkeld. Door het ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost (OVO) wordt gewerkt aan de uitwerking van het stedenbouwkundig
plan als basis voor de benodigde planologische procedures en voor het daadwerkelijk starten met het bouwrijp maken medio 2021. Een belangrijk aspect hierbij is de energievoorziening in de wijk. Over het
systeem van de energievoorziening in Groenpoort moet binnen enkele maanden definitieve duidelijkheid zijn, omdat dit impact heeft op het stedenbouwkundig plan, de bouwkundige uitgangspunten voor de
woningbouwontwikkeling en derhalve voor de overall-planning om medio 2023 de eerste bouwrijpe kavels in Groenpoort aan de ontwikkelaar te kunnen leveren. Aan de raad wordt een voorstel voorgelegd over
de rol van de gemeente inzake de warmtevoorziening in Groenpoort.
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1.

Naam

9. Vitens NV

2.

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

3.

Vestigingsplaats

Zwolle.

4.

Doelstelling en openbaar belang

Publiek waterbedrijf, belast met de zorg voor de watervoorziening

5.

Relatie met beleidsprogramma

Algemene dekkingsmiddelen

6.

Deelnemende partijen

Publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies)

7.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder (lid van AVA)

8.

Financieel belang

56.404 aandelen (0,975% van het totale aandelenkapitaal)

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 533,3 miljoen
31-12-2018: € 533 miljoen

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 1.293 miljoen
31-12-2018: € 1.234 miljoen

11.

Financieel resultaat C.V.

2020: € nnb
2019: € 11 miljoen
2018: € 13 miljoen

12.

Website

www.Vitens.nl

13.

Risicoprofiel

Laag

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Paragraaf E:
Verbonden partijen

Paragraaf F:
Grondbeleid

Bijlagen
Paragraaf G:
Lokale heffingen

Ontwikkelingen
In het voorjaar van 2020 heeft een strategische herijking plaatsgevonden. Deze strategische herijking heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe strategische richting welke is verwoord in het document ‘De Vitens
2030 strategie - Water voor nu en later.’ In het strategisch document spreekt Vitens de ambitie uit dat in 2030 een duurzaam drinkwaterbedrijf is dat maatschappelijk verankerd is met een positieve impact
op mens en natuur. Een partner die positie inneemt in het (maatschappelijke) debat en die een bijdrage levert aan het maatschappelijk verantwoord omgaan met drinkwater. Vitens constateert een sterke
stijging van het drinkwatergebruik over de afgelopen zes jaar. Dit komt door een combinatie van demografische ontwikkeling, economische groei en klimaatverandering. Vitens speelt in op die veranderende
omstandigheden. De droge hete zomers hebben geleid tot een sterke vraagstijging. Het beleid van Vitens is erop gericht om voldoende productiecapaciteit te hebben om deze totale vraag te kunnen leveren. Dit
vraagt naast extra investering in productie- en distributie-infrastructuur ook een versnelling op uitbreiding van de benodigde vergunningscapaciteit. Vanwege het hoge investeringsniveau in combinatie met de
(knellende) regulering vanuit de overheid is het in 2020 en de komende jaren niet mogelijk om dividend uit te keren.
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1.

Naam

10. Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

2.

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

3.

Vestigingsplaats

Den Haag

4.

Doelstelling en openbaar belang

Bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de bank bij aan zo laag mogelijke
kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De bank levert zo een bijdrage aan de publieke taak.

5.

Relatie met beleidsprogramma

Algemene dekkingsmiddelen

6.

Deelnemende partijen

Publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies)

7.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder (lid van AVA)

8.

Financieel belang

De gemeente is aandeelhouder van de BNG en bezit 0,2% van de aandelen.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 4.887 miljoen
31-12-2018: € 4.991 miljoen

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 144.802 miljoen
31-12-2018: € 132.518 miljoen

11.

Financieel resultaat C.V.

2020: € 221 miljoen
2019: € 163 miljoen
2018: € 337 miljoen

12.

Website

www.bngbank.nl

13.

Risicoprofiel

Laag

Ontwikkelingen
In 2020 heeft BNG Bank haar strategie aangescherpt. Op basis van haar purpose ‘gedreven door maatschappelijke impact’ kiest de bank ervoor om zich exclusief te richten op de publieke sector.
Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s) waarmee de bank samen met publieke klanten het verschil wil maken:
− goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
− kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
− betaalbare duurzame energie (SDG 7)
− duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhoudende overheden. De nettowinst over 2020 komt uit op EUR 221 miljoen,
ondanks de zeer lage rentetarieven. De winststijging van 36% is vooral veroorzaakt door de in historisch perspectief hoge incidentele debiteurenvoorziening in 2019. Ratingbureau Fitch bevestigde recent de
AAA-rating van BNG Bank, en ook Moody’s en S&P waarderen BNG Bank op het hoogste ratingniveau. Daarmee behoort BNG Bank tot de veiligste banken ter wereld.
BNG Bank stelt conform haar kapitalisatie- en dividendbeleid een dividenduitkering over 2020 voor van EUR 101 miljoen (EUR 1,81 per aandeel). Dat is 50% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de
uitkering aan houders van hybride kapitaal. Uitkering van het dividend over 2020 zal niet plaatsvinden vóór 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de Europese
Centrale Bank (ECB).
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1.

Naam

11. Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

2.

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap (NV)

3.

Vestigingsplaats

Ede

4.

Doelstelling en openbaar belang

ACV is een overheids-nv. De missie van ACV is de opdracht gevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen op het gebied van afval & reiniging en te
opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner

5.

Relatie met beleidsprogramma

Fysieke leefomgeving

6.

Deelnemende partijen

Gemeenten Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal

7.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder (lid van AVA)

8.

Financieel belang

24,8% van de aandelen van de holding

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 11,1 miljoen
31-12-2018: € 11,1 miljoen

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 21,9 miljoen
31-12-2018: € 19,9 miljoen

11.

Financieel resultaat C.V.

2020: € nnb
2019: € 531.000
2018: € 623.000

12.

Website

www.acv-groep.nl

13.

Risicoprofiel

Laag

Ontwikkelingen
In 2020 is het financieel belang vergroot van 24,0 naar 24,8% van de aandelen, (zie raadsvoorrstel november 2019).
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Stichtingen en verenigingen

1.

Naam

12. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)

2.

Rechtsvorm

Stichting

3.

Vestigingsplaats

Veenendaal

4.

Doelstelling en openbaar belang

Het algemeen doel van de stichting is om de inwoners van Veenendaal zoveel als nodig bij te staan bij de zorg voor de opvoedondersteuning, gezinsondersteuning
en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. De stichting sluit hierbij aan bij de ontwikkeling naar integraal werken binnen de drie sociale domeinen, te weten:
jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie – bijvoorbeeld door de vorming van integrale sociale wijkteams – en levert hier een actieve bijdrage aan. Zij
doet dit uitsluitend in opdracht van de gemeente.

5.

Relatie met beleidsprogramma

Sociale leefomgeving

6.

Deelnemende partijen

N.v.t.

7.

Bestuurlijk belang

Het College
- stelt de jaarlijkse bijdrage vast op basis van de prestatieafspraken.
- benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur.
- krijgt bepaalde besluiten van het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

8.

Financieel belang

De gemeente verstrekt op basis van prestatieafspraken een jaarlijkse bijdrage.
De jaarresultaten komen ten gunste of ten laste van de Gemeente.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € 0
31-12-2019: € 0
31-12-2018: € 0
Op basis van de statuten is het niet toegestaan vermogen te vormen.

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € 983.504
31-12-2019: € 1.086.005
31-12-2018: € 751.933

11.

Financieel resultaat C.V.

2020: € 0
2019: € 313.403
2018: € 93.588

12.

Website

www.cjgveenendaal.nl

13.

Risicoprofiel

Laag
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12. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)

Ontwikkelingen
Het CJG heeft haar organisatiestructuur begin 2020 gewijzigd van wijkteams naar vier focusteams met specifieke specialismen:
1. Team Toegang: Versteviging van toegang en triage binnen het CJG. Er wordt nu gewerkt met een uniform triageformulier, bij een kennismakingsgesprek zijn altijd 2 jeugd- en gezinswerkers aanwezig. Vanuit
Team Toegang wordt verbinding gemaakt met de verschillende domeinen, er is regelmatig overleg met leerplicht, Wmo, E&W en BAC.
2. Bij het Team Veilig Opgroeien worden alle zorgmeldingen en huisverboden in tweetallen opgepakt, er is een eenduidige werkwijze ontwikkeld. Er zijn vernieuwde samenwerkingsafspraken gemaakt met
SAVE. Er is een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en een coördinator verwijsindex binnen het team.
3. Team Jonge Kind heeft input geleverd op de aanmeldroute van vragen voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een bijdrage geleverd aan ‘Kansrijke start’ in Veenendaal. Er is er geïnvesteerd in de samenwerking en
korte lijnen met peuterspeelzalen, kinderopvang en GGD.
4. Team ambulant heeft een start gemaakt voor verbetering van de werkwijze ambulant. De pilot ambulant heeft haar werkzaamheden uitgevoerd conform het projectplan.
Verdere ontwikkelingen en mijlpalen:
Er is in 2020 extra ingezet op vrijwilligers en de verbinding en samenwerking tussen vrijwilligerscoördinatoren en team toegang.
Op de doorontwikkeling van de regiefunctie binnen het CJG is verder geïnvesteerd.
Het CJG participeerde actief in gemeentelijke werkgroepen, waaronder de Taskforce jeugd (maatregelen) en de Opgave Sociaal Domein (transformatie).
Er is er veel aandacht geweest voor het terugdringen van de overschrijdingen in de jeugdhulp, met name in de productcategorie begeleiding en behandeling.
De nieuwe website van het CJG is gelanceerd.
Triple P online is geïntroduceerd.
De medezeggenschap is in 2020 formeel georganiseerd.

−
−
−
−
−
−
−

Last, but not least
In 2020 is de veerkracht en lenigheid van medewerkers enorm zichtbaar geworden. Steeds weer schakelen in coronatijd, buiten afspreken, overleg over noodopvang enzovoort. Zowel de medewerkers als de
cliënten zijn steeds vaardiger geworden met de digitale omgeving. Digitale mogelijkheden als Teams worden benut en eHealth wordt steeds meer gebruikt bij behandelingen. Creatieve oplossingen werden
gezocht en gevonden voor noodzakelijke zorg.
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1.

Naam

13. Stichting Ontmoetingshuis

2.

Rechtsvorm

Stichting

3.

Vestigingsplaats

Veenendaal

4.

Doelstelling en openbaar belang

Het binnen de kaders van het vigerend bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk beheren, kostendekkend exploiteren en doen exploiteren van het Ontmoetingshuis
Veenendaal-oost, al dan niet tezamen met andere door de gemeente Veenendaal aan te wijzen partijen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting mag niet al dan niet commerciële activiteiten verrichten of laten verrichten buiten de doelstelling, locatie en andere
samenwerkingsvormen.

5.

Relatie met beleidsprogramma

1.Fysieke leefomgeving

6.

Deelnemende partijen

Gemeente Veenendaal

7.

Bestuurlijk belang

Het College
- Goedkeuring en ontslag bestuur
- Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.)
- Inzage en aanwijzingen financieel beheer.

8.

Financieel belang

Het college compenseert een negatieve exploitatie indien deze niet uit de reserve gehaald kan worden. Eventuele overschotten vallen ten gunste van de reserves.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 0
31-12-2018: € 0

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 567.934
31-12-2018: € 502.456

11.

Financieel resultaat C.V.

2020: - € 91.952 (begroting)
2019: - € 105.083
2018: - € 78.066

12.

Website

ontmoetingshuis.nl

13.

Risicoprofiel

Laag

Ontwikkelingen
Het Ontmoetingshuis is een centraal punt voor de wijk Veenendaal-oost. Dit is de plek waar wijkbewoners graag komen, waar kinderen lekker dichtbij naar school gaan en sporten. Een prachtig centrum
midden in Veenendaal-oost! De eerste fase is opgeleverd in 2014 en de tweede fase in 2017 en wordt (m.u.v. het sportgedeelte) beheerd door Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost.
In 2020 zijn lagere opbrengsten uit verhuringen te verwachten doordat diverse activiteiten vanwege corona niet door konden gaan. De verwachting is dat er een toenemende ruimtevraag is.
Desondanks is er een stabilisering te verwachten voor wat betreft het exploitatieresultaat van de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost.
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Overige verbonden partijen

1.

Naam

14. Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen)

2.

Rechtsvorm

Stichting

3.

Vestigingsplaats

Veenendaal

4.

Doelstelling en openbaar belang

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken.
VVE Tricotage
Stichting (VVE) Arie van Hensbergen

5.

Relatie met beleidsprogramma

1.Fysieke leefomgeving

6.

Deelnemende partijen

Gemeente Veenendaal

7.

Bestuurlijk belang

Het College
- Goedkeuring en ontslag bestuur
- Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.)
- Inzage en aanwijzingen administratie

8.

Financieel belang

Vaste gemeenschappelijke bijdrage.
Compensatie verliezen en investeringen.

9.

Eigen Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 241,68 (TG1) + € 108,09 (AHG)
31-12-2018: - € 713,31 (TG1) + € 73,66 (AHG)

10.

Vreemd Vermogen

31-12-2020: € nnb
31-12-2019: € 0
31-12-2018: € 0

11.

Financieel resultaat C.V.

2020: € 0 (TG1) + € 0 (AHG) (begroting)
2019: € 241,68 (TG1) + € 108,09 (AHG)
2018: € 3.505,07 (TG1) + € 73,66 (AHG)

12.

Website

N.v.t.

13.

Risicoprofiel

Laag

Ontwikkelingen
O.b.v. de eisen van de BBV (wat maakt een VP een VP) is vastgesteld dat de parkeergarages beide aangemerkt moeten worden als verbonden partij. Historische gegevens zijn beperkt beschikbaar.
Begroting is nog niet verwerkt in de jaarstukken van beide parkeergarages.
De jaarstukken Arie van Hensbergen en Tricotage 2020 zijn nog niet beschikbaar.
Beide parkeergarages zijn als een cluster ‘parkeervoorzieningen’ gerapporteerd. Risico is bijzonder laag (nihil) en strategisch belang van het doelgebruik is zeer beperkt (parkeren). Financieel te klein
om te rapporteren.
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Paragraaf F. Grondbeleid
Het grondbeleid is vastgelegd in de Nota
grondbeleid 2020-2024. Hiermee wordt
richting gegeven aan hoe de gemeente handelt
in de grondmarkt met diverse beschikbare
juridische en financiële instrumenten
(zoals bijvoorbeeld de grondexploitatiewet).
De diverse instrumenten worden gebruikt om
bestuurlijke doelstellingen in de ruimtelijke
ordening vorm te geven.

Algemene ontwikkelingen
De woningmarkt brak in 2020 record op record, ondanks
corona. De huizenprijzen stegen in 2020 hard met gemiddeld
9,5% (bron: CBS). De verkoopsnelheid is erg hoog waardoor
een grote krapte in de woningmarkt is ontstaan. Het belangrijkste antwoord op de schaarste zal gezocht moeten worden
in het toevoegen van aanbod van nieuwbouwwoningen. Er
is in Veenendaal in 2020 veel gebouwd. Te denken valt aan
bouwprojecten in Veenderij, Brouwerspoort, Zuidpoort,
Stationskwartier, Balkons en Veeneind. Op diverse plekken
zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen om met de bouw
te beginnen zoals in Veenderij, Brouwerspoort, Boveneind en
Lindewijck. Het stadscentrum krijgt al behoorlijk zijn vorm met
de bouw bij het stadsstrand (Brouwerspoort) en Zuidpoort.
In de afgelopen jaren is gebleken hoe belangrijk het is bij
woningbouw om toekomstige bewoners en omwonenden te
betrekken bij nieuwe plannen. De gemeente stimuleert ontwikkelaars voor toepassen co-creatie met omwonenden en vanuit
marktpartijen worden dit ook steeds meer als vanzelfsprekende
trajecten gezien. Participatietrajecten zijn niet meer weg te
denken bij nieuwe ontwikkelingen. De mate van participatie zal
altijd maatwerk blijven. Er is zowel behoefte aan systeembouw
als volledige zelfbouw en alles wat er tussen zit.

Een andere trend die over de gehele breedte plaatsvindt is
duurzaamheid. De wettelijke normen worden strenger, maar
belangrijker, de mogelijkheden worden ook steeds groter.
Het bereiken van energieneutrale nieuwbouwwoningen wordt
steeds vaker bereikt.

Visie op grondbeleid
Een belangrijke les van de afgelopen jaren is dat een keuze
voor óf facilitair óf actief grondbeleid niet volstaat. In de
door de raad in 2020 aangenomen Nota Grondbeleid 20202024 is situationeel grondbeleid daarom verder uitgewerkt
en verdiept. Voor de komende jaren kan hiermee ook beter
ingezet worden op publiekrechtelijke instrumenten zoals de
Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) en de toepassing van
de Grondexploitatiewet. Hiermee kan de gemeente meer
regie nemen als de situatie daarom vraagt. Daarnaast heeft de
raad in 2020 de Nota Bovenwijkse voorzieningen vastgesteld
waardoor het kostenverhaal van bovenwijkse investeringen
verzekerd kan worden.
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(2019) van het BBV toegepast voor de winstgevende grondexploitaties. Daarnaast wordt jaarlijks in het projectenboek de netto
Risicoreserve grondexploitaties
contante waarde berekening voor de verliesgevende complexen opgenomen.
In de Nota Grondbeleid 2020 – 2024 is opgenomen dat er jaarlijks een vertrouwelijke risicoanalyse wordt opgesteld door een extern bureau, waarin pe
project en op portefeuilleniveau het risicoprofiel wordt geschetst. Deze risicoanalyse omvat de grondexploitaties en grotere facilitaire projecten, de
zogenaamde Meerjarige projectbegrotingen. Voor de grondexploitaties betreft dit de project- en projectoverstijgende risico’s. De gemeente maakt risico
niet alleen inzichtelijk, maar zorgt met risicomanagement voor beheersing van de risico’s en treft de nodige beheersmaatregelen. De risico’s worden
afgedekt met de risicoreserve grondexploitaties.
Overzicht realisatie beleidsvoornemens
Grondbeleid
Beleidsvoornemens 2020
Grondprijzenbrief 2020
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Risicoreserve grondexploitaties
In de Nota Grondbeleid 2020 – 2024 is opgenomen dat er
jaarlijks een vertrouwelijke risicoanalyse wordt opgesteld door
een extern bureau, waarin per project en op portefeuilleniveau
het risicoprofiel wordt geschetst. Deze risicoanalyse omvat
de grondexploitaties en grotere facilitaire projecten, de
zogenaamde Meerjarige projectbegrotingen. Voor de
grondexploitaties betreft dit de project- en projectoverstijgende
risico’s. De gemeente maakt risico’s niet alleen inzichtelijk, maar
zorgt met risicomanagement voor beheersing van de risico’s
en treft de nodige beheersmaatregelen. De risico’s worden
afgedekt met de risicoreserve grondexploitaties.

afgedekt met de risicoreserve grondexploitaties.
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Paragraaf G. Lokale heffingen
De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking
op twee soorten heffingen: heffingen waarvan
de besteding van de opbrengst gebonden
is (bestemmingsheffingen) en heffingen
waarvan de besteding van de opbrengst vrij
is. Ongebonden lokale heffingen zoals de
OZB en de hondenbelasting rekenen we tot
de algemene dekkingsmiddelen, omdat zij
inhoudelijk niet aan begrotingsprogramma’s
zijn gerelateerd en de opbrengst vrij kan
worden besteed. Gebonden heffingen zoals de
afvalstoffenheffing en rioolheffing, rekenen
we niet tot de algemene dekkingsmiddelen.
De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven
voor het komende jaar vast.

Het gemeentelijke belastinggebied is wettelijk begrensd. De
regelingen, waarin is bepaald welke belastingen en rechten de
gemeenten mogen heffen, schrijven voor hoe de gemeenten
die heffingen moeten inrichten. Zo mag bijvoorbeeld het
bedrag van een gemeentelijke heffing niet afhankelijk worden
gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen van de
belastingplichtige en is het niet toegestaan om met rechten
winst te maken.
Onder belastingen verstaan wij gedwongen bijdragen van
burgers, bedrijven, verenigingen e.d. aan de overheid. Er
hoeft geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de
overheid tegenover te staan. Met de opbrengst van belastingen
worden algemene voorzieningen in stand gehouden, zij
vormen een algemeen dekkingsmiddel. Uitzondering hierop
is de reclamebelasting. Deze opbrengst wordt gestort in
een Ondernemersfonds. Hieruit kunnen ondernemers extra
activiteiten organiseren. Vanwege het feit dat bij de belastingen
de relatie tussen opbrengst en kosten ontbreekt kan daarom
geen dekkingspercentage worden aangegeven.

De belastingen die in 2020 in Veenendaal werden geheven, zijn:
− afvalstoffenheffing;
− hondenbelasting;
− onroerendezaakbelastingen (OZB);
− parkeerbelasting;
− precariobelasting;
− precariobelasting netwerkbeheerders;
− reclamebelasting;
− BIZ Heffing;
− rioolheffingen;
− begrafenisrechten;
− toeristenbelasting.
Aparte vermelding verdient hierbij de afvalstoffenheffing.
Deze werd geheven op basis van een bijzondere wet, te
weten de Wet milieubeheer. Tegenover deze heffing staat
wel een direct aanwijsbare tegenprestatie (het ophalen van
huisvuil), maar toch heeft de afvalstoffenheffing het karakter
van een belasting omdat de bereidwilligheid om gebruik te
maken van deze dienstverlening niet bepalend is voor de
belastingplicht. Ook degene die geen gebruik wil maken van
deze dienstverlening ontvangt een aanslag. Door de direct
aanwijsbare tegenprestatie kan wel een relatie met de kosten
worden gelegd en is het mogelijk een dekkingspercentage te
berekenen. In onze gemeente bedraagt het percentage 100%.
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Rechten en leges
Rechten kunnen worden gedefinieerd als ‘betalingen die door
de overheid krachtens algemene regelingen (i.c. verordeningen)
worden gevorderd ter zake van een concrete door de overheid
in haar functie als zodanig bewezen dienst’. Kort gezegd
betekent deze definitie dat de overheid tegenover de betaling
van de particulier een individuele prestatie stelt. Voor rechten
geldt dat maximaal 100% van de geraamde kosten mag worden
verhaald.
Leges kunnen worden gedefinieerd als vergoedingen voor
diverse administratieve en andersoortige diensten door
of vanwege het gemeentebestuur verstrekt. Kernwoord
hier is dienstverlening. Leges vertonen qua definitie grote
overeenkomsten met rechten. Hier geldt dan ook dat maximaal
100% van de geraamde kosten mag worden doorberekend.
De voornaamste rechten en leges die in 2020 in onze gemeente
zijn geheven, zijn:
− lijkbezorgingrechten;
− leges omgevingsvergunning (voorheen bouwleges);
− leges publiekszaken (bijv. uittreksels, paspoorten).

Beleidsuitgangspunten
De beleidsuitgangspunten bij de begroting 2020 waren:
1.1 Indexatie 2020
Bij de begrotingsbehandeling in 2019 is besloten de
gemeentelijke heffingen voor 2020 trendmatig met 1,5%
te verhogen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing,
rioolrechten, leges en kosten van lijkbezorging zijn daarvan
uitgezonderd. Hiervoor geldt als uitgangspunt een maximale
kostendekkendheid van 100%.
1.2 Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Ons bestendig beleid is dat mutaties als gevolg van een
hertaxatie van de waarde van de onroerende zaken geen
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gevolgen mag hebben voor de belastingopbrengsten (sinds
invoering van de Wet WOZ in 1995). Een waardestijging van
de onroerende zaken binnen onze gemeente heeft zich in het
verleden dan ook altijd vertaald in een evenredige tarief daling.

de precariobelasting voor netwerkbeheerders af te schaffen.
Gemeenten (waaronder Veenendaal) die in 2015 al heffen
kunnen nog heffen tot 1 januari 2022. Het is niet toegestaan het
in 2016 gehanteerde tarief te verhogen.

1.3 Rioolheffingen
Bestendig beleid is een kostendekkende rioolheffing waarvan
50% van de kosten wordt verhaald via het aansluitrecht en 50%
via het afvoerrecht.

In 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake
het geschil tussen de gemeente en Steding inzake de
precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of
leidingen. Om reden hiervan is besloten om vanaf 2020 geen
aanslagen voor precariobelasting op buizen, kabels draden of
leidingen op te leggen. Dit leidt tot een nadeel van € 1.946.000
waar voor eenzelfde bedrag een voordeel tegenover staat
omdat de geraamde storting in de ‘’voorziening dubieuze
debiteuren precariobelasting’’ ook niet heeft plaatsgevonden.

1.4 Afvalstoffenheffing
Het uitgangspunt van het huidige beleid is erop gericht 100%
van de inzamelings- en verwerkingskosten van het afval in de
tarieven te verdisconteren. Met ingang van 1 januari 2016 is
de gemeente Veenendaal overgegaan op Diftar op basis van
volume-frequentie. In december 2019 heeft uw raad besloten
tot invoering van GF+E inzameling voor de hoogbouw in
Veenendaal.
1.5 Hondenbelasting
Voor de hondenbelasting is voor 2020 geen sprake van
verandering van het beleid.
1.6 Leges
De leges worden in verschillende delen gepresenteerd. De
bouwleges zijn afzonderlijk in de begroting 2020 opgenomen.
Behoudens geringe inhoudelijke wijzigingen is er bij de leges
geen sprake van gewijzigd beleid.
1.7 Precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of
leidingen
Met ingang van 1 juli 2015 is besloten precariobelasting in
te voeren van netwerkbeheerders. De aanslagen worden
na afloop van het belastingjaar opgelegd. De opbrengst
wordt jaarlijks gestort in de voorziening dubieuze debiteuren
precariobelasting. Er is een wetsvoorstel aangenomen om

1.8 Precariobelasting overige
Naast precariobelasting op buizen, kabels en leidingen is er
ook precariobelasting voor bv. Terrassen en gebruik van de
openbare ruimte. Er is geen sprake van een beleidswijziging.
1.9 Reclamebelasting
Reclamebelasting is een belasting op openbare aankondigingen
zichtbaar vanaf de openbare weg, bijvoorbeeld logo’s, stickers,
gevelreclame, lichtbakken en uithangborden. Ondernemers
in de binnenstad en op alle bedrijventerreinen in Veenendaal
betalen reclameheffing aan de gemeente. De opbrengst
wordt naar rato verdeeld over de coöperatieve verenigingen
Bedrijventerreinen en het Platform Binnenstad management.
Kwijtschelding voor reclamebelasting is niet mogelijk.
1.10 Bedrijven Investeringszone Winkelstad Veenendaal
In mei 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
invoering van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)
Winkelstad Veenendaal. Deze BIZ Winkelstad Veenendaal
is van toepassing in het zogenoemde Kernwinkelgebied en
beoogd gezamenlijke investeringen ter verbetering van de
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kwaliteit van de bedrijfsomgeving te financieren. De BIZ is
een bestemmingsheffing die eigenaren en gebruikers betalen.
Onder verrekening van de perceptiekosten wordt de bate
uitbetaald aan een stichting (momenteel in oprichting).
Er is sprake van tariefdifferentiatie (zie 2.5).
1.11 Toeristenbelasting
Niet-inwoners van de gemeente, die overnachten én
betalen voor die overnachting, betalen in Veenendaal
toeristenbelasting. De doelstelling is dat de kosten van
bepaalde voorzieningen worden omgeslagen naar personen die
er wel gebruik van maken, maar niet in de gemeente wonen.
1.12 Parkeerbelasting
Op basis van artikel 225 Gemeentewet kunnen gemeenten in
het kader van parkeerregulering parkeerbelastingen heffen.
Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden twee belastingen
geheven:
− De parkeerbelasting voor een plek en een bepaalde
tijdsperiode, waarvoor parkeerautomaten zijn geplaatst.
− De parkeerbelasting voor een door de gemeente verstrekte
parkeervergunning.
Hiermee kunnen gemeenten op efficiënte en financieel
verantwoorde wijze hun parkeerbeleid realiseren. Er is dus
een link naar de financiering van het parkeerbeleid maar de
opbrengst valt in de algemene middelen.
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Overzicht inkomsten lokale heffingen
Rekening 2019

Begroting 2020

Onroerendezaakbelasting €

Rekening 2018
11.765.227

€

13.314.880

€

Afvalstoffenheffing

€

5.581.447

€

5.872.649

Rioolheffingen

€

3.205.585

€

Precariobelasting
€
Concept
jaarstukken 2020 €
Parkeergelden

2.021.996
2.132.275

Rekening 2020

13.633.785

€

13.780.584

€

6.394.216

€

6.797.285

3.241.222

€

3.266.735

€

3.288.372

€

2.021.486

€

2.033.160

€

€

2.161.275

€

2.185.873

€

86.748
223
1.718.014

Leges omgevingsvergunning

€

1.976.464

€

2.003.495

€

1.823.124

€

2.544.943

Reclamebelasting

€

496.645

€

506.904

€

530.252

€

506.977

Hondenbelasting

€

380.187

€

386.524

€

386.619

€

393.481

Toeristenbelasting

€

114.081

€

121.945

€

83.000

€

64.888

€

251.300

€

265.042

€

266.748

BIZ Winkelstad

-

De opbrengst afvalstoffenheffing 2020 is inclusief de opbrengst van het aantal ledigingen (variabele tarief). Het variabele tarief wordt pas na afloop va
belastingjaar opgelegd. De aanslagen precariobelasting netwerkbeheerders worden vanaf 2020 niet meer opgelegd als gevolg van de uitspraak Sted
toeristenbelasting 2020 wordt in de eerste helft van 2021 opgelegd.

Overzicht belangrijkste tarieven
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Overzicht
Overzichtbelangrijkste
belangrijkstetarieven
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Overzicht belangrijkste tarieven gemeentelijke heffingen
Soort heffing
OZB
Gebruikersbelasting:
Niet-woning
Eigenarenbelasting:
Woning
Niet-woning

Tarief 2017

Afvalstoffenheffing
Alleenwonend tarief
Meerpersoons tarief
Basistarief
Per aanbieding 240 liter
Per aanbieding 140 liter
Hondenbelasting
e
Concept
2020
Tarief 1jaarstukken
hond
e
Tarief 2 hond
Tarief kennel
Rioolheffing
Aansluitrecht woning eigenaar
Afvoerrecht woning gebruiker
Afvoerrecht niet-woning gebruiker

Tarief 2018

Tarief 2020

Tarief 2019

0,1766%

0,1792%

0,1975%

0,1985%

0,1082%
0,2211%

0,1056%
0,2244%

0,1110%
0,2473%

0,1045%
0,2485%

157,00
8,00

159,36
8,12

167,76
8,30

191,58
8,42

4,70

4,77

4,85

4,92

85,15
124,35
220,10

86,40
126,24
223,20

88,08
128,64
227,44

62,40
31,20
312,00

62,40
31,20
312,00

62,40
31,20
312,00

224

89,40
130,56
230,88
62,40
31,20
312,00

Vergelijking woonlasten met andere gemeenten

Hierbij informeren wij u over de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen in onze gemeente in 2020 ten opzichte van andere gemeenten.
Daarvoor gebruiken wij het brondocument van Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo)
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo)
Jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) een atlas uit waarin de lokale lasten van de belastingen
van gemeenten, provincies en waterschappen zijn opgenomen. Deze publicatie wordt gedurende het lopende jaar geactualiseerd. Deze geactualiseerde
cijfers zijn in onderstaande tabel opgenomen en betreft ca. 350 gemeenten. De woonlasten die Coelo vergelijkt, bestaan uit OZB, rioolheffing en
afvalstoffenheffing. Deze zijn gebaseerd op een woning met een gemiddelde WOZ-waarde en een meerpersoonshuishouden; na aftrek van eventuele
heffingskorting.
In deze tabel staat onze gemeente op de achtste (vorig jaar een zevende) plaats voor wat betreft de laagste woonlasten meerpersoonshuishouden. Om u
een beeld te geven van deze plaats in relatie tot andere gemeenten hebben wij onderstaande tabel met de top tien met de laagste woonlasten opgenomen:
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(COVID-19)
van gemeenten, provincies en waterschappen zijn opgenomen. Deze publicatie wordt gedurende het lopende jaar geactualiseerd. Deze geactualiseerd
Paragraaf B: Onderhoud
Paragraaf C: tabel opgenomen
Paragraaf
D:
Paragraaf E:De woonlasten die
Paragraaf
cijfers zijn in onderstaande
en betreft
ca. 350 gemeenten.
Coelo F:vergelijkt, bestaanParagraaf
uit OZB,G:rioolheffing en
kapitaalgoederen
Financiering
partijen
Lokale heffingen
afvalstoffenheffing.
Deze zijn gebaseerdBedrijfsvoering
op een woning met eenVerbonden
gemiddelde
WOZ-waarde enGrondbeleid
een meerpersoonshuishouden;
na aftrek van eventuele
heffingskorting.

Vergelijking woonlasten met andere gemeenten
Hierbij informeren wij u over de verschillende gemeentelijke
belastingen en heffingen in onze gemeente in 2020 ten
opzichte van andere gemeenten. Daarvoor gebruiken wij het
brondocument van Centrum voor Onderzoek van de Economie
van de Lagere Overheden (Coelo)
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de
Lagere Overheden (Coelo)
Jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de
Economie van de Lagere Overheden (Coelo) een atlas uit
waarin de lokale lasten van de belastingen van gemeenten,
provincies en waterschappen zijn opgenomen. Deze publicatie
wordt gedurende het lopende jaar geactualiseerd. Deze
geactualiseerde cijfers zijn in onderstaande tabel opgenomen
en betreft ca. 350 gemeenten. De woonlasten die Coelo
vergelijkt, bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Deze zijn gebaseerd op een woning met een gemiddelde
WOZ-waarde en een meerpersoonshuishouden; na aftrek van
eventuele heffingskorting.

In deze tabel staat onze gemeente op de achtste (vorig jaar een zevende) plaats voor wat betreft de laagste woonlasten
Inmeerpersoonshuishouden.
deze tabel staat onze gemeente
debeeld
achtste
zevende)
voor
betreft
de laagstehebben
woonlasten
meerpersoonshuishouden. Om
Om uop
een
te (vorig
gevenjaar
vaneen
deze
plaats inplaats
relatie
tot wat
andere
gemeenten
wij onderstaande
een beeld te geven van deze plaats in relatie tot andere gemeenten hebben wij onderstaande tabel met de top tien met de laagste woonlasten opgenom
tabel met de top tien met de laagste woonlasten opgenomen:

Laagste woonlasten belastingjaar 2020
Positie Gemeente
1
Aalten
2
Nijkerk
3
Overbetuwe
4
’s-Gravenhage
5
Gilze en Rijen
Concept jaarstukken
2020
6
Hoeksche Waard/Oud-Beijerland
7
Tilburg
8
Veenendaal
9
Waalwijk
10
’s-Hertogenbosch

Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 573,00
€ 591,00
€ 595,00
€ 597,00
€ 598,00
225
€ 600,00
€ 601,00
€ 609,00
€ 618,00
€ 619,00

Ter vergelijking: in de gemeente met de hoogste woonlasten bedragen de lasten voor een meerpersoonshuishouden € 1.440.
Hetvergelijking:
landelijke gemiddelde
bedroeg
2020 € woonlasten
776. Voor een
uitgebreide
woonlastenvergelijking
verwijzen wij naar
www.coelo.nl.
Ter
in de gemeente
met deinhoogste
bedragen
de lasten
voor een meerpersoonshuishouden
€ 1.440.
Het landelijke gemiddeld
bedroeg in 2020 € 776. Voor een uitgebreide woonlastenvergelijking verwijzen wij naar www.coelo.nl.

Kengetallen gemeentelijke belastingcapaciteit

Voor de gemeentelijke belastingcapaciteit is het verplicht een kengetal op te nemen in de begroting. Dit kengetal is in 2020 uitgekomen op 78%.

Kostendekking gemeentelijke heffingen

Voor onderstaande leges en rechten geldt, op basis van artikel 229b van de Gemeentewet, dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraa
lasten, m.a.w. de tarieven mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De werkelijke realisatie van de kostendekkendheid wordt afgezet tegen de begro
realisatie van de primaire begroting.
•
•
•
•

Afvalstoffenheffing
Rioolheffingen
Leges
Lijkbezorgingsrechten

Afvalstoffenheffing
Onderdeel
Kosten taakveld Afval
Kosten overige taakvelden

Afval

Afval

Primaire begroting
2020

Realisatie 2020

-6.263.140

-6.050.095

-149.915

-149.915
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Voor onderstaande leges en rechten geldt, op basis van artikel 229b van de Gemeentewet, dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan d
lasten, m.a.w. de tarieven mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De werkelijke realisatie van de kostendekkendheid wordt afgezet tegen
realisatie van de primaire begroting.
De coronacrisis

Samenvatting
Paragraaf A: Weerstands
vermogen en risicobeh.

(COVID-19)

•
Paragraaf B: Onderhoud •
kapitaalgoederen
•
•

Kengetallen gemeentelijke belastingcapaciteit
Voor de gemeentelijke belastingcapaciteit is het verplicht een
kengetal op te nemen in de begroting. Dit kengetal is in 2020
uitgekomen op 78%.

Jaarverslag 2020

Afvalstoffenheffing
Paragraaf C:
Rioolheffingen
Financiering
Leges
Lijkbezorgingsrechten

Paragraaf D:
Bedrijfsvoering

−
−
−
−

Afvalstoffenheffing
Rioolheffingen
Leges
Lijkbezorgingsrechten

Burgerjaarverslag 2020

Paragraaf E:
Verbonden partijen

Bijlagen

Paragraaf F:
Grondbeleid

Paragraaf G:
Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing
Onderdeel

Kostendekking gemeentelijke heffingen
Voor onderstaande leges en rechten geldt, op basis van artikel
229b van de Gemeentewet, dat de geraamde baten niet hoger
mogen zijn dan de geraamde lasten, m.a.w. de tarieven mogen
maximaal 100% kostendekkend zijn. De werkelijke realisatie
van de kostendekkendheid wordt afgezet tegen de begrote
realisatie van de primaire begroting.

Jaarrekening

Kosten taakveld Afval
Kosten overige taakvelden
Inkomsten taakveld Afval
Inkomsten overige taakvelden

Concept
jaarstukken
Onttrekkingen
Reserve2020
Netto kosten taakveld

Afval

Afval

Primaire begroting
2020

Realisatie 2020

-6.263.140

-6.050.095

-149.915

-149.915

1.304.579

1.123.478

84.000
403.443
-4.621.033

0
56.127 226
-5.020.406

Kwijtschelding

-335.000

-401.954

Overhead

-389.050

-512.460

BTW

-1.270.333

-1.374.916

Totale kosten

-6.615.416

-7.309.735

6.615.417

6.797.285

100%

93%

Rioolheffing
Primaire begroting
2020

Rioolheffing

Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Rioolheffingen
Onderdeel
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Kosten overige taakvelden
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Kwijtschelding
Formatieve inzet incl. overhead
Dotatie aan de voorziening
BTW
Totale kosten

realisatie 2020

-2.321.459

-2.102.646

-140.437

-140.437

31.662

101.874

-2.430.234

-2.141.209

-40.300

-50.451

-561.864

-462.937

17.713

-212.329

-223.177

-230.632

-3.237.862

-3.097.558
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Opbrengst heffingen
Inleiding
Dekkingspercentage
B. Paragrafen

Samenvatting
Paragraaf A: Weerstands
vermogen en risicobeh.

6.615.417De coronacrisis
(COVID-19)
100%

Paragraaf B: Onderhoud
kapitaalgoederen

6.797.285
Jaarverslag 2020
Paragraaf C:
Financiering

93%

Paragraaf D:
Bedrijfsvoering

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Paragraaf E:
Verbonden partijen

Paragraaf F:
Grondbeleid

Bijlagen
Paragraaf G:
Lokale heffingen

Rioolheffingen
Rioolheffingen
Onderdeel
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Kosten overige taakvelden
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Kwijtschelding
Formatieve inzet incl. overhead
Dotatie aan de voorziening
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Concept jaarstukken 2020

Rioolheffing
Primaire begroting
2020

Rioolheffing
realisatie 2020

-2.321.459

-2.102.646

-140.437

-140.437

31.662

101.874

-2.430.234

-2.141.209

-40.300

-50.451

-561.864

-462.937

17.713

-212.329

-223.177

-230.632

-3.237.862
3.239.672

-3.097.558
3.288.372

100%

106%

227
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kapitaalgoederen
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Paragraaf C:
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Paragraaf E:
Verbonden partijen
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Grondbeleid
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Lokale heffingen

Leges
Leges

Onderdeel

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld

Leges Begroting 2020
Leges Realisatie 2020
Titel 1
Titel 2
Titel 3
Titel 1
Titel 2
Titel 3
Algemene
Dienstverlening Dienstverlening Algemene
Dienstverlening Dienstverlening
dienstverlening vallend onder
vallend onder
dienstverlening vallend onder
vallend onder
fysieke
Europese
fysieke
Europese
leefomgeving/ dienstenrichtlijn
leefomgeving/ dienstenrichtlijn
omgevingsomgevingsvergunning
vergunning
-1.036.762
-1.036.762

-1.338.448
-1.338.448

-139.943
-139.943

-621.494
-621.494

-1.625.621
-1.625.621

-35.059
-35.059

Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten

-248.814

-511.270

-64.102

-181.778

-707.061

-1.096

-1.285.576

-1.849.718

-204.045

-803.272

-2.332.682

-36.155

Opbrengst heffingen

1.231.379

1.787.340

33.717

649.984

2.587.443

6.962

Dekkingspercentage

96%

97%

17%

81%

111%

19%

Titel1 1betreft
betreft
voornamelijk
Reisdocumenten,
burgerlijke
stand, rijbewijzen.
Tot titel
2 behoren de omgevingsvergunningen.
In titelen3 evenementen.
vallen leges horeca en evenementen.
Titel
voornamelijk
Reisdocumenten,
burgerlijke
stand, rijbewijzen.
Tot titel 2 behoren
de omgevingsvergunningen.
In titel 3 vallen leges horeca

Concept jaarstukken 2020

229
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 173

Inleiding
B. Paragrafen

Samenvatting
Paragraaf A: Weerstands
vermogen en risicobeh.

Lijkbezorgingsrechten

De coronacrisis
(COVID-19)
Paragraaf B: Onderhoud
kapitaalgoederen

Jaarverslag 2020
Paragraaf C:
Financiering

Lijkbezorgingsrechten

Onderdeel

Kosten taakveld(en), incl.
(omslag)rente
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen
Dotatie Reserve begraafplaatsen
Netto kosten taakveld

Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
Storting onderhoudsvoorziening
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Jaarrekening

Paragraaf D:
Bedrijfsvoering

Burgerjaarverslag 2020

Paragraaf E:
Verbonden partijen

Paragraaf F:
Grondbeleid

Bijlagen
Paragraaf G:
Lokale heffingen

Invordering
Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten

begroting 2020

realisatie 2020

-731.182

-518.163

0

Binnen onze gemeente bestaan er momenteel 3 betaalwijzen:
− betaling door middel van automatische incasso in 10 gelijke termijnen;
− betaling in maximaal drie gelijke termijnen;
− betaling ineens.

0
-291.513

-731.182

Het invorderingsbeleid heeft betrekking op het innen van de lokale heffingen. In 2009 hebben wij
hiervoor een Leidraad invordering vastgesteld.

-809.676

Wanneer (een gedeelte van) de belastingaanslag niet is betaald, wordt na het verstrijken
van de laatste vervaltermijn een aanmaning verstuurd aan de belastingplichtige. Wanneer ook
hier niet op wordt betaald, volgt een dwangbevel.
In 2020 zijn de betaaltermijnen voor de belastingaanslagen als gevolg van de Covid-19
problematiek op basis van een collegebesluit (onder voorwaarden) verlengd.

-152.282

-105.814

-1.029

-1.029

-884.493

-916.519

753.618

861.787

85%

94%

Invordering

Het invorderingsbeleid heeft betrekking op het innen van de lokale heffingen. In 2009 hebben wij hiervoor een Leidraad invordering vastgesteld. Binnen onze
gemeente bestaan er momenteel 3 betaalwijzen:
• betaling door middel van automatische incasso in 10 gelijke termijnen;
• betaling in maximaal drie gelijke termijnen;
• betaling ineens.
Wanneer (een gedeelte van) de belastingaanslag niet is betaald, wordt na het verstrijken
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van de laatste vervaltermijn een aanmaning verstuurdDe
aan
de belastingplichtige. Wanneer ook hier niet op wordt betaald, volgt een dwangbevel.
coronacrisis
Inleiding

Samenvatting

(COVID-19)

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

In 2020 zijn de betaaltermijnen
voor de belastingaanslagen
als gevolgParagraaf
van deC:Covid-19 problematiek
een collegebesluit
(onder
Paragraaf A: Weerstands
Paragraaf B: Onderhoud
Paragraaf D: op basis van
Paragraaf
E:
Paragraafvoorwaarden)
F:
Paragraaf G:
B. Paragrafen
vermogen
en
risicobeh.
kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden
partijen
Grondbeleid
Lokale heffingen
verlengd.
Kwijtschelding

Kwijtschelding
Onze gemeente maakte ook in 2020 gebruik van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG

Onze
gemeente
maakte ookDit
inbureau
2020 gebruik
vandehet
door het
Zaken
en Werkgelegenheid
en de VNG opgerichte Inlichtingenbureau. Dit
opgerichte
Inlichtingenbureau.
toetste voor
gemeente
of ministerie
een inwonervan
voorSociale
automatische
kwijtschelding
in
bureau
toetste
voor
de
gemeente
of
een
inwoner
voor
automatische
kwijtschelding
in
aanmerking
komt.
Inwoners
die als gevolg van deze toets automatische
aanmerking komt. Inwoners die als gevolg van deze toets automatische kwijtschelding kregen, ontvingen geen aanslag. De
kwijtschelding
kregen,
ontvingen geen aanslag.
De gemeente
toetste
de kwijtscheldingsverzoeken
van burgers die een aanslag ontvingen. Dit waren
gemeente toetste
de kwijtscheldingsverzoeken
van burgers
die een aanslag
ontvingen.
Dit waren deels kwijtscheldingsverzoeken
deels
kwijtscheldingsverzoeken
die
reeds van
getoetst
waren kwijtschelding,
door het IB ten
behoeve
van burgers
die reeds getoetst warenvan
doorburgers
het IB ten
behoeve
automatische
maar
hier op van
basisautomatische
van die toets kwijtschelding, maar hier op basis van die toets
niet voor
voor in
kwamen.
Doordat
de gemeente
uitgebreider
toetste dan
het IB (door
rekening
te houden
met meerdere
niet
inaanmerking
aanmerking
kwamen.
Doordat
de gemeente
uitgebreider
toetste
dan het
IB (door
rekening
te houden met meerdere aspecten zoals hoogte van de
aspecten
zoals hoogte van
de premie ziektekosten,
alimentatie,
etc.) werd
in veel
gevallen alsnog
kwijtschelding verleend.
premie
ziektekosten,
alimentatie,
huur etc.) werd
in veelhuur
gevallen
alsnog
kwijtschelding
verleend.
Belastingjaar Toetsing Toetsing
Toekenningen
Afwijzingen Toegekend
IB
gemeente
geheel/gedeeltelijk
%
2014
1.418
707
1.390
735
65,4
2015
1.681
780
1.502
959
61,0
2016
1.791
950
1.650
1091
60,2
2017
2.227
1.032
1.806
1453
55,4
2018
2.233
916
1.573
1510
50,0
2019
2.271
791
1.608
1519
52,5
2020
2.541
865
1.715
1691
50,4

Bedrag
469.287
489.650
347.833
295.733
428.959
434.088
467.751

NB1. Aantallen en bedragen zijn per 01-03-2021.
NB1. Aantallen
en bedragen
zijn pertussen
01-03-2021.
NB2.
Het verschil
in het bedrag
2017 en 2018 wordt deels veroorzaakt door een verschuiving van de kwijtschelding die van toepassing is op het variabele deel van de ledigingen 2017. Daarnaast
NB2. Het verschil in het bedrag tussen 2017 en 2018 wordt deels veroorzaakt door een verschuiving van de kwijtschelding die van toepassing is op het variabele
deel van de ledigingen 2017. Daarnaast is er sprake van autonome oorzaken. Gemiddeld bedraagt de kwijtschelding over 2017 en 2018 € 362.346.

is er sprake van autonome oorzaken. Gemiddeld bedraagt de kwijtschelding over 2017 en 2018 € 362.346.

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt ontvangt en kent de gemeente Veenendaal de afgelopen jaren meer kwijtscheldingen toe. Uit bovenstaande tabel blijkt ook
een stijging van niet toegekende kwijtscheldingen. In absolute bedrage is ook een stijging zichtbaar. Dit is herleidbaar naar het aantal toekenningen maar ook aan
de gestegen bedragen welke worden kwijtgescholden.
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Zoals uit onderstaande grafiek blijkt ontvangt en kent de gemeente Veenendaal de afgelopen jaren meer kwijtscheldingen toe. Uit
bovenstaande tabel blijkt ook een stijging van niet toegekende kwijtscheldingen. In absolute bedrage is ook een stijging zichtbaar.
Dit is herleidbaar naar het aantal toekenningen maar ook aan de gestegen bedragen welke worden kwijtgescholden.

Aantallen kwijtschelding
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toetsing IB

Toetsing gemeente

aanvragen totaal

Toekenningen geheel/gedeeltelijk

2020

Lineair (Toekenningen geheel/gedeeltelijk)

Realisatie van de beleidsvoornemens
Doelstelling
Trendmatige verhoging
gemeentelijke tarieven met
1,5%

Status

Invoering GF+E inzameling

✓

✓

Toelichting jaarstukken 2020
De tarieven voor de gemeentelijke belastingen
en rechten zijn voor 2019 overeenkomstig het
tarievenbesluit van uw raad op 28 november
2019 met 1,5% verhoogd.
Conform de besluitvorming van uw raad op 19
december 2019 is in 2020 GF+E inzameling
voor de hoogbouw ingevoerd.
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Paragraaf F:
Grondbeleid
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Legenda
= Doel is gerealiseerd

✓ = De realisatie van het doel verloopt conform
?

✘
Doelstelling

Status

afspraak
= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of
bijsturing beleid is gewenst
= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Toelichting Jaarstukken 2018

Trendmatige verhoging gemeentelijke tarieven met 1,5%

✓

De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en rechten zijn voor 2019 overeenkomstig het tarievenbesluit van
uw raad op 28 november 2019 met 1,5% verhoogd.

Invoering GF+E inzameling

✓

Conform de besluitvorming van uw raad op 19 december 2019 is in 2020 GF+E inzameling voor de hoogbouw
ingevoerd.
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De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Balans per 31 december 2020

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Jaarverslag 2020

Jaarrekening
Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Jaarrekening
De jaarrekening volgt op de komende pagina’s
en omvat de balans, het totaal van baten en
lasten in de jaarrekening, de grondslagen
voor waardering en resultaatbepaling, de
toelichtingen op de balans en het totaal van
baten en lasten in de jaarrekening en de
SISA-verantwoording.
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Kassaldi
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De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Balans
31 31
december
2020
Balansper
per
december

Bank- en girosaldi
Jaarverslag 2020

Ultimo 2020

89

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Balans (bedragen x € 1.000)

102
0

89
239.713

•

gronden uitgegeven in erfpacht

•

investeringen met een economisch nut

•

investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven

•

Voor egalisatie van tarieven

•

Overige bestemmingsreserves

Gerealiseerd resultaat

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

142.812

136.065

49.989

47.943

Ultimo 2020

Ultimo 2019

16.613

81.130

560

268

51.069

51.034

5.723

731

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

4.069

5.019

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

5.819

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
2.919

Overige langlopende leningen u/g
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

441

11.966

11.558

1.728

1.771

Totaal vaste activa

•

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

•

overige binnenlandse sectoren

7.200

245.978

5.371

7.057

Overige grond- en hulpstoffen

Kasgeldleningen

6.902
155

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

18.254

Vorderingen op openbare lichamen

9.787

Uitzettingen in ‘s Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

3.000

5.000

Overige vorderingen

5.469

3.291

Liquide middelen

234

34.023

Bank schulden

4.014

2.433

Overige schulden

8.008

Kassaldi
Bank- en girosaldi

21

22
389

Overlopende activa
Totaal vlottende activa
Totaal generaal

Balans (bedragen x € 1.000)

4.864

3.221

28.643

29.278

285.059

275.255

Ultimo 2020

15.404

13.648

11.339

-

Het Rijk

1.936

1.454

Overige Nederlandse overheidslichamen

1.751

2.611

-

Europese overheidslichamen

Totaal vlottende passiva

411

133

8.273
17.438

-

Overige overlopende passiva

154

30.706
20.000

Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel van:

18.588
10.297

229.145

22.000

Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar
3.383

7.200
233.597

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

256.416

1.988

122.458

121.347

Overlopende passiva

Gereed product en handelsgoederen

129.658

Vlottende passiva

Grond- en hulpstoffen:

Concept
jaarstukken
2020 gronden in exploitatie
Onderhanden
werk, waaronder

5.851
128.547

Totaal vaste passiva

Vlottende activa
Voorraden

235

Onderhandse leningen van:

Leningen aan:
woningbouwcorporaties

21.701
10.831

Concept jaarstukken 2020
16.689

23.921
14.033

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Kapitaalverstrekkingen aan:
2.919

77.786
25.753

23.779

Voorzieningen

45.179

46.911

Financiële vaste activa

Totaal generaal

Concept jaarstukken 2020

103
-

51.461
285.059

46.110
275.255

236

Ultimo 2019

PASSIVA
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Vaste passiva
Eigen vermogen

275.255

Bestemmingsreserves
229.187

Investeringen met een economisch nut

•

29.278
baten
en
lasten jaarrekening

285.059

Eigen vermogen
Algemene reserve

102

Materiële vaste activa

•

29.644
Overzicht

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Totaal generaal

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen
3.221

PASSIVA

Vaste activa

•

389

4.864

Totaal vlottende activa

Ultimo 2019

ACTIVA

deelnemingen

133
Burgerjaarverslag
2020

2020
Balans (bedragen x € 1.000)

•

Jaarrekening

411
22

Overlopende activa

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Balans per 31 december 2020

21

81.130

77.786

Inleiding
Inleiding

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Balans per 31 december 2020

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de
voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Alle bedragen
zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven.

Algemene grondslagen voor het opstellen
van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van
het resultaat vindt plaats op basis van historische kostprijs
(verkrijging- of vervaardigingprijs). Tenzij anders is vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarden.
De jaarrekening van het Rembrandtcollege is in de gemeentelijke jaarrekening geconsolideerd aangezien het bevoegd gezag
van de school bij de gemeente ligt.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen
en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten
genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar
gesteld wordt.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het
boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het
formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.
schulden uit naam van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode
waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht

Jaarverslag 2020

Jaarrekening
Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een
jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming,
te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige)
schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting
gevormd te worden.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening, schoonmaakondersteuning
of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden
budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd.
De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging
en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door
het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen
beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op
persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als
geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen
van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft
de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor
de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond
van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent
omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden
verkregen.

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Alle investeringen boven de € 10.000 worden geactiveerd.
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende
kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten
van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten
die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend.
Immateriële vaste activa
In de balans worden conform artikel 34 BBV onder de
immateriële activa afzonderlijk opgenomen:
− Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het
saldo van agio en disagio;
− Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald
actief;
− Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Vaste activa
In de balans worden conform artikel 33 BBV onder
de vaste activa afzonderlijk opgenomen:
− Immateriële vaste activa;
− Materiële vaste activa;
− Financiële vaste activa.
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In de financiële verordening van gemeente Veenendaal is opgenomen dat de kosten voor het afsluiten van geldleningen niet worden geactiveerd, maar direct ten
lasten van de exploitatie worden gebracht.

Inleiding

Samenvatting

Balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa
De coronacrisis
2020
Jaarrekening
In balans worden conform artikel 35Jaarverslag
BBV onder materiële
vaste activa afzonderlijk opgenomen:
(COVID-19)

•
•
Grondslagen•

Burgerjaarverslag 2020

Activa met een economisch nut;
Activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
voor
Activawaardering
in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Toelichting op de Balans

en resultaatbepaling

per 31 december 2020

Het moment van aanvang afschrijvingen is in het boekjaar volgend op het gereedkomen van het actief. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde
afschrijvingstermijnen opgenomen:

In de financiële verordening van gemeente Veenendaal is
opgenomen dat de kosten voor het afsluiten van geldleningen
niet worden geactiveerd, maar direct ten lasten van de
exploitatie worden gebracht.

Omschrijving

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Afschrijvingstermijn
(in jaren)

Immateriële activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald
actief
Bijdragen
aan activa2020
in eigendom van derden
Concept
jaarstukken

5
Maximaal gelijk aan die
van de activa waarvoor de
bijdrage wordt verstrekt

238

Grond, woonruimten en bedrijfsgebouwen
Grond

0

Gebouwen

40

Parkeergarages

55

Semipermanente voorzieningen

20

Renovatie/ bouwkundige aanpassingen

15

Grond, weg- en waterbouwkundige werken
Riolering

40

Pompen riolering (technische installaties)

15

Aanleg sportvelden

•

Natuurgras

30

•

Kunstgras

15

•

Renovatie sportvelden (natuurgras)

15

Vervangen toplaag
Aanleg toplaag kunstgras

10

Aanleg asfaltbanen
•

Aanleg banen

40

•

Aanbrengen toplaag

20

Wegen met
kortere levensduur en renovatie
Wegen/
terreinverhardingen

15
40

Aanleg en reconstructie openbaar groen

15

Vijvers
Concept jaarstukken 2020
Kunstwerken
Openbare verlichting

15
20

239

20

Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties
Voertuigen

8

Technische installaties

15

Telefooncentrales

10

Kantoor- en huishoudelijk apparatuur (foto, repro, koeling)

5

Machines en gereedschappen

8

Overige materiele en immateriële vaste activa
Hekwerken e.d.

20

Meubels en inventaris

15

Buiteninventaris (speeltoestellen)

10

Automatisering (hardware en software)

5

Onderzoek en planvorming (toe te rekenen aan activum)

5

Financiële vaste activa
In de balans worden conform artikel 36 BBV onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;
• Leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
• Overige langlopende leningen;
• uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
• uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
• overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
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Materiële vaste activa
In balans worden conform artikel 35 BBV onder materiële vaste
activa afzonderlijk opgenomen:
− Activa met een economisch nut;
− Activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden geheven;
− Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Het moment van aanvang afschrijvingen is in het boekjaar
volgend op het gereedkomen van het actief. In onderstaande
tabel zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen opgenomen:
Financiële vaste activa
In de balans worden conform artikel 36 BBV onder de financiële
vaste activa afzonderlijk opgenomen:
− Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen,
gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden
partijen;
− Leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties,
deelnemingen en overige verbonden partijen;
− Overige langlopende leningen;
− uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer;
− uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met
een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
− overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer.
Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen,
leningen en uitzettingen. Deze activa vertegenwoordigen een
financiële waarde of een bezit (aandelenkapitaal). Financiële
activa moeten altijd worden geactiveerd, maar worden – gezien
hun aard – niet afgeschreven.

Jaarverslag 2020

Jaarrekening
Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Vlottende activa
Voorraden
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in
exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan
wel de lagere marktwaarde. In het Projectenboek 2020 is
rekening gehouden met de uitgangspunten voor toekomstige
rente en de disconteringsvoet volgens de nieuwe BBV -regels.
De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals
grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken)
en een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de
administratie- en beheerkosten.
Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties
als de kosten passen binnen de kostensoortenlijst Wro/Bro en
de kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan
onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten
de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie
en kunnen dan worden overgeboekt naar de desbetreffende
BIE, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat
en plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de
voorbereidingskosten worden gemaakt, moeten bestuurlijke
instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit.
Voor winstneming geldt de percentage of completion
methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn
gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de
grondexploitatie winst worden genomen.
Voorraden en deelnemingen zijn tegen de marktwaarde
gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voor verwachte oninbaarheid van dubieuze debiteuren zijn
voorzieningen gevormd. Deze wordt op de balans in mindering
gebracht op de dubieuze vorderingen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Reserves en voorzieningen
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording gelden
regels voor de classificatie en de verantwoording van reserves
en voorzieningen. Onderstaand wordt het onderscheid tussen
reserves en voorzieningen kort toegelicht.
1. Algemene reserves: De doelstelling hiervan is het
vormen van een buffer voor het opvangen van in principe
onvoorziene financiële tegenvallers in de exploitatie.
2. Bestemmingsreserves:
a. Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste
schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden
in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek
besteed hoeven te worden (egalisatiereserves).
b. Bestemmingsreserves waaraan door de raad een
bestemming is gegeven, die de raad kan veranderen zonder
dat dit de exploitatie beïnvloedt.
c. Bestemmingsreserves waaraan door de raad een
zodanige bestemming is gegeven, dat wijziging van de
bestemming de exploitatie direct beïnvloedt.
3. Voorzieningen:
a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de
balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten
(garanties, reorganisaties, rechtsgedingen en claims).
b. Op de balansdatum bestaande risico’s van bepaalde te
verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang
redelijkerwijs is te schatten.
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c. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden
gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong
mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand
begrotingsjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige
verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren
(onderhoudsvoorzieningen).
d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed
moeten worden (rijksbijdragen).
e. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden
met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.
Reserves
De reserves worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en
zijn onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves.
De bespaarde rente over de algemene reserve tot € 16,5
miljoen wordt ten bate van de gewone dienst gebracht. De
bespaarde rente over de meeste bestemmingsreserves wordt,
afgezien van de inflatiecorrectie, eveneens ten bate gebracht
van de gewone dienst.

Jaarverslag 2020

Jaarrekening
Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden
hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente zijn gewaarborgd, zijn
deze niet in het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten
per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting
op de balans nadere informatie opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de resultaatbepaling is uitgegaan van het stelsel van baten
en lasten.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag
van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies.
De voorziening pensioenverplichtingen wethouders wordt
gewaardeerd op contante waarde. Als grondslag voor de
berekening wordt de sterftetabel GBM/GBV 13-18 gebruikt en
een rekenrente van 0.082%.
De egalisatievoorzieningen onderhoud gebouwen stoelt op een
meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan
gemeentelijke gebouwen. Hierbij is rekening gehouden met de
kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. In de paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet.
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Bij de resultaatbepaling is uitgegaan van het stelsel van baten en lasten.
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Bij de resultaatbepaling is uitgegaan van het stelsel van baten en lasten.
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Balans per 31 december 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Toelichting op de Balans per 31 december 2020
VASTE ACTIVA
ACTIVA
VASTE
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste
activa
Immateriële
vaste
activa

Materiële vaste
activa
Materiële
vaste
activa

Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa omvat het volgende:

De post
activa
omvat
het het
volgende:
De
postimmateriële
immateriëlevaste
vaste
activa
omvat
volgende:

De
materiële
vaste
activa
uituit
de de
volgende
onderdelen:
Materiële
vaste
activa
De
materiële
vaste
activabestaan
bestaan
volgende
onderdelen:

Immateriële vaste activa
Immateriële
vaste activa
(bedragen x € 1.000)

2020
2020
89
89
89
89

(bedragen x € 1.000)

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Totaal
Totaal

2019
2019
102
102
102
102

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa in het jaar 2020.

Het onderstaande
hethet
verloop
weer
vanvan
de immateriële
vastevaste
activa
in hetinjaar
Het
onderstaandeoverzicht
overzichtgeeft
geeft
verloop
weer
de immateriële
activa
het2020.
jaar 2020.
Immateriële vaste activa
Immateriële
vaste activa
(bedragen
x € 1.000)

(bedragen
x € activa
1.000) in eigendom van
Bijdrage aan

Bijdrage
derden aan activa in eigendom van
derden
Totaal
Totaal

Concept jaarstukken 2020
Concept jaarstukken 2020

Boekwaarde
Boekwaarde
01-01-2020
01-01-2020

102
102
102
102

Investering
Investering

0
0
0
0

Afschrijving
Afschrijving

13
13
40
40

Bijdragen
Bijdragen
van
derden

Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2020

0
0
0
0

89
89
89
89

van derden

31-12-2020

243
243

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Materiële vaste activa
(Bedragen
€ 1.000)activa
Materiëlexvaste

2020

2019

(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
met een economisch nut

2020
142.812

2019
136.065

Investeringen met
met een
een economisch
economisch nut
nut waarvoor een heffing wordt geheven
Investeringen

142.812
49.989

136.065
47.943

Investeringen
economisch
een
heffing
wordt geheven
Investeringen met
in deeen
openbare
ruimtenut
metwaarvoor
uitsluitend
een
maatschappelijk
nut

49.989
46.911

47.943
45.179

Investeringen
in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut
Totaal

46.911
239.713

45.179
229.187

Totaal

239.713

229.187

Investeringen met economisch nut

Investeringen met economisch nut
De investeringen
met
economischnut
nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Investeringen
met
economisch
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde investeringen met economisch nut
(Bedragen
x € 1.000)
Boekwaarde
investeringen met economisch nut

2020

2019

(Bedragen
x €terreinen
1.000)
Gronden en

2020
16.827

2019
16.827

Gronden
en terreinen
Woonruimten

16.437
18

16.827
20

Woonruimten
Gebouwen

18
110.389

20
103.258

Gebouwen
Vervoermiddelen

110.389
185

103.258
223

Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties

185
3.625

223
3.955

Machines,
apparaten
en activa
installaties
Overige materiële
vaste

3.625
12.158

3.955
11.782

12.158
142.812

11.782
136.065

Overige
Totaal materiële vaste activa

Totaal
142.812
136.065 nut weer.
Het
onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen
met economisch
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer.
Verloop boekwaarde

Boekw. 01-01-

(Bedragen
x € 1.000)
Verloop
boekwaarde

2001-01Boekw.

Bijdrage-van

Classificatie

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Classificatie

Investering

Desinvestering

Afschrijving

0

derden
0

20
16.827

Gronden
en terreinen
Woonruimten

16.827
20

0
0

0
0

390
0

0
2

0
0

Woonruimten
Gebouwen

20
103.258

0
-589

0
12.813

0
1.718

2
3.957

0
0

Gebouwen

103.258

-589

12.813

1.718

3.957

0

Concept jaarstukken 2020
Concept jaarstukken 2020

0

0

390

derden
Bijdrage-van

(Bedragen
x € 1.000)
Gronden
en terreinen

244
246
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Woonruimten
Gebouwen

Inleiding
Vervoermiddelen

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Machines, apparaten en installaties

18

20

110.389

103.258

185

Jaarverslag
2020
223

3.625
Grondslagen voor waardering
12.158
en resultaatbepaling

Balansvaste
per 31
december 2020
Overige materiële
activa
Totaal

142.812

3.955

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

11.782

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

136.065

Het onderstaande
geeft
hethet
verloop
vanvan
de boekwaarde
van de
met economisch
nut weer.
Het
onderstaandeoverzicht
overzicht
geeft
verloop
de boekwaarde
vaninvesteringen
de investeringen
met economisch
nut weer.
Verloop boekwaarde

Boekw. 01-01-

(Bedragen x € 1.000)

20

Gronden en terreinen
Woonruimten

Verloop boekwaarde

Gebouwen
(Bedragen x € 1.000)
Vervoermiddelen
Verloop boekwaarde

16.827

Classificatie

Investering

Desinvestering

Afschrijving

0

0

390

0

20

0

0

0

2

103.258
20

Classificatie
-589

Investering
12.813

Desinvestering
1.718

Afschrijving
3.957

Boekw. 01-01-

223

Boekw. 01-01-

0

15

Classificatie

Investering

0

Afwaar-

Cons. Rem-

derden

dering

brandt

0

0

0

0

Bijdrage-van

0
derden

52

Desinvestering

Bijdrage-van

0

Bijdrage-van

Afschrijving

0

Afwaar-

0
dering
0

Afwaar-

Machines,
apparaten
en
(Bedragen
x € 1.000)
20
derden
dering
3.954
-846
301
17
411 244
33
0
Concept jaarstukken 2020
installaties
Vervoermiddelen
223
0
15
0
52
0
0
Overige materiële vaste
Machines, apparaten en
11.783
727
1.787
0
2.068
70
0
3.954
-846
301
17
411
33
0
activa
installaties
136.065
-708
14.916
2.125
6.490
103
0
Overige materiële vaste
11.783
727
1.787
0
2.068
70
0
activa
De re-classificatie onder de Gebouwen en machines, apparaten en installaties vaste activa betreft de consolidatie balans

Boekw. 31-12-20

16.437

0

18

582
brandt

Boekw.
31-12-20
110.389

Cons. Rem-

0

Cons. Rembrandt

676
0

0
676
1.258
0

186

Boekw. 31-12-20

3.624
186

12.159
3.624
142.813
12.159

De re-classificatie onder de Gebouwen
en machines,
apparaten
en installaties
vaste activa betreft
consolidatie
balans Rembrandt. De
re-classificatie
onder
136.065
-708materiele
14.916
2.125
6.490 devanwege
103
1.258
142.813
Rembrandt. De re-classificatie
onder de overige
vaste activa betreft
een aanpassing
investeringen0in
de overige materiele vaste activa betreft een aanpassing vanwege investeringen in sportvelden. Deze stonden oorspronkelijk onder de activa met
sportvelden.
Deze
onderdedeinvesteringen.
activa met maatschappelijk nut en zijn nu gerubriceerd onder de investeringen.
maatschappelijk
nutstonden
en zijn nuoorspronkelijk
gerubriceerd onder

De re-classificatie onder de Gebouwen en machines, apparaten en installaties vaste activa betreft de consolidatie balans Rembrandt. De re-classificatie onder
de overige materiele vaste activa betreft een aanpassing vanwege investeringen in sportvelden. Deze stonden oorspronkelijk onder de activa met
De belangrijkste
belangrijkstenut
hetboekjaar
boekjaar
gedane
(des)investeringen
€ 104.000)
economisch
nut staan
in onderstaand
overzicht
ininhet
gedane
(des)investeringen
(> €(>104.000)
met met
economisch
nut staan
in onderstaand
overzicht
vermeld.
maatschappelijk
en
zijn
nu gerubriceerd
onder de investeringen.
Werkelijk

Des-

2020
Werkelijk
besteed in
4.190
2020

2020
Desinvestering
20200

Bijdrage

vermeld.
(Des)investeringen met economisch nut
Afwaarbesteed in
investering
van nut staan in onderstaand overzicht vermeld.
De
belangrijkste
in het boekjaar gedane (des)investeringen
(> € 104.000)
met economisch
dering 2020
(Bedragen
x € 1.000)
(Des)investeringen met economisch nut

Gebouwen

(Bedragen x € 1.000)

IKC West
Gebouwen
Nieuwbouw CLV
IKC West
Renovatie gravel tennisbanen VTC
Nieuwbouw CLV
Renovatie korbalvelden SKF
Renovatie gravel tennisbanen VTC
Inrichting openbaar gebied IKC West
Renovatie korbalvelden SKF
Automatiseringsplan 2020
Inrichting openbaar gebied IKC West
Informatiseringsplan 2020
Automatiseringsplan 2020
Schoolwoningen Mispel
Informatiseringsplan 2020
Middellaan 151
Schoolwoningen Mispel
Middellaan 151

Concept jaarstukken 2020
Concept jaarstukken 2020

8.381
4.190
161
8.381
322
161
560
322
155
560
178
155
0
178
0
0
0

0
1.988
0
137
1.988

0
0
22
0
42
22
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0

137

0

0
0
0
0
0

0

derden
Bijdrage
Afwaarvan
dering 2020
derden 0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

245
245
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Inleiding

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Jaarverslag 2020

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Balans per 31 december 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven

Investeringen
met met
een economisch
nut waarvoor
een heffing
wordt geheven
De
investeringen
een economisch
nut waarvoor
een
heffing
wordt geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Investeringen
met een
economisch
nut waarvoor
een heffing
wordt
geheven
De investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:
De investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Investeringen
met
economisch
Investeringen
met
economisch
nut nut
waarvoor
heffing
wordt
geheven
waarvoor heffing wordt geheven

2020 2019

2020

(Bedragenx x€ 1.000)
€ 1.000)
(Bedragen

652

652

Gronden
Grondenenenterreinen
terreinen
Grond-,
waterbouwkundige
werken
Grond-,weg
wegenen
waterbouwkundige
werken
Gebouwen

Gebouwen

652

652

24.368

24.36822.316

21.854

22.316

21.85422.122

22.122

2.237

Machines, apparaten en installaties

Machines, apparaten en installaties

2.237

878

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

49.989

Totaal

Totaal

2019

878
49.989

2.041
811
47.943

2.041
811
47.943

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven:
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut waarvoor
Hetheffing
onderstaande
overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven:
een
wordt geheven:
Verloop boekwaarde

Boekw.

Inves-

Desinves

Afschrij-

(Bedragen x € 1.000)

01-01-20

tering

-tering

ving

Verloop boekwaarde

Gronden
en terreinen
(Bedragen
x € 1.000)
Grond-, weg- en

Boekw.

652
01-01-20

Inves-

Desinves

0 tering

0 -tering

Gronden en terreinen
waterbouwkundige werken

22.317 652 2.682

Grond-, weg- en
Gebouwen

22.122

0

2.041

389

810

97

47.943

3.168

waterbouwkundige
werken
Machines,
apparaten en
installaties
Gebouwen
Overige
materiële
vaste activa
Machines,
apparaten
en
Totaal
installaties

Overige materiële vaste activa

22.317
22.122
2.041

0
2.682
0
389

0
0
0
0
0

Bijdrage

van
derden
Afschrij-

0

ving 0

0 630

00

0
0
0

269
193
29

1.121

630
269
193

0
0
0
0

Afwaar-

Boekw

Bijdrage
dering

31-12-20

Afwaar-

Boekw

0

652
dering

31-12-20

00

24.3690

652

0

21.853

0

2.237

0

878

0

49.989

van
derden

0
0
0

0

24.369

0

21.853

0

2.237

810

97

0

29

0

0

878

47.943

3.168

0

1.121

0

0

49.989

De belangrijkste (des)investeringen (> € 104.000) met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven, zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
Totaal

De belangrijkste (des)investeringen (> € 104.000) met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven, zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
Concept jaarstukken 2020

Concept jaarstukken 2020
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Inleiding

Samenvatting

Balans per 31 december 2020

De coronacrisis
(COVID-19)

Jaarverslag 2020

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

De belangrijkste (des)investeringen (> € 104.000) met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven, zijn in
onderstaand overzicht opgenomen.

(Des)investeringen met economisch nut
(Des)investeringen met economisch nut
waarvoor heffing wordt geheven
waarvoor heffing wordt geheven
(Bedragen x € 1.000)
(Bedragen x € 1.000)

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
VBK 2018 Industrielaan
VBK 2018 Industrielaan
VBK 2018 Valleistraat
VBK 2018 Valleistraat
VBK 2018 Wageningseln./Smalle Zijde
VBK 2018 Wageningseln./Smalle Zijde
VBK 2020-2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3
VBK 2020-2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3
VBK 2021 HWA Veenslag/Wiekslag/Park.Ellekoot
VBK 2021 HWA Veenslag/Wiekslag/Park.Ellekoot
Vervanging parkeerautomaten op straat
Vervanging parkeerautomaten op straat
Aanschaf grafdelfmachine
Aanschaf grafdelfmachine

Werkelijk
Werkelijk
besteed in
besteed in
2020
2020

Bijdrage van
Bijdrage van
derden
derden

Desinvestering
Desinvestering
2020
2020

251
251
254
254
135
135
1.806
1.806
117
117
186
186
136
136

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2020
2020
46.776
46.776
135
135
46.911
46.911

2019
2019

Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen met met
maatschappelijk
nut
Investeringen
maatschappelijk
nut
De
investeringen
maatschappelijk
nutalskunnen
als volgt
worden onderverdeeld:
De investeringen
metmet
maatschappelijk
nut kunnen
volgt worden
onderverdeeld:
De
investeringen
met
maatschappelijk
nut kunnen
als volgt
worden onderverdeeld:
Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut
(Bedragen x € 1.000)
(Bedragen x € 1.000)

Grond-, weg en waterbouwkundige werken
Grond-, weg en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Machines, apparaten en installaties
Totaal
Totaal

45.092
45.092
87
87
45.179
45.179

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:
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Inleiding

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Balans per 31 december 2020

Burgerjaarverslag 2020

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:
Verloop boekwaarde

Boekw

Reclassi

Inves-

Desinve

Afschrij-

(Bedragen x € 1.000)
Verloop boekwaarde
Grond-, weg(Bedragen
x €en1.000)

01-01-20
Boekw

-ficatie
Reclassi

tering
Inves-

stering
Desinve

ving
Afschrij-

waterbouwkundige werken vóór
Grond-, weg- en
2017
waterbouwkundige werken vóór
Grond-, weg- en
2017
waterbouwkundige werken
Grond-, weg- en

Machines, apparaten en
waterbouwkundige werken
installaties
Machines, apparaten en
Totaal
installaties
Totaal

0
01-01-20

-ficatie0

tering

0

0
stering

Bijdrage

ving 0

van
Bijdrage
derden
van 0
derden

Afwaar-

Boekw

dering
Afwaar-

31-12-20
Boekw

dering0

0
31-12-20

0

0

0

0

0

0

0

0

45.092

-727

4.221

0

1.671

139

0

46.776

45.092
87

-727
0

4.221
48

0
0

1.671
0

139
0

0
0

46.776
135

87
45.179

0
-727

48
4.269

0
0

0
1.671

0
139

0
0

135
46.911

45.179

-727

4.269

0

1.671

139

0

46.911

De belangrijkste (> € 104.000) in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
De belangrijkste (> € 104.000) in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn
Deonderstaand
belangrijksteoverzicht
(> € 104.000)
in het boekjaar gedane investeringen
in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
Werkelijk
in
opgenomen.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Bijdrage van Desinvestering
(Bedragen x € 1.000)

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Groenrenovaties openbare ruimte
(Bedragen x € 1.000)

Reconstructie
Nieuweweg
Groenrenovaties
openbareNoord
ruimte(weg)
Reconstructie
Reconstructie Valleistraat
Nieuweweg Noord (weg)
VBK
2018
Stationsstraat/Grote
Beer
Reconstructie Valleistraat
Herinrichting
J.G. Sandbrinkstraat
VBK 2018 Stationsstraat/Grote
Beer
Vervangen
asfaltlaag
wielerbaan
Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat
Aanleg
detectiesysteem
Dichterslaan en Goudvink
Vervangen
asfaltlaag wielerbaan
VBK
2020-2021
Reconstr.
Kerkewijk fase
1,2, en 3
Aanleg detectiesysteem Dichterslaan
en Goudvink
VBK 2020 Reconstructie De Reede
VBK 2020-2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2, en 3
VBK 2020 Reconstructie De Reede

besteed in
Werkelijk
2020
besteed
in
114
2020
524
114
323
524

derden
Bijdrage van
0
derden

2020
Desinvestering
0
2020

0
0
0
0

0
0
0
0

175
323
271
175

0
0
0
0

0
0
0
0

210
271
199
210

29
0
90
29

0
0
0
0

1.083
199
920
1.083

0
90
0
0

0
0
0
0

920

0

0

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Concept jaarstukken 2020
248
Concept jaarstukken 2020
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Inleiding

Samenvatting

Balans per 31 december 2020

De coronacrisis
(COVID-19)

Jaarverslag 2020

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Financiële vaste activa

Jaarrekening
Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Aflossing

Boekw. 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Het
verloop van
deactiva
financiële vaste activa gedurende het boekjaar
Financiële
vaste
en /
AfwaarBoekw
01-01Inves-tering
Aflossing
(Bedragen x € 1.000)
afschrijdering
31-12-20
Boekw.
2020
Financiële vaste activa
en /
AfwaarBoekw
ving
01-01Inves-tering
(Bedragen
x
€
1.000)
afschrijdering
31-12-20
Kapitaalverstrekkingen aan:
2020

•
Deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan:
•
gemeenschappelijke regelingen
•
Deelnemingen
•
overige verbonden partijen
•
gemeenschappelijke regelingen
Leningen aan:
•
overige verbonden partijen
•
woningbouwcorporaties
Leningen aan:
•
deelnemingen
•
woningbouwcorporaties
•
overige verbonden partijen
•
deelnemingen
Overige langlopende leningen
•
overige verbonden partijen
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar
Overige langlopende leningen
Totaal
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

2.919

-

2.919
-

ving

-

-

2.919

-

-

-

441

-

441

-

441
11.558
1.771
11.558
16.689
1.771

500
500
500
-

441
92
43
92
576
43

-

2.919
0
0
11.966
1.728
11.966
16.613
1.728

Totaal
16.689
500
576
16.613
Onderstaande
tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen
aan deelnemingen
per 31
december 2020:
Onderstaande
tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen per 31 december 2020:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen per
31
december 2020:
Kapitaalverstrekkingen
(Bedragen x € 1.000)

Kapitaalverstrekkingen
NV
Bank Nederlandse Gemeenten; 86.970 aandelen ad € 2,50
(Bedragen x € 1.000)

ACV; 2.538.000 aandelen ad € 1
NV Bank Nederlandse Gemeenten; 86.970 aandelen ad € 2,50
VITENS; 55.904 aandelen ad € 1
ACV; 2.538.000 aandelen ad € 1
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-CV; inbreng kapitaal a.g.v. art. 5.2 van de
VITENS;
55.904
aandelen ad € 1
CV-akte ad
€ 5.000
Veenendaal-CV;
a.g.v.aandelenkapitaal
art. 5.2 van de
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal
Oostinbreng
Beheerkapitaal
BV; storting
CV-akte
ad € 5.000
ad
€ 9.000
Ontwikkelingsbedrijf
Veenendaal Oost Beheer BV; storting aandelenkapitaal
Kapitaalverstrekkingen
ad
€ 9.000x € 1.000)
(Bedragen

Totaal jaarstukken 2020
Concept

2020

2019

218
2020

218
2019

2.632
218
56
2.632

2.632
218
56
2.632

5
56

5
56

5
9

5
9

9
2020

9
2019

2.920

2.920
249

Concept jaarstukken 2020
249
Leningen aan woningcorporaties
De post ‘Leningen aan woningcorporaties’ betreft een verzameling van langlopende leningen aan Patrimonium Woonservice, die zijn verstrekt ter financiering van
sociale woningbouw in Veenendaal. Er is een vervroegde aflossing geweest op verzoek van Patrimonium Woonservice. De boekwaarde ultimo 2020
bedraagt2020 Gemeente Veenendaal
Jaarstukken
hierdoor € 0.
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Kapitaalverstrekkingen
Inleiding

(Bedragen x € 1.000)

Totaal

Samenvatting

Balans per 31 december 2020

De coronacrisis
(COVID-19)

2020
Jaarverslag 20202019

Grondslagen voor waardering 2.920
en resultaatbepaling

Jaarrekening

2.920Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Leningen aan woningcorporaties
Leningen aan woningcorporaties
De
post ‘Leningen aan woningcorporaties’ betreft een verzameling van langlopende leningen aan Patrimonium Woonservice, die zijn verstrekt ter financiering van
De post woningbouw
‘Leningen aanin
woningcorporaties’
een verzameling
van langlopende
Woonservice,
sociale
Veenendaal. Er isbetreft
een vervroegde
aflossing
geweest opleningen
verzoekaan
vanPatrimonium
Patrimonium
Woonservice. De boekwaarde ultimo 2020 bedraagt
die
zijn
verstrekt
ter
financiering
van
sociale
woningbouw
in
Veenendaal.
Er
is
een
vervroegde
aflossing
geweest
op verzoek van
hierdoor € 0.
Patrimonium Woonservice. De boekwaarde ultimo 2020 bedraagt hierdoor € 0.

Overige
langlopende
leningen
Overige langlopende
leningen
In
onderstaande
tabel
treft
een
overzicht
langlopende
leningen
per
31 december
In onderstaande tabel treft u ueen
overzicht
vanvan
de de
langlopende
leningen
per 31
december
2020: 2020:
Langlopende leningen
(Bedragen x € 1.000)

2020

2019

16

19

Startersleningen

9.887

9.587

Duurzaamheidslening

1.375

1.175

Achtergestelde lening VITENS

54

105

Asbest Wijkcentrum Dragonder

198

208

29

52

Escaperoom The Circle

8

12

Nederlandse Kreditbank

400

400

11.266

11.558

Hypothecaire geldleningen ambtenaren

Bibliotheek

Totaal

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Concept jaarstukken 2020
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Inleiding

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Jaarverslag 2020

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Balans per 31 december 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorraden
Voorraden

(Bedragen x € 1.000)
(Bedragen x € 1.000)

Grond- en hulpstoffen:
Grond- en hulpstoffen:
•
overige grond- en hulpstoffen
•
overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen
Gereed product en handelsgoederen
Totaal
Totaal

2020
2020

2019
2019

3.383
3.383
1.988
1.988
5.371
5.371

6.902
6.902
155
155
7.057
7.057

Het verloop van “Gronden in exploitatie” is in 2020 als volgt:
Het verloop van “Gronden in exploitatie” is in 2020 als volgt:
Het verloop van “Gronden in exploitatie” is in 2020 als volgt:
Grondexploitatie
Grondexploitatie
(Bedragen x € 1.000)
(Bedragen x € 1.000)

Ontwikkelposities Veenendaal Oost
Ontwikkelposities Veenendaal Oost
Veenendaal Oost
Veenendaal Oost
1e Melmseweg
1e Melmseweg
Brouwerspoort
Brouwerspoort
Oksel A12/Buurtlaan
Oksel A12/Buurtlaan
Groene Grens Balkons
Groene Grens Balkons
Groene Grens Natuurontwikkelingszone
Groene Grens Natuurontwikkelingszone
PHV fabriek
PHV fabriek
Vrijkomend vastgoed
Vrijkomend vastgoed
Pionierkwartier
Pionierkwartier
Boveneind/Pampagras
Boveneind/Pampagras
Veeneind
Veeneind
Lindewijck
Lindewijck
Totaal
Totaal

Boekw.
Boekw.
31-12-2019
31-12-2019

1533
1533
838
838
-329
-329
24.516
24.516
93
93
-159
-159
3.561
3.561
-34
-34
2.360
2.360
4.574
4.574
214
214
-137
-137
0
0
37.030
37.030

VermeerVermeerderingen
deringen

VermindVerminderingen
eringen

347
347
5474
5474
110
110
778
778
21
21
2381
2381
185
185
24
24
541
541
573
573
208
208
136
136
85
85
10.863
10.863

90
90
5066
5066
41
41
1220
1220
0
0
4731
4731
1511
1511
-10
-10
69
69
366
366
437
437
136
136
149
149
13.806
13.806

Boekw.
Boekw.
31-12-2020
31-12-2020

Voorz.verlieslatend complex
Voorz.verlieslatend complex

Balansw. 31-12-20
Balansw. 31-12-20

0
0
0
0
0
0
25.603
25.603
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.102
5.102
0
0
0
0
0
0
30.705
30.705

1.790
1.790
1.246
1.246
-260
-260
-1.529
-1.529
114
114
-2.509
-2.509
2.235
2.235
0
0
2.832
2.832
-321
-321
-15
-15
-137
-137
-64
-64
3.382
3.382

1.790
1.790
1.246
1.246
-260
-260
24.074
24.074
114
114
-2.509
-2.509
2.235
2.235
0
0
2.832
2.832
4.781
4.781
-15
-15
-137
-137
-64
-64
34.087
34.087

In bovenstaand overzicht zijn de vermeerderingen en verminderingen van het complex Veenendaal Oost gesaldeerd.
In bovenstaand overzicht zijn de vermeerderingen en verminderingen van het complex Veenendaal Oost gesaldeerd.
In bovenstaand overzicht zijn de vermeerderingen en verminderingen van het complex Veenendaal Oost gesaldeerd.
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251
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Inleiding

Samenvatting

Balans per 31 december 2020

De coronacrisis
(COVID-19)

Jaarverslag 2020

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Grondexploitatie

Boekw.

(Bedragen x € 1.000)

31-12-20

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Geraamde nog te maken
kosten

Geraamde nog te realiseren
opbrengsten

Geraamd eindresultaat (nominale
waarde)

Ontwikkelposities Veenendaal Oost

1.790

4.210

7.867

-1.867

Veenendaal Oost

1.246

42.817

47.449

-3.386

1e Melmseweg

-260

302

278

-236

Brouwerspoort

24.074

3.639

0

27.713

114

242

623

-267

-2.509

11.056

8.547

0

2.235

6.753

8.989

-1

0

0

0

0

Oksel A12/Buurtlaan
Groene Grens Balkons
Groene Grens Natuurontwikkelingszone
PHV fabriek
Vrijkomend vastgoed

2.832

615

4.787

-1.340

Pionierkwartier

4.781

780

253

5.308

-15

230

678

-463

Boveneind/Pampagras
Veeneind

-137

60

0

-77

Lindewijck

-64

239

652

-477

34.087

70.943

80.123

24.907

Totaal

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Uitzettingen korter dan één jaar

2020

(Bedragen x € 1.000)

Vorderingen op openbare lichamen

9.787

10.297

0

0

Waarborgsommen
Gemeentelijke belastingen, leges en rechten
Af: Voorziening dubieuze debiteuren overig
Saldo belastingen, leges en rechten

Concept jaarstukken 2020

2019

4.670
-/- 142

2.831
-/- 243

4.528

2.588

252
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Vrijkomend vastgoed

2.832

615

4.787

-1.340

Pionierkwartier

4.781

780

253

5.308

-15
De coronacrisis
-137
(COVID-19)

230

678

Boveneind/Pampagras
Veeneind

Inleiding

Samenvatting

Lindewijck
Totaal

Jaarverslag
2020
60

-64
Grondslagen voor waardering
34.087
en resultaatbepaling

Balans per 31 december 2020

239

Jaarrekening
0

652
Toelichting op de Balans
80.123
per 31 december 2020

70.943

-463

Burgerjaarverslag
2020
-77
-477
24.907

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Uitzettingen
Uitzettingen korter
korterdan
dan één
één jaar
jaar

De
met
eeneen
looptijd
vanvan
éénéén
jaarjaar
of minder
kunnen
als volgt
gespecificeerd
worden:
De in
in de
de balans
balansopgenomen
opgenomenuitzettingen
uitzettingen
met
looptijd
of minder
kunnen
als volgt
gespecificeerd
worden:
Uitzettingen korter dan één jaar

2020

(Bedragen x € 1.000)

Vorderingen op openbare lichamen

2019

9.787

10.131

0

0

Waarborgsommen
4.670

Gemeentelijke belastingen, leges en rechten

2.831

-/- 142

Af: Voorziening dubieuze debiteuren overig

-/- 243
4.528

Saldo belastingen, leges en rechten
Overige vorderingen

Concept jaarstukken 2020

Af: Voorziening dubieuze debiteuren GSD

Saldo overige vorderingen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Totaal

2.588

2.074

2.063

-/- 1.134

-/- 1.194

254

940

869

3.000

5.000
18.588

18.255

Onder de vorderingen op openbare lichamen is de afrekening van € 9.600.000 van het BTW Compensatiefonds 2020 opgenomen. Op grond van de BBV is er
Onder
vorderingen
op openbare
lichamen
is de afrekening vaneen
€ 9.600.000
het BTW
Compensatiefonds
2020€opgenomen.
voor
de de
debiteuren
voortvloeiende
uit de
socialezekerheidsregelingen
voorzieningvan
ingesteld.
Deze
voorziening is in 2020
1.134.000. Met ingang van 2010 is
Opook
grond
de BBV is
er voorvoor
de debiteuren
voortvloeiende
uit de socialezekerheidsregelingen
een voorziening
ingesteld.
er
een van
voorziening
ingesteld
dubieuze debiteuren,
die voornamelijk
betrekking hebben op gemeentelijke
belastingen
en leges/rechten. De stand in 2020
bedraagt
€ 142.000.
artikel
63 BBV
zijningang
deze voorzieningen
deze vorderingen
Deze voorziening
is Conform
in 2020 €
1.134.000.
Met
van 2010 is ernegatief
ook eenonder
voorziening
ingesteld opgenomen.
voor dubieuze debiteuren, die
voornamelijk betrekking hebben op gemeentelijke belastingen en leges/rechten. De stand in 2020 bedraagt € 142.000. Conform
Uit
onderstaand
overzicht
blijkt dat de Gemeente
de vastgestelde
norm van het schatkistbankieren blijft.
artikel
63 BBV zijn
deze voorzieningen
negatiefVeenendaal
onder dezeonder
vorderingen
opgenomen.
Berekening benutting
drempelbedrag
schatkistbankieren
(bedragen x € 1.000)
1. Drempelbedrag
2. Kwartaalcijfers op dagbasis
buiten ’s Rijks schatkist
aangehouden middelen
3a. Ruimte onder het
drempelbedrag (1. min 2.)
3b. Overschrijding van het
drempelbedrag (2. min 1.)

Verslagjaar
2020
1.526
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

655

605

871

1.201

871

921

655

325

-

-

-

-

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
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Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Totaal

5.000
18.588

18.255

De coronacrisis

Samenvatting
Jaarverslag
2020
JaarrekeningOp grond van
Burgerjaarverslag
Bijlagen
Onder deInleiding
vorderingen op openbare
lichamen is de afrekening van
€ 9.600.000 van het BTW
Compensatiefonds
2020 opgenomen.
de BBV is er 2020
(COVID-19)
voor de debiteuren voortvloeiende uit de socialezekerheidsregelingen een voorziening ingesteld. Deze voorziening is in 2020 € 1.134.000. Met ingang van 2010 is
Grondslagen voor waardering
Toelichting op de Balans
Overzicht baten en
er ook een Balans
voorziening
per 31 ingesteld
december voor
2020 dubieuze debiteuren, die voornamelijk betrekking hebben op gemeentelijke belastingen en leges/rechten. De stand in 2020
en resultaatbepaling
per 31 december 2020
lasten jaarrekening
bedraagt € 142.000. Conform artikel 63 BBV zijn deze voorzieningen negatief onder deze vorderingen opgenomen.

Uit
overzicht blijkt
blijkt dat
onderde
devastgestelde
vastgesteldenorm
normvan
vanhet
hetschatkistbankieren
schatkistbankierenblijft.
blijft.
Uit onderstaand
onderstaand overzicht
dat de
de Gemeente
Gemeente Veenendaal
Veenendaal onder
Berekening benutting
drempelbedrag
schatkistbankieren
(bedragen x € 1.000)
1. Drempelbedrag
2. Kwartaalcijfers op dagbasis
buiten ’s Rijks schatkist
aangehouden middelen
3a. Ruimte onder het
drempelbedrag (1. min 2.)
3b. Overschrijding van het
drempelbedrag (2. min 1.)

Verslagjaar
2020
1.526
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

655

605

871

1.201

871

921

655

325

-

-

-

-

Liquide
Liquidemiddelen
middelen
Het
van de
de liquide
liquide middelen
middelen bestaat
bestaat uit
uit de
de volgende
volgende componenten:
componenten:
Het saldo
saldo van
Saldo liquide middelen
(Bedragen
(Bedragen x
x€
€ 1.000)
1.000)

Concept jaarstukken 2020

2020
2020

2019
2019

253

Kas
Kas

21
21

Bank
Bank

133
133

389
389

22
22

Totaal
Totaal

154
154

411
411

2020
2020

2019
2019

Vooruitbetaalde
Vooruitbetaalde bedragen
bedragen

1.622
1.622

218
218

Nog
Nog te
te ontvangen
ontvangen bedragen
bedragen

3.242
3.242

3.003
3.003

Totaal
Totaal

4.864
4.864

3.221
3.221

Overlopende
activa
Overlopende
activa
De
post
overlopende
als volgt
volgt onderscheiden
onderscheiden worden:
De post overlopende activa
activa kan
kan als
worden:
Overlopende activa
(Bedragen
(Bedragen x
x€
€ 1.000)
1.000)

De post vooruitbetaalde bedragen betreft in hoofdzaak subsidies en facturen welke betrekking hebben op 2020. De post nog te ontvangen bedragen wordt
hieronder nader gespecificeerd.
Nog
Nog te
te ontvangen
ontvangen bedragen
bedragen ultimo
ultimo 2020
2020 (bedragen
(bedragen x
x€
€ 1.000)
1.000)
Afvalfonds
Afvalfonds verpakkingen
verpakkingen

Bedrag
Bedrag
171
171

Afval
Afval diftar
diftar variabel
variabel 2020
2020

1.462
1.462
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Overlopende activa
(Bedragen Inleiding
x € 1.000)

2020
De coronacrisis
(COVID-19)
1.622

Samenvatting

Vooruitbetaalde bedragen

2019

Jaarverslag 2020
218

3.242
Grondslagen voor
waardering
en resultaatbepaling

Nog te ontvangen
Balansbedragen
per 31 december 2020
Totaal

4.864

3.003
3.221

Jaarrekening
Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

De post
postvooruitbetaalde
vooruitbetaalde
bedragen
betreft
in hoofdzaak
subsidies
en facturen
welke betrekking
2020.
De
bedragen
betreft
in hoofdzaak
subsidies
en facturen
welke betrekking
hebben op hebben
2020. Deop
post
nog te ontvangen bedragen wordt
hieronder
nader
De post nog
te gespecificeerd.
ontvangen bedragen wordt hieronder nader gespecificeerd:
Nog te ontvangen bedragen ultimo 2020 (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Afvalfonds verpakkingen

171

Afval diftar variabel 2020

1.462
258

Claim Klomp afwikkeling o.b.v. B&W besluit 8 september 2015

-258

af: voorziening dubieuze debiteuren
Subsidie ESF

294

Bijdrage CJG voordeel 2020

433

Gemeentefonds

367
159

Te ontvangen eigen bijdrage CAK 2020

Nog
te ontvangen
2020 (bedragen x € 1.000)
Diversen
kleiner danbedragen
€ 100.000ultimo
(16 posten)

Bedrag
355

TOTAAL

3.242

Concept jaarstukken 2020

254

VASTE PASSIVA
Eigen vermogen / Reserves
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Eigen vermogen

2020

2019

16.662

18.553

(Bedragen x € 1.000)

Algemene reserve
Risicoreserve grondexploitatie

7.117

7.200

Bestemmingsreserves

51.629

51.302

Subtotaal

75.408

77.055

5.723

731

81.130

77.786

Gerealiseerd resultaat
Totaal

Het gerealiseerd resultaat ultimo 2020 bedraagt € 5.723.000 De mutaties van de voorstellen voor resultaatbestemming 2020 zijn hierin nog niet opgenomen.
Het verloop van de algemene reserves in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Algemene reserves

Saldo

(Bedragen x € 1.000)

01-01-20

Algemene reserve
totaal
Risicoreserve grondexploitaties
Totaal

Toevoeging

Bestemming
Onttrekking

resultaat
2020

Consolidatie

Saldo

Rembrandt

31-12-20

18.553

4.418

6.109

0

200-/-

16.662

7.200

921

1.004

-/-

-

7.117

25.753

5.339

7.113

0

-200

23.779
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Nog te ontvangen
(bedragen x € 1.000)
Inleiding bedragen ultimo 2020
Samenvatting
Nog
te ontvangen bedragen ultimo 2020 (bedragen x € 1.000)
TOTAAL
TOTAAL Balans per 31 december 2020

De coronacrisis
(COVID-19)

Bedrag 2020
Jaarverslag
Bedrag
3.242

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

3.242

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

VASTE
PASSIVA
VASTE PASSIVA
VASTE PASSIVA
Eigen
/ Reserves
Eigenvermogen
vermogen
/ Reserves

Het
dede
volgende
posten:
Het in
in de
de balans
balans opgenomen
opgenomen
eigenvermogen
vermogenbestaat
bestaatuituit
volgende
posten:
Eigen
vermogen
/ Reserveseigen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Eigen vermogen

2020

2019

Algemene xreserve
(Bedragen
€ 1.000)

2020
16.662

2019
18.553

Algemene
reserve
Risicoreserve
grondexploitatie

16.662
7.117

18.553
7.200

Risicoreserve
grondexploitatie
Bestemmingsreserves

7.117
51.629

7.200
51.302

Bestemmingsreserves
Subtotaal

51.629
75.408

51.302
77.055

Subtotaal
Gerealiseerd resultaat

75.408
5.723

77.055
731

Gerealiseerd
resultaat
Totaal

5.723
81.130

731
77.786

Totaal

81.130

77.786

(Bedragen
x € 1.000)
Eigen
vermogen

Het
2020
bedraagt
€ 5.723.000
De mutaties
van de
voor resultaatbestemming
2020 zijn
hierin
nog niet opgenomen.
Het gerealiseerd
gerealiseerdresultaat
resultaatultimo
ultimo
2020
bedraagt
€ 5.723.000
De mutaties
vanvoorstellen
de voorstellen
voor resultaatbestemming
2020
zijn
Het
gerealiseerd
resultaat ultimo 2020 bedraagt € 5.723.000 De mutaties van de voorstellen voor resultaatbestemming 2020 zijn hierin nog niet opgenomen.
hierin
nog niet opgenomen.
Het verloop van de algemene reserves in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Het
inin
2020
wordt
in onderstaand
overzicht
weergegeven:
Het verloop
verloopvan
vande
dealgemene
algemenereserves
reserves
2020
wordt
in onderstaand
overzicht
weergegeven:
Bestemming
Algemene reserves

Saldo

Toevoeging

(Bedragen
x € 1.000)
Algemene reserves

01-01-20
Saldo

Toevoeging

(Bedragen
€ 1.000)
Algemene xreserve

01-01-20

Onttrekking
Onttrekking

resultaat
Bestemming
2020
resultaat
2020

Saldo

Rembrandt
Consolidatie

31-12-20
Saldo

Rembrandt

31-12-20

18.553

4.418

6.109

18.553
7.200

4.418
921

6.109
1.004

0
-/-

200-/-

16.662
7.117

Risicoreserve
grondexploitaties
Totaal

25.753
7.200

921
5.339

1.004
7.113

-/0

-200-

7.117
23.779

Totaal

25.753

5.339

7.113

0

-200

23.779

totaal
Algemene reserve
Risicoreserve
grondexploitaties
totaal

0

Consolidatie

200-/-

16.662

In bovenstaand
overzicht
Concept
jaarstukken
2020 is de verwerking van het resultaat 2020 (nog) niet opgenomen.

255

Concept jaarstukken 2020

255
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Inleiding

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

Jaarverslag 2020

Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling

Balans per 31 december 2020
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In bovenstaand overzicht is de verwerking van het resultaat 2020 (nog) niet opgenomen.

Hieronder volgt een overzicht van de overige bestemmingsreserves inclusief de mutaties die in 2020 hebben plaatsgevonden.
Hieronder
volgt een
overzicht van de overige
deoverzicht
mutaties die
in 2020 De
hebben
plaatsgevonden.
De voorgestelde
De
voorgestelde
resultaatbestemming
vanbestemmingsreserves
het resultaat 2020 is inclusief
niet in dit
verwerkt.
reserves
worden hieronder
resultaatbestemming
van
het
resultaat
2020
is
niet
in
dit
overzicht
verwerkt.
De
reserves
worden
hieronder
nader
toegelicht:
nader toegelicht:
Bestemmingsreserves
(Bedragen x € 1.000)
Bestemmingsreserve. meerjarige middelen
Egalisatiereserve bouwleges
Reserve Breedtesport
Reserve mobiliteit
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

Saldo

Toevoeging

1-1-2020 (incl. rente)

Saldo
Onttrekking

31-12-2020

4.227

3.691

3.668

4.250

350

0

0

350

94

0

69

25

1.104

0

69

1.035

697

0

0

697

2.443

275

15

2.703

Reserve parkeren

566

66

27

605

Reserve Onderwijs

684

0

684

0

Reserve onderhoud wegen

499

1.000

272

1.227

Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning

110

0

82

28

Egalisatiereserve verkiezingen

110

212

10

312

1.900

714

770

1.844

43

0

0

43

Reserve sociale werkvoorziening

649

0

0

649

Reserve reconstructie Zuivelstraat

286

0

0

286

99

0

0

99

32.488

0

2.017

30.471

2.291

0

145

2.146

326

41

136

231

57

0

0

57

2.000

0

0

256 2.000

10

0

0

10

268

292

0

560

Reserve egalisatie Rembrandt College

Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking
Reserve verslavingszorg

Project Nieuw Wonen (geen kap.lasten)
Reserve dekking kapitaallasten investeringen
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis

Reserve wachtgeldverplichtingen liquidatie WMMN

Concept
jaarstukkenleefbaarheid
2020
Bestemmingsreserve
verbreding Rondweg-oost
Reserve beeldende kunst
Egalisatiereserve begraafplaatsen
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen
Totaal overige bestemmingsreserves

0

2.000

0

2.000

51.302

8.291

7.964

51.629

Algemene reserve Veenendaal
De algemene reserve heeft het karakter van algemeen financieel weerstandsvermogen van de gemeente. Tevens zal de algemene reserve worden
aangesproken voor de dekking van incidentele en onverwachte tegenvallers. Op basis van de inventarisatie van de risico’s in 2020 is bepaald dat met een
ondergrens van € 14,6 miljoen deze risico’s kunnen worden afgedekt.
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Algemene reserve Veenendaal
De algemene reserve heeft het karakter van algemeen
financieel weerstandsvermogen van de gemeente. Tevens zal
de algemene reserve worden aangesproken voor de dekking
van incidentele en onverwachte tegenvallers. Op basis van de
inventarisatie van de risico’s in 2020 is bepaald dat met een
ondergrens van € 14,6 miljoen deze risico’s kunnen worden
afgedekt.
Op basis van herschikkingen van de reserves en voorzieningen,
conform de in 2006 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is de algemene reserve ruimschoots op dit
niveau gebracht.
Algemene reserve Rembrandt College
Deze reserve bestaat in zijn geheel uit schoolbestuurlijke
middelen van het Rembrandt College. De reserve wordt in
de gemeentelijke jaarrekening opgenomen op grond van de
consolidatie van de jaarrekening van het Rembrandt College.
Risicoreserve grondexploitaties
De risicoreserve grondexploitaties heeft als doel een buffer aan
te houden om financiële risico’s bij zowel de woningbouw als
bedrijfsvestigingen te kunnen afdekken. Ook dient deze reserve
ter versterking van de financieringspositie ten behoeve van de
grondexploitaties.
Bestemmingsreserve meerjarige middelen
Deze reserve heeft als doel om middelen met een meerjarig
karakter in de exploitatiekosten, die nog niet volledig zijn
besteed, separaat inzichtelijk te houden. Hiermee wordt
voorkomen dat de eenmalige middelen over meerdere jaren
worden doorgeschoven.
Egalisatiereserve bouwleges
Het doel van deze egalisatiereserve is het in rekening brengen
van leges conform de aangepaste legessystematiek zonder dat

Jaarverslag 2020

Jaarrekening
Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

dit tot een structurele verslechtering van de begrotingspositie
leidt. In de 2e bestuursrapportage 2007 is de egalisatiereserve
bouwleges ingesteld. De voeding van de reserve gebeurt door
het overschot op de opbrengst bouwleges ten opzichte van de
geraamde opbrengst (gedeeltelijk) te storten. De beschikkingen
dienen dan om de kosten van handhaving, dienstverlening,
beleid en inhuur tijdens pieken in de aanvragen op te vangen.
Reserve breedtesport
Deze reserve heeft als doel de bekostiging van stimulering van
activiteiten in het kader van de breedtesport- en cultuurimpuls.
Reserve Mobiliteit
De reserve is gevormd vanuit het restant van de reserve
aanleg Oostelijke rondweg en reserve SDV (Stads- en
dorpsvernieuwing). De reserve mobiliteit dient enerzijds voor
de binnen FoodValley aangegane verplichting van een jaarlijkse
bijdrage. De reserve kan ook gebruikt worden om maatregelen
of ontwikkelingen in de verkeersdoorstroming te bevorderen.
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
Deze reserve is ingesteld om met tijdelijke, eenmalige
financiële impulsen flexibel in te kunnen spelen op
ontwikkelingen in de maatschappij en (al dan niet afgeleid
daarvan) ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De
bedrijfsvoering omvat een breed scala van activiteiten met
als doel inwoners, bedrijven en het bestuur zo goed mogelijk
te blijven bedienen in de context van een toegankelijke,
samenwerkende en tegelijkertijd terugtrekkende overheid. Voor
de dekking van incidentele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering
kan deze reserve worden ingezet.
Reserve egalisatie Rembrandt College
Het Rembrandt College heeft haar reserves “belegd” bij de
gemeente Veenendaal. Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat
van het Rembrandt College verrekend met deze reserve.

Burgerjaarverslag 2020
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Reserve parkeren
Deze reserve heeft als doel dekking te realiseren voor de
exploitatie van het parkeren in Veenendaal, om het betaald
parkeren budgettair neutraal te laten verlopen.
Reserve onderwijs
Deze reserve dient ter dekking van middelen die nodig zijn in
het kader van het IHP 2016-2020, het Programma Huisvesting
Onderwijs 2015 en ter dekking van de niet-realiseerbare
taakstelling vermindering kosten leegstaande schoollokalen en
de beheerskosten als gevolg van de leegstand.
Reserve onderhoud wegen
Deze reserve dient ter dekking van de kosten voor groot
onderhoud van wegen.
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning
Deze reserve dient ter dekking van de gemeentelijke
bijdrage aan de verkabeling van de hoogspanning. In de
bestemmingsreserve kan in totaal maximaal 5,7 miljoen euro
gestort worden. Meer is niet nodig doordat de gemeentelijke
bijdrage aan de verkabeling is gemaximaliseerd. Dit maximum
is niet afhankelijk van de daadwerkelijke kosten, maar alleen
van de lengte van de verkabeling.
Egalisatiereserve verkiezingen
Deze reserve is bedoeld om te komen tot een gelijkmatige
verdeling van lasten over de jaren en het opvangen van kosten
bij een afwijkend patroon van verkiezingen.
Egalisatiereserve afvalverwijdering en –verwerking
Via het besluit door de raad over de resultaatbestemming
2006 is deze reserve ingesteld. Het doel van deze reserve is
het opvangen van incidentele mee- en tegenvallers op het
gebied van de afvalverwerking en -verwijdering, waardoor het
tarief van de afvalstoffenheffing stabiel blijft. Het saldo van de
reserve bedraagt per 31 december 2020 € 1.844.000.
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Reserve Verslavingszorg
Deze reserve is bedoeld om activiteiten op het gebied van
verslavingszorg te bekostigen. Op 22 november 2012 heeft de
gemeenteraad besloten in 2013 € 18.984 en in 2014 € 64.340
aan deze reserve te onttrekken voor het project ‘minder
maatschappelijke overlast door een integrale aanpak op maat’.
Reserve Sociale werkvoorziening
Deze reserve heeft als doel om middelen te reserveren ten
behoeve van de kosten voor de ontwikkelingen op het gebied
van de sociale werkvoorziening.
Reserve reconstructie Zuivelstraat
Het doel van deze reserve is het reconstrueren van de Zuivelstraat door besteding van de verkregen subsidiemiddelen. In
het kader van de te revitaliseren bedrijfsterreinen is een bijdrage ontvangen van het Rijk. Door omstandigheden, vertraagde
uitvoering van de grondexploitatie, is het revitaliseren van
de Zuivelstraat slechts gedeeltelijk uitgevoerd, omdat wordt
verwacht dat bouwactiviteiten de kwaliteit van de weg negatief
beïnvloeden. Na uitvoering van de plannen zal de Zuivelstraat
alsnog worden opgeknapt.
Reserve Project Nieuw Wonen
De reserve is bestemd voor extra kosten van het project
Nieuw Wonen. Oorspronkelijk een winstuitkering uit 2005 van
Ontwikkelbedrijf Veenendaal Oost. Het resterende deel ingezet
voor project Nieuw Wonen.
Reserve kapitaallasten investeringen
Deze is als reserve in het leven geroepen, omdat sinds de
BBV-regelgeving (2004) in bepaalde gevallen niet meer is
toegestaan investeringen in één keer af te dekken via reserves.
Waar het gaat om zogenoemde investeringen moet de
betreffende investering worden geactiveerd en in de loop van
een aantal jaren worden afgeschreven. Voor deze gevallen
is de reserve kapitaallasten diverse investeringen gevormd.
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Uit deze reserve worden, nu afdekking in één keer niet meer
is toegestaan, de afschrijvingslasten van deze investeringen
gedekt.			
Bestemmingsreserve starters- en blijversleningen
De bestemmingsreserve startersleningen en blijversleningen
is bestemd voor de bekostiging van de jaarlijkse lasten van de
verstrekte startersleningen en de blijversleningen. De jaarlijkse
lasten hebben betrekking op de uitvoeringskosten van beide
regelingen, het renteverlies van de startersleningen en de
risicoafdekking van de blijversleningen.
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van
aanloopverliezen gedurende de eerste jaren van ingebruikname
van de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost. 		
						
Reserve wachtgeldverplichting liquidatie WMMN
De reserve wachtgeldverplichting liquidatie gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland
(WMMN) heeft als doel het opvangen van nagekomen kosten
door ontstane wachtgeldverplichtingen voortkomend uit de
liquidatie van de GR WMMN.
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Reserve egalisatie begraafplaatsen
De egalisatiereserve begraafplaatsen is bedoeld om
toekomstige schommelingen in de exploitatie op te vangen,
hierdoor worden de tarieven niet beïnvloed door incidentele
fluctuaties in de exploitatie. De reserve is ingesteld bij het
vaststellen van de jaarstukken 2017.
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen
Deze reserve is bij de jaarrekening 2019 ingesteld ten behoeve
van het (deels) afdekken van onrendabele toppen voor
verplaatsen van bedrijven en winkels die voldoen aan de
criteria van de hiervoor ingestelde (of in te stellen) regeling
(zoals criteria m.b.t milieuhinder, het programma winkelstad
Veenendaal en het creëren van binnenstedelijk ruimte voor
woningbouw).

Reserve Beeldende kunst
De reserve dient voor grootschalig onderhoud van kunstwerken
in de openbare ruimte.
Bestemmingsreserve Leefbaarheid verbreding Rondweg Oost
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor een bijdrage voor
leefbaarheidsmaatregelen bij verbreding van de rondweg-oost
en is ingesteld bij raadsbesluit van 21 december 2017. Indien
de provincie niet voldoet aan de voorwaarde of de verbreding
vindt geen doorgang, dan wordt het geld teruggestort in de
algemene reserve.
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Voorzieningen
Voorzieningen
Voorzieningen
De
De in
in de
de balans
balans opgenomen
opgenomen voorzieningen
voorzieningen bestaan
bestaan uit
uit de
de volgende
volgende posten:
posten:
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

Voorzieningen
Voorzieningen

(Bedragen
(Bedragen x
x€
€ 1.000)
1.000)

Voorzieningen voor
voor verplichtingen,
verplichtingen, verliezen
verliezen en
en risico’s
risico’s
Voorzieningen
Egalisatie Onderhoudsvoorzieningen
Onderhoudsvoorzieningen
Egalisatie
aanwending22

Door
Door derden
derden beklemde
beklemde middelen
middelen met
met specifieke
specifieke aanwending
Totaal
Totaal

2020
2020

2019
2019

14.033
14.033
4.069
4.069

10.831
10.831
5.019
5.019

5.819
5.819

5.851
5.851

23.921
23.921

21.701
21.701

Het
verloop van
de
voorzieningen
2020
wordt
in
onderstaand
overzicht
weergegeven.
Het
de voorzieningen
voorzieningeninin
in2020
2020wordt
wordtin
inonderstaand
onderstaandoverzicht
overzichtweergegeven.
weergegeven.
Het verloop
verloop van
van de
Verloop
Verloop voorzieningen
voorzieningen
Bedragen
Bedragen x
x€
€ 1.000)
1.000)

Pensioenverplichtingen
Pensioenverplichtingen wethouders
wethouders
Wachtgeld
Wachtgeld voormalig
voormalig wethouders
wethouders
Onderhoudsvoorziening
Onderhoudsvoorziening Rembrandt
Rembrandt College
College
Onderhoud
Onderhoud gemeentelijke
gemeentelijke gebouwen
gebouwen
Sociale
woningbouw
(BWS)
Sociale woningbouw (BWS)
Voorziening
Voorziening dubieuze
dubieuze debiteuren
debiteuren precario
precario
Voorziening
riolering
Voorziening riolering

Saldo
Saldo
1-1-2020
1-1-2020

ToeToevoeging
voeging

AanAanwending
wending

4.165
4.165
165
165

403
403
0
0

51
51
124
124

997
997
4.021
4.021

0
0
1.150
1.150

2.095
2.095
6.502
6.502

Jaarrekening

Consolidatie
Consolidatie

Saldo
Saldo

Rembrandt
Rembrandt

31-12-2020
31-12-2020

college
college

0
0
0
0

4.517
4.517
41
41

0
0
1103
1103

99
99
0
0

1.096
1.096
4.068
4.068

0
0
1979
1979

244
244
101
101

0
0
0
0

1.851
1.851
8.380
8.380

3.756
3.756

367
367

155
155

0
0

3.968
3.968

21.701
21.701

3.899
3.899

1.778
1.778

99
99

23.921
23.921
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Voorziening pensioenverplichtingen wethouders
Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van
toekomstige pensioenverplichtingen van (voormalig)
wethouders. In de Algemene Pensioenwet Politieke
Ambtsdragers (APPA) is geregeld dat wethouders
gedurende de periode dat zij wethouder zijn, ouderdoms- en
nabestaandenpensioen opbouwen. Op grond van deze APPA
is het voor wethouders mogelijk dat zij vanuit hun vorige
werk-geversrelatie de opgebouwde pensioenrechten kunnen
overhevelen naar de gemeente Veenendaal.
Voorziening wachtgeld voormalige wethouders
Deze voorziening is bedoeld om op basis van werkelijke
kosten te voorzien in de verplichtingen tot het betalen van
wachtgelden aan voormalig wethouders. Op basis van een
daartoe geldende regeling kunnen (voormalige) wethouders na
hun aftreden aanspraak maken op een wachtgeldregeling.
Onderhoudsvoorziening Rembrandt College
Deze voorziening betreft schoolbestuurlijke middelen van het
Rembrandt College. De voorziening wordt in de gemeentelijke
jaarrekening opgenomen op grond van de consolidatie van de
jaarrekening van het Rembrandt College.

Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Deze voorziening dient voor de dekking van de kosten van het
groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. De hoogte
van de voorziening
is gerelateerd aan de verwachte uitgaven
Alle
aanwendingen
van
de
voorzieningen
zijn
rechtstreeks
ten
laste
van
de
voorziening
gebracht.
Hieronder
vindt
een
toelichting
plaats
Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hieronder vindt een toelichting plaats van
van alle
alle voorzieningen
voorzieningen
zoals vastgelegd in het vierjaarlijkse beheerplan voor het
per
31
december
2020.
Alle
aanwendingen
van
de
voorzieningen
zijn
rechtstreeks
ten
laste
van
de
voorziening
gebracht.
Hieronder
vindt
een
toelichting
per 31 december 2020.
gemeentelijke vastgoed.
plaats van alle voorzieningen per 31 december 2020.
Totaal
Totaal

2
2 Voor deze meerjarige specifieke uitkeringen is de meerjarige subsidieperiode vóór 1-1-2007 gestart. Deze blijven gehandhaafd als voorziening totdat hiervoor een nieuwe (meerjarige) subsidieperiode
Voor deze meerjarige specifieke uitkeringen is de meerjarige subsidieperiode vóór 1-1-2007 gestart. Deze blijven gehandhaafd als voorziening totdat hiervoor een nieuwe (meerjarige) subsidieperiode
aanbreekt.
aanbreekt. Daarna
Daarna worden
worden deze
deze posten
posten onder
onder de
de overlopende
overlopende passiva
passiva verantwoord.
verantwoord.

Concept
Concept jaarstukken
jaarstukken 2020
2020

261
261

Voor deze meerjarige specifieke uitkeringen is de meerjarige subsidieperiode vóór 1-1-2007 gestart. Deze blijven gehandhaafd als voorziening totdat hiervoor een nieuwe (meerjarige) subsidieperiode aanbreekt.
Daarna worden deze posten onder de overlopende passiva verantwoord.

2
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Vaste schulden met een looptijd
langer
per 31
december
2020 één jaar
Vaste schulden met een looptijd
langer
dan
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Voorziening sociale woningbouw (BWS)
Deze voorziening is bedoeld voor de subsidiëring van de sociale
woningbouw. Het rijk heeft subsidie verstrekt aan gemeenten
voor het stimuleren van sociale woningbouw. De verplichting
die hiermee samenhangt loopt in 2030 af.
Voorziening dubieuze debiteuren precario
De in 2015 t/m 2019 ontvangen bedragen voor de aanslagen
precariobelasting zijn opgenomen in de voorziening dubieuze
debiteuren precario, omdat de netbeheerders bezwaar hebben
gemaakt tegen de oplegde aanslagen. Stedin is door de hoge
raad op 22 januari 2021 in het gelijk gesteld voor de aanslag van
2016. Tevens is er bezwaar gemaakt tegen de aanslagen 2017 en
2018. De financiële afwikkeling hiervan gebeurt in 2021.
Voorziening riolering
Deze voorziening is bedoeld voor de instandhouding
van het gemeentelijke rioleringsstelsel tegen een stabiel
belastingtarief. In 2006 heeft de raad bij de vaststelling van
het gemeentelijke rioleringsplan 2006-2010 besloten tot de
instelling van deze voorziening. De voorziening had en heeft
tot doel schommelingen in het rioolrecht te voorkomen door
investeringen (mede) ten laste van deze voorziening te brengen.

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Vaste
schulden met
langer
dan één jaar
De
onderverdeling
vaneen
de looptijd
in de balans
opgenomen
langlopende schulden is als volgt:
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Langlopende schulden
Langlopende
schulden
(Bedragen x € 1.000)
(Bedragen x € 1.000)

Obligatieleningen
Obligatieleningen
Onderhandse leningen, waarvan:
Onderhandse leningen, waarvan:
•
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
•
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
•
binnenlandse banken en overige financiële instellingen
•
binnenlandse banken en overige financiële instellingen
•
binnenlandse bedrijven
•
binnenlandse bedrijven
•
overige binnenlandse sectoren
•
overige binnenlandse sectoren
•
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
•
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
sectoren
sectoren
Door derden belegden gelden Waarborgsommen
Door derden belegden gelden Waarborgsommen
Totaal
Totaal

2020
2020
121.347
121.347
7.200
7.200
128.547
128.547

2019
2019
122.458
122.458
7.200
7.200
129.658
129.658

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2020.
In onderstaand
onderstaand overzicht
wordt
het verloop
weergegeven
van de vaste
over
het jaar 2020.
In
overzicht
wordt
het verloop
weergegeven
vanschulden
de vaste
schulden
over het jaar 2020.
Verloop vaste schulden
Verloop(Bedragen
vaste schulden
x € 1.000)

Obligatieleningen (Bedragen x € 1.000)
Obligatieleningen
Onderhandse leningen
Onderhandse leningen
Door derden belegde gelden
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
Waarborgsommen
Totaal
Totaal

Saldo
Saldo
01-01-20
01-01-20
129.658
129.658
129.658
129.658

Vermeerdering
Vermeerdering
20.000
20.000
20.000
20.000

Aflossing
Aflossing
21.111
21.111
21.111
21.111

Saldo
Saldo
31-12-20
31-12-20
128.547
128.547
128.547
128.547

De totale
voor
het het
jaar jaar
20202020
met betrekking
tot de vaste
schulden
€ 2 bedroeg
miljoen. € 2 miljoen.
De
totalerentelast
rentelast
voor
met betrekking
tot de
vastebedroeg
schulden
De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden bedroeg € 2 miljoen.
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Overzicht baten en
lasten jaarrekening

VLOTTENDE
PASSIVA
PASSIVA
VLOTTENDE
PASSIVA

Onder
devlottende
vlottende
passiva
zijn
opgenomen:
Onder de
passiva
zijn
Onder
de
vlottende
passiva
zijnopgenomen:
opgenomen:
Vlottende
Vlottendepassiva
passiva
(Bedragen x € 1.000)
Schulden < 1 jaar

2020

2020 2019

2019

34.023

30.706

Overlopende passiva

17.438

30.706

Totaal

51.461

(Bedragen
x €x 1.000)
(Bedragen
€ 1.000)

Schulden < 1 jaar

Overlopende passiva
Totaal

34.023
17.438
51.461

15.404
46.110

15.404
46.110

Kortlopende schulden
Kortlopende
schulden
De in de balans opgenomen
kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Kortlopende
schulden

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Kortlopende
schulden
volgt
gespecificeerd
worden:
2020
2019
(Bedragen x € 1.000)

Kortlopende schulden

Overige kasgeldleningen
(Bedragen x € 1.000)
Bank- en girosaldi

22.000
4.014

Overige kasgeldleningen

Overige schulden:

Bank- en girosaldi

Crediteuren algemeen

Overige
schulden:
Nog te verrekenen waarborgsommen
Crediteuren
Nog
te betalen algemeen
omzetbelasting
Totaal
overige
schuldenwaarborgsommen
Nog te
verrekenen
Totaal
Nog te betalen omzetbelasting

2020

-

2.433

22.000
4.014

8.009

20.000
2019

20.000
2.433

8.273
-

8.009

-

8.273

8.009
-

8.273-

34.023
-

30.706-

-

-

Totaal overige
8.009 op de exploitatie 2020. De gemeente heeft
8.273
De kasgeldlening
vanschulden
€ 22 miljoen is ter dekking geweest van de uitgaven
een kredietfaciliteit bij de BNG voor een
bedrag van € 5 miljoen in rekening-courant. Ultimo boekjaar wordt hier voor een bedrag van € 2,9 gebruik van gemaakt.
Totaal
34.023
30.706

Overlopende passiva

De kasgeldlening
kasgeldleningvan
van
€ 22
miljoenter
is dekking
ter dekking
geweest
De
€ 22
miljoen
geweest
van van de uitgaven op de exploitatie 2020. De gemeente heeft een kredietfaciliteit bij de BNG voor een
De post overlopende
passiva
kan alsisvolgt
onderscheiden
worden:
bedrag
van
€
5
miljoen
in
rekening-courant.
Ultimo
boekjaar
wordt hier voor een bedrag van € 2,9 gebruik van gemaakt.
de uitgaven op de exploitatie 2020. De gemeente heeft een
kredietfaciliteit bij de BNG voor een bedrag van € 5 miljoen in
rekening-courant.
Concept jaarstukkenUltimo
2020 boekjaar wordt hier voor een bedrag
264
Overlopende
passiva
van € 2,9 gebruik van gemaakt.
De post overlopende passiva kan als volgt onderscheiden worden:
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Overlopende passiva
De post overlopende passiva kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende passiva
(Bedragen x € 1.000)

Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen
Totaal

2020

2019

13.648

11.339

3.790

4.065

17.438

15.404

Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar
Verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Terug betalen voorschot TOZO Rijk

4.219

Nog te betalen Jeugd

1.796

Afrekening ACV 2020

106

Nog te betalen WMO

1.044

Afdracht loonbelasting 2020
Nog te betalen PGB

2.428
74

Nog te betalen St. sportservice

240

Rente opgenomen lening 2020

840

Subsidie theater

171

Eindheffing WKR 2020

206

Afdracht Pensioen Premie ABP

562

5% Veens eindtermijn 2020

224

Diverse kleiner dan € 100.000

1.738

Totaal

13.648

Vooruit ontvangen bedragen:
Bestedingsdoel
G.O.A. regeling overschot

Concept jaarstukken 2020

Saldo
1-1-20

Dotatie
2020

Onttrekking
2020

Saldo
31-12-20

384

1579

1300

663

265
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Eindheffing WKR 2020
Afdracht Pensioen Premie ABP
Inleiding
5% Veens
eindtermijn 2020
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Diverse kleiner dan € 100.000
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Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

562
Burgerjaarverslag 2020
224

Bijlagen

1.738

Overzicht baten en

13.648
lasten jaarrekening

Vooruit ontvangen
Vooruit
ontvangenbedragen:
bedragen:
Saldo
1-1-20
Saldo
384
1-1-20

Dotatie
2020
Dotatie

Onttrekking
2020
Onttrekking

1300
2020

Saldo
31-12-20
Saldo
663
31-12-20

Vooruit ontvangen subsidie filevrije fietsroute Ede

151

0

7

144

Buiggelden Asieslopvang

480

0

73

2.060

0

1.030

32

0

32

0

590

43

250

383

61

0

61

0

251

0

148

103

ZONMW Pilot GGZ

56

0

56

0

RVO subsidie EAW

0

21

0

21

Vooruitontv. subsidie fietsvoorz bushaltes

0

349

0

349

Activiteiten zwerfvuil 2020

0

23

0

23

Activiteiten zwerfvuil

0

29

0

29

Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen

0

369

0

369

Bushaltes lijn 87

0

24

0

24

BZK reductie Energieverbruik

0

70

0

70

Project samenwerking BAG

0

23

0

23

ZONMW Advies meldpunt

0

119

0

119

Toeslagen gedupeerde

0

23

0

23

0

0

0

10

4.065

2.672

2.957

3.790

Bestedingsdoel
Bestedingsdoel

G.O.A. regeling overschot

Concept jaarstukken 2020
Voorpoort spoorkruisingen

Vooruit ontvangen Ihkv projecten expl
overeenkomst
Spuk gelden
Bijdrage bushalte
Bijdrage ICT campus

Clientgelden
Totaal vooruit ontvangen bedragen

1579
2020

407

265
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Gewaarborgde geldleningen

Het saldo van de gewaarborgde geldleningen is per ultimo 2020 € 46.632.167 Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en
rechtspersonen kan naar de aard van de geldlening als volgt gespecificeerd worden:
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Gewaarborgde geldleningen
Het saldo van de gewaarborgde geldleningen is per ultimo 2020 € 46.632.167 Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte
waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan naar de aard van de geldlening als volgt gespecificeerd worden:
oorsprokelijke
geldlening

doel van de geldlening

325.000 Atletiekvereninging V.A.V.

Restant van de
geldlening aan het
begin van 2020

Totaal gewone
en buitengewone aflossing in
2020

Restant geldlening
aan het einde van
2020

Waarvan door de
gemeente
gewaarborgd 2020

Naam van
de
geldgever

Zekerheid hypotheek
waarde

154.917

13.000

141.917

- Rabobank

recht van hypotheek

17.500

2.500

15.000

15.000 Rabobank

recht van hypotheek

24.995

1.667

23.328

23.328 Rabobank

recht van hypotheek

722.000 Dovo

529.464

16.667

481.330

166.665 Rabobank

recht van hypotheek

304.940 Herfinanciering Wijkcentrum aller erg

912.775

59.085

853.690

116.666 Rabobank

recht van hypotheek

50.000 GVVV

Korfbalvereniging SKF / Stg. De Groene
200.000 velden

9.200.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf

-

-

- NWB

waarde grond

- NWB

waarde grond

5.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf

5.000.000

5.000.000

5.000.000 NWB

waarde grond

10.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf

10.000.000

-

- NWB

waarde grond

10.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf

10.000.000

10.000.000

10.000.000 NWB

waarde grond

10.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf

10.000.000

10.000.000

10.000.000 NWB

waarde grond

7.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf

7.000.000

7.000.000

7.000.000 NWB

waarde grond

7.200.000 DEVC Duurzame energie Veenendaal

2.888.729

91.827

2.796.902

2.796.902 Triodos

Cash flow 50%

4.050.000 DEVC Duurzame energie Veenendaal

-

-

-

- NWB

Garantie Quattro 50%

4.732.319 DEVC Duurzame energie Veenendaal

-

-

-

NWB

Garantie Quattro 50%

9.600.000 DEVC Duurzame energie Veenendaal

9.600.000

9.600.000

9.600.000 NWB

Garantie Quattro 50%

520.000 DEVC Duurzame energie Veenendaal

1.720.000

1.000.000

720.000

720.000 NWB

Garantie Quattro 50%

57.848.380

11.184.746

46.632.167

5.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf

Concept jaarstukken 2020
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Garantstellingen
In het kader van lopende bouwprojecten en infrastructurele
werken heeft de gemeente voor € 958.440 van meerdere
opdrachtnemers aan bankgaranties ontvangen.

Niet in de balans opgenomen activa en
verplichtingen
Leaseverplichting
Er worden enkele wagens en een drankenautomaat geleased.
Het totaal aan verplichtingen ingevolge de totale looptijd van
de overeenkomsten met de leasemaatschappijen bedraagt
op de balansdatum € 16.362. Voor het jaar 2019 bedraagt
de verplichting € 38.756
Tertiaire borgstelling
In het kader van de gemeentelijke volkshuisvesting heeft
de gemeente zich in het verleden garant gesteld voor
de plaatselijke woningcorporaties. Het betreft hier een
tertiaire borgstelling via het Waarborgfonds voor de Sociale
Woningbouw (WSW). Het WSW is het borgstellinginstituut van
en voor de woningcorporaties. De term tertiaire borgstelling
kan als volgt nader worden verklaard: in eerste instantie moet
een corporatie zichzelf redden. Bij noodgevallen kan men
teruggrijpen op het Centraal fonds voor de volkshuisvesting
(primair). Secundair borgt het WSW de gelden die door
toegelaten instellingen worden geleend. Hier zijn zeer strenge
criteria aan verbonden, onder andere voor wat betreft de
financiële situatie van de corporatie. Het WSW zal nooit voor
meer borg staan dan maximaal de boekwaarde van het bezit
per corporatie.

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

De tertiaire achtervang ligt bij het Rijk en de gemeenten.
Zij verstrekken aan het WSW een renteloze lening indien zij
worden aangesproken om de rente en aflossing (dus niet het
totaalbedrag) te kunnen betalen. Door deze grote mate van
zekerheid hebben de corporaties (eenvoudiger) toegang tot de
kapitaalmarkt. Tot op heden heeft het WSW de gemeente nog
nooit aangesproken. Per 31 december 2020 stond de gemeente
tertiair borg voor een bedrag € 308 miljoen (per 31 december
2019 was de stand € 307 miljoen).

Gebeurtenis na balansdatum
Financiële afwikkeling Rembrandtcollege
Op 17 december 2020 heeft de raad besloten de
schoolbestuurlijke taken van het Rembrandtcollege per 1 januari
2021 over te dragen aan de Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Veenendaal en zijn de vijf leden van de Raad van
toezicht benoemd. Na dit besluit is de formele overdracht
in gang gezet en zijn in 2020 en ook in 2021 de hiermee
samenhangende werkzaamheden uitgevoerd.
Hieronder is, middels onderstaande tabel, de financiële afwikkeling van het Rembrandtcollege in 2021 inzichtelijk gemaakt.
Bedragen x €1.000
			

Debet

Credit

Materiele vaste activa
1.259
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
1
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
8
Liquide middelen
48
Overlopende activa
86
		
Eigen vermogen		
-207
Voorzieningen		1.096
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
513
Totaal

1.402

1.402
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Overzicht
van
baten
en lasten
in de jaarrekening
Overzicht van
baten
en lasten
in de jaarrekening
Bedragen
1.000
Bedragen x x
€€
1.000
Omschrijving programma
1 Fysieke Leefomgeving
2 Economie, Werk en Ontwikkeling
3 Sociale Leefomgeving
4 Burger en Bestuur
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Programma Bedrijfsvoering

Raming begrotingsjaar vóór wijziging
Lasten
Baten
Saldo
46.464
37.934
-8.530
1.651
822
-830
106.588
36.791
-69.797
7.356
1.408
-5.949
460
-504
-963
20.746
0
-20.746

Raming begrotingsjaar na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
40.134
31.829
-8.305
1.467
834
-632
120.852
47.512
-73.340
7.567
1.162
-6.405
-514
-89
425
20.146
0
-20.146

Realisatie begrotingsjaar
Lasten
Baten
37.963
32.381
1.639
1.005
113.280
43.772
7.706
1.026
-776
-403
20.312
0

Saldo
-5.582
-634
-69.507
-6.680
373
-20.312

Begrotingsafwijking
Lasten
Baten
2.171
553
-173
171
7.572
-3.740
-139
-136
262
-315
-166
0

Saldo
2.723
-2
3.832
-275
-53
-166

Subtotaal programma’s

183.265

76.450

-106.815

189.652

81.249

-108.403

180.124

77.781

-102.343

9.528

-3.467

6.060

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Overige algemene dekkingsmiddelen
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Heffing VPB
Onvoorzien
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

2.279
0
852
0
3.131
20.621
0
143
207.160

17.015
104.985
2.456
0
124.456
1.619
0
0
202.525

14.735
104.985
1.604
0
121.325
-19.002
0
-143
-4.635

3.157
0
828
0
3.986
23.741
0
143
217.521

16.729
110.123
2.177
0
129.029
2.499
0
0
212.777

13.572
110.123
1.349
0
125.044
-21.242
0
-143
-4.744

1.220
0
-467
0
753
22.641
0
6
203.525

14.910
110.696
238
0
125.844
3.322
0
0
206.947

13.690
110.696
705
0
125.090
-19.319
0
-6
3.422

1.938
0
1.295
0
3.232
1.099
0
137
13.996

-1.819
573
-1.939
0
-3.185
823
0
0
-5.830

118
573
-644
0
47
1.922
0
137
8.166

0
0
0
90
21
20
131

1.416
1.133
924
10
58
170
3.711

1.416
1.133
924
-80
36
150
3.580
-1.055

1.308
431
1.120
226
2.921
584
6.591

3.193
2.107
3.054
23
2.405
553
11.335

1.884
1.676
1.934
-203
-516
-31
4.744
0

3.521
850
1.354
226
3.250
584
9.785

3.487
2.190
3.098
23
2.733
553
12.085

-34
1.340
1.744
-203
-517
-31
2.300
5.722

-2.213
-419
-234
0
-329
0
-3.194

295
83
44
0
328
0
750

-1.918
-335
-190
0
-1
0
-2.444
5.722

Toevoeging/onttrekking aan reserves:
1 Fysieke Leefomgeving
2 Economie, Werk en Ontwikkeling
3 Sociale Leefomgeving
4 Burger en Bestuur
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Programma Bedrijfsvoering
Subtotaal mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat
(In de saldokolommen geldt: - = nadelig en + = voordelig)
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Analyse afwijkingen per programma
De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van
€ 5.722.000 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting.
Voor een toelichting op de afwijkingen per programma wordt
verwezen naar de financiële programmarealisatie bij de
programmaverantwoording.
Voor de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid kijken
we op programmaniveau of de werkelijke lasten (exclusief
mutaties in de reserves) hoger zijn dan de begroting na
wijzigingen en welk type begrotingsoverschrijding het is.
Dit is het geval bij:
− Programma Economie, Werk en Ontwikkeling (€ 173.000);
− Programma Burger en Bestuur (€ 139.000);
De bovenstaande tabel laat bij het programma Bedrijfsvoering
een overschrijding zien van € 166.000. Echter het taakveld
overhead valt ook binnen het programma Bedrijfsvoering.
Met inbegrip van de onderschrijding op de lasten van het
taakveld overhead (van € 1.099.000) is er geen sprake meer
van een begrotingsonrechtmatigheid bij het programma
Bedrijfsvoering. Zie hiervoor ook de financiële realisatie
(inclusief toelichting) bij het programma Bedrijfsvoering.
Toelichtingen op de overschrijdingen
1. Het nadeel op de lasten van het Programma Economie,
Werk en Ontwikkeling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door hogere lasten op het taakveld economische
ontwikkeling en werkgelegenheid die vervolgens gedekt
worden uit een bijdrage van derden, en daardoor door
hogere baten.
2. Het nadeel op de lasten van het Programma Burger en
Bestuur wordt voornamelijk veroorzaakt door een extra
dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders. Zie
voor verdere toelichting rondom deze dotatie de toelichting
onder het programma. Dit betreft een kostenoverschrijding
die past binnen het bestaande beleid.
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Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in
werking getreden. De WNT is van toepassing op gemeente
Veenendaal. Het voor gemeente Veenendaal toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 zijnde het
algemeen bezoldigingsmaximum.

Jaarrekening
Toelichting op de Balans
per 31 december 2020

Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de
WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Bijlagen

Overzicht baten en
lasten jaarrekening

Gegevens 2020
bedragen x € 1

F.A. van Hooijdonk

A.P.W. van de Klift-Buijs

Raadsgriffier

Gemeentesecretaris

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1,0

1,0

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

96.872

130.720

Beloningen betaalbaar op termijn

17.314

20.572

Subtotaal

114.186

151.292

201.000

201.000

N.v.t.

N.v.t.

114.186

151.292

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hiernaast vermelde topfunctionarissen zijn er geen
overige functionarissen met een dienstbetrekking die in
2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke
drempelbedrag hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die
op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in
eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn
of hadden moeten worden.

Burgerjaarverslag 2020

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2019

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1,0

1,0

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

94.164

125.265

Beloningen betaalbaar op termijn

16.222

17.204

Subtotaal

110.386

142.469

194.000

194.000

110.386

142.469

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Bezoldiging
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SISA-verantwoording
SISA staat voor Single Information Single Audit. De
verantwoording van én de controle op de besteding van de
door gemeenten ontvangen specifieke uitkeringen is vanaf
2006 geïntegreerd in de jaarrekening. Op de pagina hierna is
de SISA-verantwoording opgenomen.
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Burgerjaarverslag 2020
In het Burgerjaarverslag doet de burgemeester
verslag van de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening en de procedures rondom
burgerparticipatie.

Dienstverlening
Het Klantcontactcentrum (KCC) van onze gemeente helpt
vele inwoners ieder jaar bij het aanvragen van producten
en diensten aan de balie, telefonisch of digitaal. De dienstverlening heeft continu de aandacht. Hoe verhogen we het
gemak voor de klant en de kwaliteit van de producten en
diensten?

Klantcontactcentrum (KCC)
Balie
In 2020 hebben 14.610 personen een bezoek gebracht aan de
balie van het KCC. De meest gevraagde producten waren een
rijbewijs (6.615 personen), een identiteitskaart (2.814 personen)
en een paspoort (1.733 personen). Van de 14.610 baliebezoeken
waren er 1.279 bezoeken bij de burgerlijke stand balie.
Vergelijk afspraken internet/telefonische afspraken
In 2020 werden 16.746 afspraken gepland waarvan 2.136 niet
zijn binnen gemeld. Hiervan waren 10.690 internetafspraken en
6.056 klanten maakten hun afspraak telefonisch bij het KCC. In
totaal hebben 14.610 afspraken aan de balies plaatsgevonden.

Digitaal loket
Chatbot Bo en live chat
Van 1 juni tot en met 31 december heeft de virtuele medewerker
Bo 3941 gesprekken gevoerd met inwoners. Dit komt neer
op gemiddeld 550 gesprekken per maand. De voorbereiding
voor live chat met medewerker KCC is in het najaar gestart en
streven naar livegang in februari 2021.
Op de site hebben we ongeveer 30% meer bezoekers dan 2019.
In 2020 ongeveer 1,8 miljoen. Vooral corona zorgde voor deze
piek.
Verhuizingen
In 2020 zijn er 4.568 verhuizingen doorgeven. Hiervan waren
er 3870 verhuizingen doorgegeven via de website, 627 aan de
balie en 71 via de post binnengekomen.
Meldingen
Een greep uit het gebruik van webformulieren via het digitale
loket in 2020:
− Vraag aan gemeente
1109		
− Melding openbare ruimte 5879
− Melding verhuizing
3870
− Melding overlast
2038
− Aangifte van overlijden
436 (totaal overlijden in 2020 431)
− Aangifte van geboorte
136 (totaal geboorten in 2020 211)
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In 2016 is de digitale loketfunctie voor gevonden
en verloren voorwerpen sterk verbeterd, door aan te sluiten op de landelijk veel gebruikte voorzie
“iLost”. Het KCC registreert alleen de gevonden voorwerpen welke terug te vinden zijn op www.veenendaal.nl. Een ieder kan zijn verloren voorwe
terugvinden door deze functionaliteit. Het aantal matches is aanzienlijk toegenomen en het aantal telefoontjes en loketbezoeken afgenomen. Op d
Gevonden
voorwerpen
landelijke
site van iLost kan men eventueel een verloren voorwerp melden welke wordt beheerd door iLost.
In 2016 is de digitale loketfunctie voor gevonden en verloren voorwerpen sterk verbeterd, door aan te sluiten op de landelijk veel
gebruikte voorziening “iLost”. Het KCC registreert alleen de gevonden voorwerpen welke terug te vinden zijn op www.veenendaal.nl.
Een ieder kan zijn verloren voorwerp snel terugvinden door deze functionaliteit. Het aantal matches is aanzienlijk toegenomen en
het
aantal iLost
telefoontjes
en loketbezoeken afgenomen. Op de landelijke site van iLost kan men eventueel een verloren voorwerp
Cijfers
2020
melden welke wordt beheerd door iLost.

- gemelde items 294: 42 items minder dan in 2019
98: 22 minder dan in 2019
Cijfers- iLostmatches
2020:
- Gemelde
items 294:
42 items
minder dan
- retour
naar
eigenaar
95:in 2019
19 items minder dan in 2019
- Matches 98: 22 minder dan in 2019
- niet opgehaald na match 3: 3 minder dan in 2019
- Retour naar eigenaar 95: 19 items minder dan in 2019
- opgehaald
gearchiveerd
1 dan
item
meer dan in 2019
- Niet
na match 3: 168:
3 minder
in 2019
-

Gearchiveerd 168: 1 item meer dan in 2019

Van alle matches heeft 93% het item opgehaald, 3% heeft het item uiteindelijk niet opgehaald.

Van alle matches heeft 93% het item opgehaald, 3% heeft het item uiteindelijk niet opgehaald.
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Telefoon
In 2020 heeft de gemeente in totaal 51.285 telefoontjes binnen
gekregen bij het Klantcontactcentrum op 0318 -538 538.
Voor het WMO-loket kwamen 10.507 gesprekken binnen
op 0318 - 538 519.
Van maart tot en met juni werd tijdelijk het telefonisch maken
van een afspraak verplicht gesteld tijdens de eerste lockdown
wegens COVID-19. Het doel was de klantstroom goed en veilig
te reguleren. In deze periode lag het aantal telefoontjes iets
hoger dan in 2019 maar was niet van grote invloed op het totaal
aantal gesprekken in 2020.
Experiment volledig werken op afspraak
In 2019 is KCC gestart met het tweejarige experiment ‘werken
op afspraak’ en heeft deze per 31 december 2020 positief
afgerond. Vanaf 1 januari 2021 heeft het college besloten het
werken op afspraak als reguliere dienstverlening voort te
zetten. Klanten kunnen via de website www.veenendaal.nl zelf
hun afspraak inplannen (zie aantallen onder kopje ‘Vergelijk
afspraken internet/telefonische afspraken’). Over het algemeen
ervaart de klant het digitaal maken van een afspraak als
gemakkelijk.
Uit de klanttevredenheidsonderzoeken in 2019 bleek al snel het
gemak en de voordelen van dit experiment. In juli 2020, het
tweede experiment jaar, is nogmaals een klanttevredenheidsonderzoek gehouden met een score van 8,7. Ondanks de coronamaatregelen en de lockdown heeft het werken op afspraak
bijgedragen aan het op een veilige wijze doorgang geven van
de dienstverlening voor zowel klanten als medewerkers.
In de publiekshal werden wegens de coronamaatregelen direct
desinfectiemiddelen bij de entree geplaatst, gaven pijlen op de
grond de looproute aan en werden kuchschermen op de balies
geplaatst. Ondanks dit alles gaven klanten aan geen verschil in
de dienstverlening te werken en waardeerden dit positief.

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Burgerpanelonderzoeken
Het Burgerpanel bestaat uit ongeveer 1100 burgers van
gemeente Veenendaal. Geïnteresseerden kunnen zich
melden via de website van gemeente Veenendaal. Gemeente
Veenendaal heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel
staan. In 2020 zijn onderstaande onderzoeken onder de
burgerpanelleden uitgezet of in combinatie met een open
link via social media waardoor ook niet burgerpanelleden
hun bijdrage konden leveren. Enkele onderzoeken zijn ook in
combinatie met een andere onderzoeksvormen uitgezet om een
zo representatief mogelijk resultaat te bereiken. De uitkomsten
zijn gebruikt om beleid op te stellen, de dienstverlening en
procedures te optimaliseren of te verbeteren.
1.
2.
3.
4.
5.

Regionale energie strategie
Van beschermd wonen naar bescherm thuis
Cultuurbeleid
Transitievisie warmte
Veiligheidsbeleving

Burgerparticipatie
Bij de (ontwikkeling van) gemeentelijke dienstverlening speelt
de mening van de inwoners van Veenendaal een belangrijke
rol. Regelmatig wordt het college daarbij geadviseerd door een
adviesorgaan, worden burgers bevraagd of worden burgers
geïnformeerd. Onderstaand treft u daar een nadere uitwerking
van aan en een overzicht van de burgerparticipatie in projecten
of gemeentelijke ontwikkelingen.

Burgerjaarverslag 2020
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Enquête Veenderij
Naar aanleiding van meldingen over te hard rijden en
gevaarlijke verkeerssituaties is in De Veenderij een vragenlijst
rondgestuurd. Met de antwoorden van de bewoners is
een rapportage opgesteld en op meedoeninveenendaal
geplaatst. Als tijdelijke oplossing is voorgesteld een aantal
snelheidsremmers te plaatsen. In 2021 gaan wij met de
bewoners in gesprek over hun ervaringen en proberen wij
gezamenlijk tot een goede permanente oplossing te komen.
Jeugdbelang Veenendaal
In oktober 2020 is onder andere aan Jeugdbelang advies
gevraagd over het onderdeel jeugd voor de integrale
verordening, de aanpassingen van de nadere regels jeugd
en de beleidsregels jeugd. Jeugdbelang Veenendaal is een
cliëntennetwerk dat de gemeente gevraagd en ongevraagd
adviseert over uiteenlopende onderwerpen die betrekking
hebben op jeugdzorg en jeugdhulpverlening. I.v.m. de
coronamaatregelen heeft het contact met Jeugdbelang
Veenendaal digitaal plaats gevonden.
Groenontwerp bij de nieuwe fietsrotonde Zwaaiplein
In juni 2020 is het groenontwerp voor bij de nieuwe
fietsrotonde Zwaaiplein gepresenteerd aan bewoners. De
bewoners konden via meedoeninveenendaal kiezen uit twee
groenontwerpen en twee boomsoorten voor op de nieuwe
rotonde op het Zwaaiplein. De meeste stemmen golden en naar
tevredenheid is inmiddels de beplanting geplaatst.

Online informatieavond Brouwershof
Er is een online informatieavond inrichting openbare ruimte
rondom Brouwershof georganiseerd (Godfried Bomansstraat,
Coornhertpad) in november 2020. Tijdens de avond werd er
door inwoners verteld over hun verwachtingen die zij vanuit de
verkoopbrochure hadden ten opzichte van wat de gemeente
kan bieden. De projectleiders van de gemeente en de bewoners
hebben goede gesprekken gevoerd.
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Herinrichting Hertogenlaan Regentesselaan
In oktober 2020 is de inspraakavond van het voorlopig ontwerp
van de herinrichting Hertogenlaan-Regentesselaan gehouden,
digitaal via Clickmeeting. Bewoners konden inloggen om
de presentatie van het plan te zien en vragen stellen via de
chatfunctie. Het ontwerp is naar aanleiding van reacties van
de bewoners tijdens de inspraakavond aangepast.
Herinrichting (gedeelte) wijk Dragonder-noord
In augustus/september 2020 is de herinrichting voor
een (gedeelte) van wijk Dragonder-noord besproken
gedurende een beginspraakprocedure. Bewoners konden via
meedoeninveenendaal.nl hun wensen en ideeën voor de nieuwe
inrichting kenbaar maken. Ook konden de bewoners gebruik
maken van het antwoordformulier dat bij de brief zat. De
wensen en ideeën van bewoners worden meegenomen in het
uitwerken van het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp wordt begin
2021 aan de bewoners gepresenteerd (waarschijnlijk digitaal).
Vondellaan en Ichthus College
In september/oktober 2020 is er verbinding aangegaan
tussen de school en buurtbewoners. Er werd geklaagd door
buurtbewoners over overlast door scholieren/jongeren die
achter in brandhangen rookten, versnaperingen aten en
de verpakkingen weggooiden. Met de school is contact
opgenomen en het resultaat is dat we een plek hebben gezocht
waar de jongeren mogen staan en roken. Bewoners spreken
jongeren hier op aan en vanuit de school gaan ze hier ook actief
op handhaven.
Er is dus samen gezocht naar alternatieven voor een oplossing.
Deze is gevonden door in het park direct naast de school een
plek aan te wijzen en in te richten met enkele bankjes waar de
leerlingen naar toe kunnen. School houdt de plek samen met
leerlingen schoon.

Jaarverslag 2020
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Schrijverswijk jongerenoverlast
In oktober werd de overlast van jongeren duidelijk op de
agenda gezet. Door middel van een enquête en gesprekken met
de jeugd is geïnventariseerd wat de overlast precies inhoudt,
hoe vaak die wordt ervaren en welke mogelijke oplossingen
bewoners zelf aandragen. Om niet alleen met de VVE in
gesprek te zijn, is ook gevraagd om aan te melden om mee te
praten en mee te helpen. De resultaten van de enquête zijn
besproken en er wordt onderzocht wat wij kunnen doen aan
de oplossingsrichting. De VVE en de bewoners die zich hebben
opgegeven om mee te denken gaan samen aan de slag.
De Vrienden van het Gedenkpark de Oude begraafplaats
In de zomer van 2020 hebben we een prachtig
bewonersinitiatief gefaciliteerd. De Vrienden van het
Gedenkpark de Oude begraafplaats is opgericht. Zij
onderhouden het gedenkpark, bewaren de sleutel, zorgen
voor het herstel in oude glorie en ze willen het ook in
gaan zetten voor activiteiten, rondleidingen. Het is een
gemeentelijk monument. Het Gedenkpark is gelegen in de
buurt Molenbrug aan de Kostverloren en Weverij. De Vrienden
van het Gedenkpark zijn ondergebracht onder de Historische
Vereniging Oud Veenendaal. Voor dit initiatief is een
wijkbudget toegekend.
Participatiebijeenkomst herontwikkeling Boompjesgoed 217
In juli 2020 heeft er een online participatiebijeenkomst
plaatsgevonden voor de herontwikkelingslocatie
Boompjesgoed 217 in de wijk Engelenburg. Ontwikkelaar
Ridge heeft samen met de gemeente deze bijeenkomst
georganiseerd, waarbij Patrimonium en Woonzorg Nederland
ook waren uitgenodigd. Ook 200 direct omwonenden waren
per brief uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze digitale
bijeenkomst. Er waren 15 bewoners digitaal ingelogd om mee te
kijken en vragen te stellen in de chat. Met twee personen is de
ontwikkelaar verder in gesprek over de invulling van het plan.

Burgerjaarverslag 2020
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Inloopavond Julianastraat 1
Op 11 februari is er een fysieke inloopavond georganiseerd
voor het realiseren van appartementen aan Julianastraat
1. Omwonenden konden vragen stellen over het plan. Na
deze bijeenkomst is de ontwikkelaar terug gegaan naar
de ontwerptafel om zoveel mogelijk van de wensen en
opmerkingen van de bewoners mee te nemen. Hierna hebben
er digitaal gesprekken plaatsgevonden met de bewoners. Een
groot deel van de aanwezigen bij de digitale gesprekken was
tevreden over de veranderingen.
Digitale geboorteaangifte
In februari is de digitale manier voor geboorteaangifte
opgeleverd. Jonge ouders hoeven nu niet meer naar het
gemeentehuis te komen voor geboorteaangifte.
Sociaal startpunt Veenendaal
Sinds eind mei is het sociaal startpunt online te bezoeken.
Momenteel wordt er nog een vraag gestuurd onderdeel
uitgewerkt, waar ook laaggeletterde inwoners goed mee
uit de voeten kunnen. Het is getest met inwoners en met
belangenorganisaties.
Chatbot Bo
Van februari tot juni 2020 is er gewerkt aan de chatbot op de
gemeentelijke website. Het is de eerste integrale en ook nog
gender neutrale chatbot bij gemeentes in Nederland. Via de
chatbot krijgen inwoners direct antwoord op hun vraag.
Digitale participatie in tijden van corona
Voor meerdere trajecten is sinds de uitbraak van het
coronavirus digitale participatie mogelijk gemaakt. De site
www.meedoeninveenendaal.nl en ook het programma
Clickmeeting werden heel positief ontvangen. Er zijn meer
mensen bereikt dan er normaal gesproken op inloopavonden
of bijeenkomsten zouden komen.
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Participatieavond project Lindewijck
In september 2020 vond de online participatieavond project
Lindewijck plaats. Vijftien omwonenden namen deel aan de
avond.
Participatie Industrielaan 2-8
In september vond de participatiebijeenkomst plaats voor
Industrielaan 2-8, in de loods van Bolderman. Er kwamen veelal
bewoners van omliggende appartementen op de bijeenkomst
af, ook collega’s van gemeente Veenendaal, de architect en een
initiatiefnemer die graag wilde zien hoe participatie plaatsvindt
in deze coronatijd. Tijdens deze bijeenkomst was het tonen van
de uiteindelijke versie van het plan de hoofdzaak.
Participatie Zandstraat achter 39
In augustus en september was de participatieavond voor de
nieuwe ontwikkeling van de monumentale Sola Fide-kerk die
wordt gerestaureerd. Daar omheen worden 19 woningen voor
Reinaerde ontwikkeld. Aan de hand van de participatieavond
is de ontwikkelaar met de mensen die direct grenzen aan het
perceel in gesprek gegaan om te kijken wat hij voor hen kan
betekenen.
Kinderburgemeester in coronatijd
De coronacrisis raakt iedereen, ook kinderen. Voor hen zijn de
maatregelen en gevolgen soms moeilijk te begrijpen. Toch wil
de gemeente ook deze doelgroep bereiken. Communicatie van
en door kinderen, in de persoon van de kinderburgemeester,
kan hierbij helpen. We hebben kinderen betrokken bij de
maatregelen en gevolgen van de coronacrisis door middel van
diverse video’s met de kinderburgemeester. Op de eerste plaats
stond kinderburgemeester Maud, zij had de hoofdrol in de
video’s. Daarnaast is er een video opgenomen waar ook twee
vriendinnen van Maud een rol in hadden.
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Gemeenteraadsvergaderingen online in coronatijd
In samenwerking met verschillende collega’s uit de organisatie,
heeft de griffie er voor gezorgd dat de gemeenteraad ook
in coronatijd kan vergaderen en besluiten kan nemen. Het
digitaal vergaderen was in de eerste plaats voor raadsleden,
schaduwraadsleden en collegeleden een grote verandering.
Digitaal vergaderen levert andere interactie op en dat vereist
specifieke vergaderafspraken waar iedereen aan moest
wennen. Maar ook van inwoners en organisaties uit Veenendaal
werd verwacht dat zij hun mening over plannen digitaal met
de raad deelden. Als laatste betekende het digitaal vergaderen
ook iets voor diverse medewerkers uit de organisatie. Tijdens
beeldvormende avonden presenteerden zij hun verhaal
vanuit een lege raadzaal in een Webinar, waarbij (schaduw-)
raadsleden vanuit huis meekeken. Omdat de coronacrisis
iedereen raakt, is het belangrijk dat de raad betrokken is bij
de aanpak van de crisis en het college hierop controleert. Maar
denk bijvoorbeeld ook aan inwoners die willen bouwen of
verbouwen. Voor hen is het belangrijk dat bestemmingsplannen
worden vastgesteld en bouwvergunningen verleend. Daarom is
het belangrijk dat de gemeenteraad ook in coronatijd vergadert
en inwoners en organisaties de mogelijkheid biedt om mee te
praten over plannen.
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Veenendaals Scholierendebat
In maart werd de tweede editie van het Veenendaals
Scholierendebat georganiseerd. Bij het scholierendebat
waren leerling-debatteams betrokken van het CLV, Icterus,
Rembrandt College en CSV het Perron. De jury werd gevormd
door leden van de Jongerenraad, de kinderburgemeester,
(schaduw)raadsleden en deskundigen van de bibliotheek en
van de politie, die vanuit hun vakgebied uitleg konden geven
bij de stellingen. De prijzen werden uitgereikt door wethouder
Marco Verloop. Debatteren dwingt je om een standpunt in te
nemen en dat te onderbouwen met overtuigende argumenten.
Leerlingen worden daardoor geprikkeld om actief na te denken
over maatschappelijke vraagstukken en onderwerpen die
jongeren raken. Bij het Veenendaals Scholierendebat werd
gedebatteerd over onderwerpen als het vuurwerkverbod en
schulden onder jongeren. Als het aan de jongeren lag, dan zou
de gemeente jaarlijks een vuurwerkshow moeten organiseren
en alle scholen zouden geldlessen moeten aanbieden aan
jongeren.
In gesprek met de raad
In maart hebben raad en griffie een nieuw concept gelanceerd
‘in gesprek met de raad’. Bij dit onderdeel op de beeldvormende
avond kunnen inwoners, organisaties en raadsleden op
een laagdrempelige manier een plan, idee of ambitie voor
Veenendaal presenteren. Denk hierbij aan een petitie vanuit
inwoners, een korte presentatie van een maatschappelijke
organisatie, een pitch van de Jongerenraad of een spreekuur
met de kinderburgemeester. Tijdens de beeldvormende
avond van 10 maart presenteerden twee organisaties zich
aan de raad: - Hoorcafé Veenendaal en de organisatie achter
#ditisveenendaal. Tijdens de beeldvormende avond van 10 juni
hield het actiecomité ‘Red de Dennenlaan’ een pleidooi voor
meer huisvesting voor jongeren in Veenendaal.
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Realisatie nieuwe speelplek Salamander
Voor de nieuwe speelplek in Salamander is er een mooi
participatietraject opgestart in het najaar van 2019. De aanleg
van de speelplek was in het voorjaar van 2020. Samen met
kinderen en inwoners uit de wijk werd hun ideale speelplek
gecreëerd. Het ontwerp van de speelplek is n.a.v. de wensen
van de kinderen gemaakt. De exacte locatie is uiteindelijk in
overleg met de omwonenden bepaald.
Beleidskader sociaal domein
De gemeenteraad heeft het Integraal Beleidskader Sociaal
Domein vastgesteld. Hiermee is het duidelijker geworden wat
de Veenendaler en de gemeente van elkaar mogen verwachten
op het gebied van zorg en ondersteuning. Met het nieuwe
IBK-SD is er ook meer duidelijkheid en keuzevrijheid gekomen
binnen minimaregelingen.
Stichts Veenendaal
De historie van Veenendaal is een klein stukje zichtbaarder
gemaakt door de oude grens tussen Stichts Veenendaal en
Gelders Veenendaal terug te laten komen in de bestrating.
Daarnaast is er een extra lessenaar geplaatst met informatie
over de grens. Met inbreng van inwoners is de tekst aangepast
die op de lessenaar zou komen. Gezamenlijk is de kleur van
de stenen uitgekozen.
Online bewonersavond ontwerp Kerkewijk fase 3
In juli 2020 heeft er een online bewonersavond plaatsgevonden
waarin het voorlopige ontwerp van de nieuwe inrichting van de
Kerkewijk fase 3 is gepresenteerd aan de bewoners. Kerkewijk
fase 3 betreft het laatste deel van de Kerkewijk tussen de
Middellaan en de kruising met de Cuneraweg (gemeente
Rhenen). De bewoners konden via een chatfunctie alsook via de
gemeentewebsite www.meedoeninveenendaal.nl hun vragen
stellen over het ontwerp. Inbreng en ideeën van bewoners
over mogelijke verbeteringen in het nieuwe ontwerp zijn waar
mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp.

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Participatie in 2020 – Energieneutraal Veenendaal
Waar 2019 vooral het jaar van bewustwording was, werd
2020 het jaar van uitvoeren van steeds meer concrete
energiemaatregelen door inwoners en het voorbereiden
op de Transitievisie Warmte, het plan voor een aardgasvrij
Veenendaal. We vormden klankbordgroepen, legden het eerste
concept plan voor aan onze gemeenteraad en organiseerden
in januari de eerste grote bewonersbijeenkomst. We deelden
veel goede voorbeelden van inwoners op diverse media. Het
was een jaar waarin, ondanks de coronacrisis, veel gebeurde.
Onderstaand een overzicht van de participatiemomenten.
Website duurzaamveenendaal.nl
Op deze website leest u het duurzame nieuws, geven we
informatie voor inwoners, instellingen en bedrijven.
Ook plaatsen we hier interviews met inwoners en bedrijven,
ter inspiratie. Tevens kunnen inwoners via deze interactieve site
vragen stellen, contact opnemen met de energieambassadeurs,
deelnemen aan enquêtes, enz.
Gemeentepagina in De Rijnpost
Op de gemeentepagina in De Rijnpost verschijnt regelmatig
een duurzaamheidspagina met informatie over verduurzamen
van woningen en inspirerende voorbeelden van inwoners die al
meerdere energiebesparende maatregelen hebben genomen.
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Monitoring
Aan het begin van het jaar kijken we terug naar het afgelopen
jaar. Door te inventariseren wat de duurzame opwek is,
de energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook te bekijken
hoe inwoners en bedrijven tegenover het programma
Energieneutraal Veenendaal staan. Dat doen we door te
enquêteren onder inwoners en bedrijven. Zo hebben we in
januari 2020 geënquêteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de BOV (bedrijven) en in meerdere winkelcentra (inwoners).
Bewonersavond Transitievisie Warmte en
Regionale Energie Strategie
‘Wanneer gaat mijn wijk van het aardgas af?’ en ‘Wat kan ik nú
doen om mijn woning te verduurzamen?’ Zomaar een paar van
de veel gestelde vragen tijdens de informatieavond over een
aardgasvrije toekomst voor Veenendaal. Het was een drukte
van belang maandag 20 januari. De avond startte om 6 uur
met een kopje soep voor bezoekers én een informatiemarkt.
Om 19.00 uur liep de raadzaal vol voor de presentaties over
de Transitievisie Warmte, de Regionale Energie Strategie en
de toelichting op de vraag ‘Hoe kan ik vandaag aan de slag?’
De avond werd met meer dan 150 bezoekers druk bezocht.

Bomen Julianastraat
In maart en april 2020 zijn we gestart met de vervanging van
diverse minder vitale bomen in de Julianastraat, die onder
andere overlast door wortelopdruk veroorzaakten. Voor de
inwoners van de straat organiseerden we een bewonersavond
in 2019, waarop maatregelen besproken werden om de
wortelopdruk en overlast op privéterrein te voorkomen. Voor
de herplant is gekozen voor een mix van drie boomsoorten met
ecologische waarde.
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Klankbordgroep aardgasvrij wonen – Veenendaal breed
Meer dan 25 inwoners meldden zich aan voor de Klankbordgroep en op 4 maart vond de eerste bijeenkomst plaats. Na
een informatief deel, vooral gericht op het verloop van de
Transitievisie Warmte (het stappenplan naar een aardgasvrij
Veenendaal), ging de groep in discussie aan de hand van
stellingen. Twee belangrijke conclusies: Isoleren is voor elke
woning goed! En informeer de inwoners van Veenendaal! De
Klankbordgroep is gevraagd te adviseren bij de opstelling van
het participatieplan voor de Transitievisie Warmte en eind 2020
is men ook geïnformeerd over de Transitievisie Warmte 0.5.
8 april 2020 Enquête Regionale Energie Strategie
Begin april werd een enquête gehouden over de Regionale
Energie Strategie (RES) onder het burgerpanel. 61% van de
meer dan 1.100 leden gaf hun mening over de vragen over winden zonne-energie. Hoe denk je over een windmolen of een
zonneveld als het in je eigen leefomgeving komt? De resultaten
zijn gebruikt bij de totstandkoming van de concept RES en zijn
te lezen op www.duurzaamveenendaal.nl.
6 mei 2020 Publieksvriendelijke versie Transitievisie Warmte 0.1
Na vaststelling door de gemeenteraad van de Transitievisie
Warmte 0.1, het plan voor een aardgasvrij Veenendaal, maakten
we ook een publieksvriendelijke versie. Deze werd in mei op de
website www.duurzamveenendaal.nl geplaatst.
17 juni 2020 Enquête en Webinar voor bedrijven
Waterstof is inmiddels niet meer weg te denken en veel van
onze inwoners verwachten hier veel van voor de toekomst. Ook
het bedrijfsleven is hier actief mee bezig. Op ons verzoek hield
de Dutch Boosting Group een uitgebreide enquête bij bedrijven
in Veenendaal. Daaruit bleek dat er veel belangstelling is bij
de Veense bedrijven voor deze ontwikkelingen. Op 17 juni
organiseerde de Dutch Boosting Group in samenwerking met
de Gemeente Veenendaal een goed bezocht Webinar over dit
onderwerp.
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September 2020 Huis-aan-huis brief
In september van dit jaar werd de eerste huis-aan-huis brief
verspreid in de vijf verkenningswijken. Dit zijn de wijken waar
onderzoek plaatsvindt om te bekijken of de wijk geschikt is om
als eerste wijk ‘van het gas af te gaan’. Meer dan 5.800 brieven
gingen de deur uit. Mét het verzoek een enquête in te vullen.
Ook konden inwoners zich aanmelden om deel te nemen aan
de Klankbordgroepen voor de 5 verkenningswijken.
30 september 2020 Duurzaamheidskrant
Voor de week van Duurzaam Veenendaal werd de
Duurzaamheidskrant huis-aan-huis in Veenendaal verspreid.
Vol met duurzame tips en natuurlijk de agenda van de week
van Duurzaam Veenendaal (van 5 t/m 9 oktober). Door corona
een week met veel digitale bijeenkomsten, maar gelukkig ook
meerdere bijeenkomsten voor kinderen, natuurwandelingen en
het eerste online vragenuurtje over aardgasvrij Veenendaal (op
5 oktober). Ook maakten we een film bij DEVO, zodat iedereen
kon zien wat er gebeurt in dat huisje dat langs de RondwegOost staat.
Trefpunt#duurzaam
Op 9 oktober werd het Trefpunt#duurzaam geopend, Passage
24, middenin het winkelcentrum. Een plek waar inwoners
terecht kunnen met hun vragen over het verduurzamen van
hun woning en een aardgasvrije toekomst voor Veenendaal.
Samen met de Pop-upstore van Veenendaal4Fair wordt voor
bemensing gezorgd op minimaal 3 dagen in de week in 2021.
Energieadvies en warmtescan
In 2020 maakten bijna 400 inwoners gebruik van de
mogelijkheid een gratis energieadvies of een warmtescan uit te
laten voeren.
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Inwoners betrokken bij RES
In november 2020 is een brief uitgegaan naar een grote groep
inwoners van alle 8 de RES gemeenten (Barneveld, Nijkerk,
Scherpenzeel, Renswoude, Ede, Wageningen, Rhenen en
Veenendaal). Doel is te komen tot een burgerforum dat ook
deelneemt aan de gesprekken aan de RES-stakeholdertafels.
Zo hebben de vertegenwoordigingen namens de verschillende
gemeenten hun inbreng in de discussies aan de RES tafels en
daarmee invloed op de besluitvorming.
Wijkklankbordgroepen
In de laatste maanden van het jaar hebben meerdere bijeenkomsten van de klankbordgroepen voor aardgasvrij Veenendaal plaatsgevonden, voor de verkenningswijken waar extra
onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden. Juist voor
de verkenningswijken is het van belang om doorlopend het
gesprek aan te gaan.
Aardgasvrije bedrijventerreinen
Als onderdeel van de plannen voor het aardgasvrij maken
van Veenendaal is een werkgroep geformeerd met
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, die meedenkt
over de plannen voor aardgasvrije bedrijventerreinen. Eind
2020 is ook een enquête verstuurd naar ondernemers en zijn
bestuurders van de BOV in een Webinar over het onderwerp
bijgepraat en uitgenodigd om mee te denken.
Stationskwartier (algemeen)
Het Stationskwartier is in beweging; van een wijk met
fabriekshallen, die inmiddels grotendeels gesloopt zijn, naar
een woonwijk. Dat betekent veel voor de bewoners van het
gebied. Er is daarom een participatiegroep die de geluiden uit
de wijk weergeeft en meepraat over de ontwikkelingen. De
groep komt regelmatig bijeen, onder leiding van een extern
voorzitter. Ook in 2020 kwam de groep meerdere malen bijeen
en brachten zij gevraagd en ongevraagd advies uit aan de
ambtelijke organisatie.
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Ontwikkeling Stationskwartier D-noord
Voor de ontwikkeling van het gebied van Industrielaan 2 t/m 10
zijn in 2019 de eerste stappen gezet en twee bewonersavonden
georganiseerd, waarin inwoners hun reactie op de plannen
met de ontwikkelaar konden delen. Het plan voorziet in circa
150 appartementen, verspreid over 3 complexen haaks op
de Industrielaan. In september 2020 is een laatste avond
georganiseerd, waar omwonenden de mogelijkheid hadden
om kennis te nemen van de definitieve plannen en eventuele
vragen konden stellen.
1e Melmseweg
Tot 2023 ontwikkelt De Veense Poort B.V. woningen en
appartementen aan de 1e Melmseweg. In 2019 is het grootste
deel van de ontwikkeling van fase 1 en 2 gerealiseerd; de
laatste 20 woningen van fase 2 zijn in september dit jaar in
aanbouw gegaan en worden in augustus 2021 opgeleverd. Wat
nog rest zijn circa 165 wooneenheden van fase 3 (hoogbouw).
Vanwege het coronavirus was het niet mogelijk om fysieke
een bewonersavond te organiseren. Ontwikkelaar De Veense
Poort heeft daarom in juli een eerste nieuwsbrief uitgestuurd
over fase 3, met daarin een oproep om vragen en opmerkingen
over de bouwplannen van fase 3 delen. Deze nieuwsbrief
heeft in november een vervolg gekregen. Meer informatie en
mogelijkheid tot participatie volgt in 2021.
Met de VVE Montreal I en II (appartementencomplexen tegen
de Rondweg-West aan) wordt periodiek overleg gevoerd over
vragen en wensen die zij hebben en komt de voortgang van
de resterende ontwikkeling ter sprake. Waar mogelijk en qua
wenselijkheid onderschreven, worden aanpassingen in de
omliggende openbare ruimte gerealiseerd.
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Lindewijck
De nieuwbouw “Lindewijck” tussen ’t Holle Goed en
Spanjaardsgoed omvat ongeveer 165 appartementen. Half
september en oktober heeft ontwikkelaar Ridge hiervoor
participatiebijeenkomsten georganiseerd. Vanwege
de maatregelen rondom het coronavirus vonden deze
bijeenkomsten in aangepaste vorm plaats.
Hoogspanning
In oktober 2019 stemde de gemeenteraad in met het
beschikbaar stellen van budget voor het ondergronds
brengen van de hoogspanningskabels. In samenwerking met
TenneT heeft gemeente Veenendaal in 2019 een inloopavond
georganiseerd voor omwonenden van het tracé en andere
geïnteresseerden over het ondergronds brengen van de
hoogspanningsverbindingen. Hier zijn diverse vragen,
opmerkingen en suggesties gedeeld door aanwezige
inwoners van Veenendaal, die hebben geresulteerd in diverse
optimalisatie-onderzoeken. In december 2020 hebben de
gemeente en TenneT daarom een brief gestuurd aan een
tweetal straten, waar naar aanleiding van de bewonersavond
in 2019 en de uitgevoerde onderzoeken, optimalisaties zijn
doorgevoerd. Bewoners hadden tevens de mogelijkheid de
digitale bijeenkomst bij te wonen om verdere uitleg te krijgen
en/of vragen te stellen.
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In 2020 is hiervoor dan ook een uitgebreid participatietraject
doorlopen.
− Er zijn diverse Teams-afspraken geweest met belangrijke
stakeholders, zoals direct aanwonenden, de gevestigde
sportverenigingen en andere direct betrokkenen.
− Via een video, welke gedeeld is via de social media kanalen
van gemeente Veenendaal, is een oproep gedaan om ideeën
voor het park en omgeving te delen op de website www.
meedoeninveenendaal.nl.
− Ook zijn er door het hele park diverse borden en stickers
geplaatst om mensen op te roepen hun ideeën op
meedoeninveenendaal.nl te delen.
Inzaaien zichtlocaties met kleurrijke bloemenmengsels
Op het Kruispunt Parallelweg-Boslaan werd in april 2020
kleurrijk bloemenmengsel ingezaaid. Het bloeit zo prachtig dat
passanten stoppen om er foto’s van te maken

Stadspark
Het stadspark wordt minder gebruikt, benut en beleefd dan
mogelijk is; dit is een gemiste kans. De gemeenteraad heeft
daarom in 2019 besloten een visie te laten ontwikkelen voor het
Stadspark in cocreatie met inwoners van Veenendaal.
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Herontwikkeling Groeneveldselaan
De Groeneveldselaan ligt op het bedrijventerrein Ambacht.
Het plangebied is op dit moment grotendeels een braakliggend
terrein met leegstaande bedrijfsbebouwing. In 2018 werd een
overeenkomst met Murry Grey BV gesloten voor de herontwikkeling van dit gebied. Tijdens een terugkoppelavond op
14 september 2020 presenteerde de ontwikkelaar, samen met
architect Thomas Rau, het doorontwikkelde plan en vertelden
zij wat er met feedback van omwonenden en betrokkenen is
gedaan, gegeven tijdens een bewonersavond in 2019. Mensen
die (vanwege corona) niet aanwezig konden of wilden zijn hadden de mogelijkheid de presentatie digitaal te ontvangen.

mogelijkheid te geven hun reactie(s) erop met ons te delen
heeft er participatie plaatsgevonden. Er is een brief verstuurd
naar omwonenden en toekomstige bewoners van Brouwershof.
Hierin viel te lezen dat omwonenden via meedoeninveenendaal.
nl konden stemmen op hun voorkeursmodel voor de
groenstrook aan de Godfried Bomansstraat. Hiervoor waren
drie ontwerpen gemaakt. Daarnaast werden omwonenden
uitgenodigd voor een digitale bewonersavond om meer te
horen over het parkachtig-gebied aan de Raadhuisstraat,
vragen te stellen en/of aandachtspunten met ons te delen.
Er is vervolgens een uitgebreide toelichting gestuurd om
aan te geven wat er met alle feedback is gedaan.

Vrijkomend vastgoed
Pollux 4 is één van de vrijkomende schoollocaties, waar
woningbouw gerealiseerd gaat worden. Wegens de geldende
coronamaatregelen was het niet mogelijk mensen fysiek
te ontvangen. Om die reden is er een brief verspreid in
de buurt, met daarin uitleg over de plannen voor de bouw
van 10 woningen en de concepttekeningen. Omwonenden
hadden de mogelijkheid om schriftelijk of digitaal via
meedoeninveenendaal.nl feedback te delen. Bij verdere vragen
was het ook mogelijk telefonisch contact op te nemen. Er is
vervolgens nog een brief gestuurd om terugkoppeling te geven
op de reacties en het verdere proces. De reacties op
de woningen was overwegend positief.

Gebiedsvisie Duivenweide
Afgelopen zomer sprak gemeente Veenendaal met
ondernemers, vastgoedeigenaren, theater De Lampegiet,
Patrimonium Woonservice en vertegenwoordigers van
bewoners uit de directe omgeving van het gebied Duivenweide.
Dit om wensen, kansen, mogelijkheden en te maken keuzes
voor het gebied de Duivenweide te achterhalen.

Groen Brouwershof
In het gebied rondom project Brouwershof aan het
Coornhertpad is ook ruimte voor groen. Aan de zijkant
van de bebouwing, aan de Raadhuisstraat, gaat gemeente
Veenendaal een parkachtig gebied realiseren. Aan de
Godfried Bomansstraat komt daarnaast een groenstrook.
Om omwonenden hiervan op de hoogte te stellen en de
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Vitale Binnenstad
Het in 2017 opgestarte programma Vitale Winkelstad loopt
eind van dit jaar af. In 2020 is daarom op diverse manieren
input verzameld bij stakeholders en belanghebbenden van
ons centrum, zodat een plan opgesteld kon worden om ons
centrumgebied ook de komende jaren verder te versterken.
Concreet zijn de volgende middelen in gezet:
− Enquête onder individuele winkel- en horecaondernemers,
vastgoedeigenaren, warenmarkt, cultuurinstellingen en
14 bewonerscollectieven uit de binnenstad
− Strategische sessies met de externe stuurgroep Vitale
Binnenstad en enkele deelsessies in kleiner comité
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Bezwaren, klachten en Wob-verzoeken 2020
Bezwaren
Als een inwoner van Veenendaal het niet eens is met een
besluit van de gemeente, dan kan deze per brief bezwaar
maken. De bezwaren worden dan voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie, die bestaat uit mensen die niet
bij deze gemeente werken. Afhankelijk van het onderwerp van
het bezwaar wordt het bezwaar behandeld door de ‘algemene
bezwaarschriftencommissie’ (verder: commissie) of door de
‘commissie sociale zekerheid’. In 2020 bedroeg het totaal aantal
ingediende bezwaarschriften 221. In 2019 bedroeg het totale
aantal bezwaarschriften 260. Het totale aantal is daarmee 15%
gedaald ten opzichte van 2019, een forse daling dus.

Het aantal bezwaren WMO bedroeg in 2020 24 stuks. Het is
daarmee nagenoeg vergelijkbaar met 2019 toen het er nog 27
waren. Het aantal bezwaren in het kader van het minimabeleid
bedroeg 9 stuks in 2020. In 2019 waren dat er nog 12. Van de
bezwaren minimabeleid zijn er tot nog toe 7 afgedaan zonder
zitting. Nog niet alle zaken zijn behandeld.

Wat de invloed van Covid/Corona op de aantallen is geweest,
is op dit moment onduidelijk. De in dat kader genomen
maatregelen hebben wel effecten gehad op de behandeling
van de bezwaren en beroepen. Fysiek horen was aanvankelijk
onmogelijk maar al snel werd telefonisch en/of digitaal horen
via Teams mogelijk. Opvallend was de bereidheid ook van
bezwaarmakers, na uitleg, om hieraan mee te werken of in
het geheel af te willen zien van een zitting. In een beperkt
aantal gevallen zijn zaken in overleg met bezwaarmakers
aangehouden tot fysieke zittingen weer mogelijk waren. Het is
mede door deze bereidheid dat er in het algemeen geen grote
vertragingen in het proces zijn opgetreden.

Dit jaar kon in ongeveer 43% van de tot nu toe afgehandelde
gevallen een bezwaar worden afgehandeld zonder dat het tot
een hoorzitting hoefde te komen en dus zonder een advies
van één van de commissies. Soms trok de bezwaarmaker - na
een toelichting, voorafgaand aan of tijdens de zitting - het
bezwaarschrift in.

Bij de algemene bezwaarschriftencommissie is het aantal
bezwaren gedaald van 91 in 2019 naar 81 stuks in 2020, een
daling van 11%. Daarbij vergden met name handhavingszaken
(o.a. kostenverhaal bestuursdwang en lachgas) veel capaciteit.
Het aantal bezwaren aan de kant van de sociale zekerheid was
sprake van een aanzienlijke daling. Het aantal bezwaren is
gedaald van 169 in 2019 naar 140 stuks in 2020. Dit is inclusief
de bezwaren van Rhenen. Ook nu vond de daling met name in
het 2 semester plaats.
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Na zitting van de commissies werden tot nu toe van de
behandelde bezwaren bij de commissies respectievelijk 3%
en 0% van de in 2020 tot nu toe behandelde bezwaarschriften
door het college gegrond verklaard.

Nieuw waren de bezwaren die zijn ingediend in het kader van
de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo). Dat waren er 5. De Tozo-regeling is ingevoerd in de
Corona-tijd als aanvullende uitkering en waar men een beroep
op kan doen als het inkomen door de Coronacrisis onder het
sociaal minimum is gedaald.

Voor de afhandeltermijnen van bezwaarschriften hanteren
we een streefcijfer van 75% binnen de wettelijke termijn.
De algemene bezwaarschriftencommissie heeft tot nu
toe 67% van de tot nu toe behandelde bezwaarschriften
binnen de termijn afgehandeld en 7% buiten de termijn
waarbij 26% van de bezwaren nog niet is afgedaan. Bij de
bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid is thans 73%
van de afgehandelde bezwaren binnen de termijn afgehandeld
en 4% buiten de termijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat
nog 23% van de bezwaren uit 2020 nog niet is afgedaan door
de commissie sociale zekerheid. De definitieve percentages
zijn pas in de zomer van 2021 bekend en zullen zich dus nog
wijzigen. Hierover zal worden gerapporteerd in het jaarverslag
van de bezwaarschriftencommissies.
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Als de bezwaarschriftenprocedure is afgerond, kan men als men het niet eens is met de uitkomst, in beroep gaan bij de rechtbank tegen de beslis
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gedaald ten opzichte van 2019.
In 2020 is men in 17 gevallen in beroep gegaan en zijn er 5 voorlopige voorzieningen aangevraagd. Het aantal hoger beroepen bedroeg slechts 4
Ten opzichte van 2019 is er dan ook sprake van een sterke daling in het aantal gevoerde procedures.
Qua verdeling betrof het 12 beroepen en 2 voorlopige voorzieningen in het kader van de sociale zekerheid en 4 hoger beroepen. De zaken die spe
bij de algemene bezwaarschriftencommissie hebben tot 5 beroepen en 3 voorlopige voorzieningen geleid. Er was geen sprake van hoger beroepe

(Hoger) Beroepen
Als de bezwaarschriftenprocedure is afgerond, kan men als
men het niet eens is met de uitkomst, in beroep gaan bij de
rechtbank tegen de beslissing. Als men het vervolgens niet
eens is met de uitspraak van de rechtbank kan men in hoger
beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State of de Centrale Raad van Beroep. Bij welke instantie
men in hoger beroep gaat is afhankelijk van de aard van de
zaak. Het aantal (hoger)beroepen is gedaald ten opzichte
van 2019.

In 2020 is men in 17 gevallen in beroep gegaan en zijn er 5
voorlopige voorzieningen aangevraagd. Het aantal hoger
beroepen bedroeg slechts 4 stuks. Ten opzichte van 2019 is er
dan ook sprake van een sterke daling in het aantal gevoerde
procedures.
Qua verdeling betrof het 12 beroepen en 2 voorlopige
voorzieningen in het kader van de sociale zekerheid en
4 hoger beroepen. De zaken die speelden bij de algemene
bezwaarschriftencommissie hebben tot 5 beroepen en
3 voorlopige voorzieningen geleid. Er was geen sprake
van hoger beroepen.

Bezwaarschriften
Totaal aantal bezwaarschriften
• Commissie
• Commissie sociale zekerheid
Afgehandeld binnen wettelijke
termijn
• Commissie
• Commissie sociale zekerheid
Nog niet af
• Commissie
• Commissie sociale zekerheid
Gegrond
na zitting 2020
Concept jaarstukken
• Commissie
• Commissie sociale zekerheid
Aantal (Hoger) beroepen

2016

2017

2018

2019

2020

246
69
177

273
54
219

267
90
177

260
91
169

221
81
140

87%
86%

77%
57%

49%
61%

68%
72%

67%
73%

45%
18%

12%
35%

19%
23%

22%
19%

26%
23%

1,5%
4,5%

6%
6%

7%
10%

4%
5%

291
0%
3%

52

49

75

42

26

Klachten 2020
We hebben de kwaliteit van het functioneren van de gemeentelijke organisatie hoog bij ons hoog in het vaandel staan, maar dat laat onverlet dat h
kan voorkomen dat een individuele inwoner ontevreden is over onze manier van handelen. In zo’n geval bestaat er een mogelijkheid om een klach
dienen.
In 2020 zijn er 133 klachten ontvangen. Dat zijn er precies evenveel als in 2019.
Van de in 2020 ontvangen klachten hebben er 2 betrekking op onjuiste informatie, 44 in verband met onheuse bejegening, 27 over incorrecte (af)h
en 60 overig. Wat hierbij opvalt is dat een redelijk aantal klachten gaan over door buitengewoon opsporingsambtenaren uitgeschreven parkeerboe
een dergelijk geval is het indienen van een klacht bij de gemeente meestal niet het geschikte middel, maar moet men in beroep gaan bij de officier
justitie. Ook valt op dat er een aantal klachten zijn ingediend over (medewerkers van) ons Klantcontactcentrum (KCC). Het betreft onder andere kla
over bereikbaarheid van het KCC en klantvriendelijkheid. Deze klachten kunnen worden verklaard doordat vanwege Covid 19/ Corona en eventue
daarmee samenhangende maatregelen er meer (telefonisch) contact is opgenomen met de gemeente.

Verzoekschriften
In 2020 heeft de Nationale ombudsman 26 verzoekschriften over de gemeente Veenendaal ontvangen. Daarnaast waren nog 2 verzoeken van 201
behandeling. Van de in totaal 28 zaken heeft de Nationale ombudsman 23 verzoeken niet in onderzoek genomen. Er zijn 3 zaken afgedaan met ee
rapportbrief en 1 zaak is door een interventie tussentijds beëindigd. Op 31 december 2020 was er nog 1 verzoek over de gemeente bij de National
ombudsman in behandeling.

Wob-verzoeken 2020
In het jaar 2020 zijn er 15 Wob-verzoeken ontvangen op reguliere wijze. Dat is minder dan in 2019 (24) maar meer dan in 2018 (12). Het aantal sc
nu al een aantal jaren in enige mate. We hebben al eerder aangegeven dat het de verwachting was dat het aantal Wob-verzoeken zich op termijn
stabiliseren rond de 25 Wob-verzoeken per jaar. Een verdere daling lag ook niet voor de hand. Inhoudelijk loopt de aard van de Wob-verzoeken st
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Klachten 2020
We hebben de kwaliteit van het functioneren van de
gemeentelijke organisatie hoog bij ons hoog in het vaandel
staan, maar dat laat onverlet dat het toch kan voorkomen dat
een individuele inwoner ontevreden is over onze manier van
handelen. In zo’n geval bestaat er een mogelijkheid om een
klacht in te dienen.
In 2020 zijn er 133 klachten ontvangen. Dat zijn er precies
evenveel als in 2019. Van de in 2020 ontvangen klachten
hebben er 2 betrekking op onjuiste informatie, 44 in verband
met onheuse bejegening, 27 over incorrecte (af)handeling
en 60 overig. Wat hierbij opvalt is dat een redelijk aantal
klachten gaan over door buitengewoon opsporingsambtenaren
uitgeschreven parkeerboetes. In een dergelijk geval is het
indienen van een klacht bij de gemeente meestal niet het
geschikte middel, maar moet men in beroep gaan bij de
officier van justitie. Ook valt op dat er een aantal klachten zijn
ingediend over (medewerkers van) ons Klantcontactcentrum
(KCC). Het betreft onder andere klachten over bereikbaarheid
van het KCC en klantvriendelijkheid. Deze klachten kunnen
worden verklaard doordat vanwege Covid 19/ Corona en
eventuele daarmee samenhangende maatregelen er meer
(telefonisch) contact is opgenomen met de gemeente.
Verzoekschriften
In 2020 heeft de Nationale ombudsman 26 verzoekschriften
over de gemeente Veenendaal ontvangen. Daarnaast waren
nog 2 verzoeken van 2019 in behandeling. Van de in totaal
28 zaken heeft de Nationale ombudsman 23 verzoeken niet
in onderzoek genomen. Er zijn 3 zaken afgedaan met een
rapportbrief en 1 zaak is door een interventie tussentijds
beëindigd. Op 31 december 2020 was er nog 1 verzoek over
de gemeente bij de Nationale ombudsman in behandeling.

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

Wob-verzoeken 2020
In het jaar 2020 zijn er 15 Wob-verzoeken ontvangen op
reguliere wijze. Dat is minder dan in 2019 (24) maar meer dan in
2018 (12). Het aantal schommelt nu al een aantal jaren in enige
mate. We hebben al eerder aangegeven dat het de verwachting
was dat het aantal Wob-verzoeken zich op termijn zou
stabiliseren rond de 25 Wob-verzoeken per jaar. Een verdere
daling lag ook niet voor de hand. Inhoudelijk loopt de aard van
de Wob-verzoeken sterk uiteen maar een zaak van extreme
omvang, zoals in de jaren hiervoor een aantal malen het geval
was (en waarover nog een aantal beroepsprocedures lopen) zat
er deze keer niet bij.

Afhankelijk van de ervaringen in de komende periode zal
worden overwogen of we de weg van de Wob-knop open willen
laten voor het indienen van verzoeken, of dit te beperken tot de
reguliere indieningsmethoden.

Er is wel een andere ontwikkeling gaande. Door een groep
journalisten is een open digitaal platform ontwikkeld dat zij
en burgers kunnen gebruiken om online Wob-verzoeken mee
in te dienen (de zogeheten Wob-knop). De verzoeken en de
geopenbaarde documenten komen daarmee direct op internet
te staan, voor eenieder inzichtelijk.

De volledige impact van de Woo op de gemeente is nog niet
geheel duidelijk. Er dient echter rekening mee gehouden te
worden dat er van de gemeente in de toekomst veel meer
verwacht wordt ten aanzien van actief openbaar maken van
aanwezige gegevens. De Woo zal een omslag in het denken
vereisen. Openbaar handelen moet niet de uitzondering zijn
(“alleen openbaar als echt nodig is …”) maar het beginpunt bij
het handelen en het opstellen van stukken (“alleen besloten als
het niet anders kan”).

Het college heeft, mede gelet op de landelijke ontwikkelingen
ten aanzien van actieve openbaarmaking, besloten om
vooralsnog (en onder voorwaarden) medewerking hieraan te
verlenen. Echter, de ervaringen die ermee worden opgedaan
zijn nog niet eenduidig positief. Eén ingediend en uitgebreid
verzoek is uiteindelijk buiten behandeling gesteld nadat de
verzoekster (betrokken bij de ontwikkeling van de Wob-knop)
het verzoek onvoldoende verduidelijkte. Verder heeft slechts
één andere verzoeker de Wob-knop tot op heden gebruikt,
maar de door deze persoon (een veelgebruiker) ingediende
‘verzoeken’ zijn ofwel onduidelijk of juist expliciet niet te
beschouwen als Wob-verzoeken. Het valt niet uit te sluiten dat
deze verzoeken vooral ‘oneigenlijk’ zijn ingediend.

Over de Wet open overheid (Woo), de mogelijke opvolger
van de Wob, kan worden gemeld dat een grote meerderheid
in de Tweede Kamer op 26 januari 2021 heeft ingestemd met
een aangepaste versie van het wetsvoorstel. De Eerste Kamer
moet er nog over vergaderen, maar kans is groot dat de wet
binnenkort definitief wordt aangenomen. De vermoedelijke
datum van inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Naast meer actief openbaren blijft het ook nog altijd mogelijk
om een ouderwets (passief) Wob/Woo-verzoek in te dienen.
De termijnen voor afwikkeling zullen daarbij korter worden
dan nu (maximaal twee weken, eenmalig te verlengen) en er
komen mogelijk minder weigeringsgronden in de Wob te staan.
Ook persoonlijke beleidsopvattingen uit intern beraad worden
straks minder beschermd. Verder komt er onder andere een
landelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding
dat onder meer moet adviseren over de uitvoering van
openbaarmakingsregels. Dit college moet ook bemiddelen
tussen bestuursorganen en journalisten, als die laatste klachten
hebben over de wijze waarop publieke informatie openbaar
wordt gemaakt.
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afhandelen blijft gelet op de korte wettelijke termijn een aandachtspunt omdat de hoeveelheid van informatie steeds groter
openbaar moeten worden gemaakt, moet daarnaast wellicht worden geïnvesteerd in (lak)software die behulpzaam kan zijn
De coronacrisis
scannen op risico’s.Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag 2020
Bijlagen

Mocht de Woo daadwerkelijk worden ingevoerd, dan zal een
duidelijke visie op (de inrichting van) openbaarmaking moeten
worden ontwikkeld en moet capaciteit worden vrijgemaakt
voor de actieve openbaarmakingstaken. De uitvoeringskosten
hiervan zullen fors hoger zijn dan nu. Door de Tweede Kamer
is toegezegd dat gemeenten worden gecompenseerd voor de
kosten van in- en uitvoering, echter over exacte vergoedingen
wordt nog onderhandeld tussen de VNG en het Rijk.
Parallel aan deze ontwikkeling lopen er trajecten (zowel
landelijk als lokaal) om de digitale informatiehuishouding
beter op orde te brengen. Zoals vorig jaar al werd aangegeven
kan de digitalisering een knelpunt zijn bij de afhandeling
van verzoeken. Digitalisering zorgt ervoor dat er veel meer
informatie dan voorheen beschikbaar is en bewaard blijft,
maar deze informatie kan lang niet altijd gemakkelijk worden
teruggevonden en ontsloten. Ook de tijdigheid van afhandelen
blijft gelet op de korte wettelijke termijn een aandachtspunt
omdat de hoeveelheid van informatie steeds groter wordt. Als
er meer stukken openbaar moeten worden gemaakt, moet
daarnaast wellicht worden geïnvesteerd in (lak)software die
behulpzaam kan zijn bij het snel ordenen en scannen op risico’s.

(COVID-19)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verzoeken

68

34

27

12

24

16*

Bezwaarschriften

4

1

2

2

3

0*

Beroep

1

0

0

2

1

0*

Ingebrekestelling

5

2

6

2

0

0*

Wob-verzoeken

*Ongeveer tien
‘oneigenlijke’
verzoeken
ingediend
via wob-knop
zijn niet zijn niet meegenomen in dit overzicht. Enkele bezwaar- en beroepsprocedures uit 2017 t/
*Ongeveer
tien
‘oneigenlijke’
verzoeken
ingediend
via wob-knop
meegenomen in dit overzicht. Enkele bezwaar- en beroepsprocedures uit 2017
t/m 2019 vragen nog altijd bovenmatige aandacht.

aandacht.

Concept jaarstukken 2020

294

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 226

Inleiding
Bijlage 1

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

De coronacrisis
(COVID-19)
Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Bijlagen

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 227

Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Jaarverslag 2020

Bijlage 4

Bijlage 5

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Overzicht gerealiseerde
baten en lasten per taakveld
Bijlage 1: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Taakvelden gemeenten
Omschrijving programma

0.1
0.10
0.2
0.3
0.4
0.5
0.61
0.62
0.63
0.64
0.7
0.8
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
6.81
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3

Bestuur
Mutaties reserves
Burgerzaken
Beheer overige gebouwen en gronden
Overhead
Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Parkeerbelasting
Belastingen Overig
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Overige baten en lasten
Crisisbeheersing en Brandweer
Openbare orde en Veiligheid
Verkeer en vervoer
Parkeren
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijfsloket en -regelingen
Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Samenkracht en burgerparticipatie
W ijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerk-voorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen
Ruimtelijke Ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen

TOTAAL

Concept jaarstukken 2020

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Begrotingsafwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.837.495

156.657

-2.680.838

3.070.488

178.717

-2.891.771

-232.993

22.060

-210.933

6.591.115

11.335.197

4.744.082

9.784.964

12.084.864

2.299.901

-3.193.849

749.667

-2.444.181

1.252.735

966.391

-286.344

1.026.575

713.496

-313.079

226.160

-252.895

-26.735

210.887

289.958

79.071

121.443

128.278

6.836

89.444

-161.680

-72.235

23.740.812

2.499.274

-21.241.538

22.641.496

3.322.323

-19.319.173

1.099.316

823.049

1.922.365

828.252

109.054

-719.198

-466.661

-2.032.674

-1.566.013

1.294.913

-2.141.728

-846.815

1.071.747

7.614.694

6.542.947

1.066.825

7.613.002

6.546.177

4.922

-1.692

3.230

103.976

6.019.091

5.915.115

109.776

6.167.546

6.057.770

-5.800

148.455

142.655

0

2.185.873

2.185.873

2

1.718.014

1.718.013

-467.860

-2

-467.859

1.981.535

3.095.216

1.113.681

43.144

1.129.350

1.086.205

1.938.391

-1.965.866

-27.476

311.000

110.434.000

110.123.000

0

110.695.747

110.695.747

311.000

261.747

572.747

182.883

2.198.635

2.015.752

98.503

2.374.073

2.275.570

3.347.196

6.059

-3.341.137

3.400.246

0

-3.400.246

-53.050

-6.059

-59.109

2.503.714

32.890

-2.470.824

2.747.272

133.821

-2.613.451

-243.558

100.931

-142.627

8.680.695

637.123

-8.043.572

8.876.391

713.190

-8.163.200

-195.696

76.067

-119.628

2.399.881

-250.000

-2.649.881

2.335.055

14.575

-2.320.480

64.826

264.575

329.401

1.082.624

0

-1.082.624

1.019.277

160.069

-859.208

63.347

160.069

223.416

5.918

303.525

297.607

136.806

293.059

156.253

-130.888

-10.466

-141.354

758.060

264.220

-493.840

745.329

266.748

-478.581

12.731

2.528

15.259

258.377

20.000

-238.377

188.074

47.500

-140.574

70.303

27.500

3.370

0

-3.370

3.765

0

-3.765

-395

0

-395

4.912.728

671.233

-4.241.495

4.696.387

666.166

-4.030.221

216.341

-5.067

211.274

12.029.442

9.858.172

-2.171.270

12.344.417

10.514.630

-1.829.787

-314.975

656.458

341.483

6.360.015

225.000

-6.135.015

6.151.010

348.828

-5.802.182

209.005

123.828

332.833

2.620.452

3.148.116

527.664

2.595.778

3.229.108

633.330

24.674

80.992

105.666

4.380.690

1.387.698

-2.992.992

4.379.845

1.404.553

-2.975.292

845

16.855

466.166

0

-466.166

472.097

295

-471.801

-5.931

295

-5.635

328.884

155.802

-173.082

203.601

169.207

-34.394

125.283

13.405

138.688

1.872.685

0

-1.872.685

1.865.741

0

-1.865.741

6.944

0

84.380

175.438

259.818

97.803

17.700

6.944

5.065.280

4.007

-5.061.273

4.939.249

6.063

-4.933.186

126.031

2.056

128.087

9.115.530

1.667.764

-7.447.766

8.552.724

1.669.681

-6.883.043

562.806

1.917

564.723
422.425

6.774.083

309.929

-6.464.154

6.758.241

716.512

-6.041.729

15.842

406.583

34.407.644

31.177.262

-3.230.382

28.373.135

25.988.392

-2.384.742

6.034.509

-5.188.870

845.640

8.196.108

0

-8.196.108

8.087.300

0

-8.087.300

108.808

0

108.808

3.779.601

133.005

-3.646.596

2.900.264

164.485

-2.735.779

879.337

31.480

910.817

2.408.027

14.700

-2.393.327

2.031.221

40.375

-1.990.846

376.806

25.675

402.481

10.894.834

576.860

-10.317.974

11.012.097

374.772

-10.637.325

-117.263

-202.088

-319.351

20.492.797

0

-20.492.797

20.718.067

235.310

-20.482.757

-225.270

235.310

10.040

488.655

0

-488.655

451.174

79.711

-371.463

37.481

79.711

117.192

2.459.791

0

-2.459.791

2.419.609

0

-2.419.609

40.182

0

40.182

2.498.350

3.453.678

955.328

2.589.963

3.545.246

955.283

-91.613

91.568

-45

6.316.704

7.297.795

981.091

6.277.570

7.920.762

1.643.192

39.134

622.967

662.101

1.870.953

90.000

-1.780.953

1.956.534

75.821

-1.880.714

-85.581

-14.179

-99.761

944.837

242.309

1.106.665

296.823

1.939.735

66.824

-1.872.911

1.904.263

45.959

-1.858.304

35.472

-20.865

14.607

13.037.093

702.528

12.839.829

-197.264

10.999.003

809.842

12.027.148

1.028.145

2.038.090

-812.681

1.225.409

2.541.226

2.171.905

-369.321

2.871.980

2.980.758

108.778

-330.754

808.853

478.099

224.112.273

224.112.273

0

213.309.876

219.032.145

5.722.269

10.802.397

-5.080.128

5.722.269

-107.314

296

161.828

54.514
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Specificatie van de
resultaatbestemming 2020
1. Niet benutte middelen (A,B)
Programma
A: Meerjarige middelen
Fysieke Leefomgeving
1

Fcl/Ecl

Omschrijving

67230103 Stikstofdossier
/34209

Bedrag Toelichting
19.000 Van het budget voor het stikstofdossier dat voor meerjarig gebruik beschkbaar is gesteld, is bij de derde bestuursrapportage reeds een bedrag afgeraamd
ten behoeve van 2021 (dit omdat wegens de omstandigheden er pas later gestart is met de verkenningsfase voor de gebiedsgerichte aanpak). Voorgesteld
wordt ook het eind 2020 resterende budget, ad € 19.000, in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen.

Totaal meerjarige middelen

19.000

Programma
Fcl/Ecl
Omschrijving
B: Over te hevelen exploitatiebudgetten
Economie, Werk en
65600301 Recreatie en toerisme, Oude Veense
2
Ontwikkeling
/44998 Grindweg

Bedrag Toelichting

3

Sociale Leefomgeving

66230670 6.4 Begeleide participatie/beschut werk
/43601

4

Sociale Leefomgeving

66200202 6.71A Maatwerkdienstverlening 18+:
/42041 schulddienstverlening-vroegsignalering

5

Sociale Leefomgeving

66620102 6.71A Maatwerkdienstverlening 18+:
/34209 maatwerkbudget

6

Sociale Leefomgeving

66710100 Centrum voor Jeugd en Gezin
/34998

100.000 Binnen het taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie staat € 100.000 gereserveerd als bijdrage in de kosten van de gemeente Rhenen inzake
de Oude Veense Grindweg. De gemeente Rhenen heeft ons in december 2020 schriftelijk laten weten dat de werkzaamheden zijn vertraagd en uiterlijk in
het eerste kwartaal van 2021 zullen worden uitgevoerd. Het college van B&W heeft vervolgens ingestemd met een verlengingstermijn naar 31 maart 2021
waarover de raad is geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Voorgesteld wordt om de bijdrage van € 100.000 over te hevelen naar 2021 en in dat jaar
ter beschikking te stellen ten behoeve van uitvoering van de uitgestelde werkzaamheden door de gemeente Rhenen.
97.000 In de septembercirculaire heeft het Rijk een extra bedrag voor de bonus beschut werken verstrekt. Deze middelen zijn in de 3e bestuursrapportage 2020
verwerkt en daardoor nog niet volledig besteed in 2020. Beschut werk is een kostbare voorziening. Gezien de cumulatieve groei van het aantal beschut
werkers zijn de middelen nodig voor de uitvoering van deze taak. Voorgesteld wordt dan ook om de nog niet bestede middelen, ad € 97.000, over te
hevelen naar 2021 en in 2021 in te zetten voor de voorziening beschut werk.
130.000 Het aantal aanvragen schuldhulpverlening lag in 2020 -ondanks de coronacrisis- lager dan verwacht. De verwachting is echter dat een fors aantal
hulpvragen vanaf 2021 en de daaropvolgende jaren vertraagd op ons afkomt.
Vroegsignalering is per 2021 een wettelijke taak. Deze taak is nieuw en het uitvoeringsproces wordt in 2021 -mede op basis van ervaringen(door)ontwikkeld. De raad is hierover in november via een raadsinformatiebrief geinformeerd. Het Rijk stelt voor deze nieuwe taak geen uitvoeringsmiddelen
beschikbaar; verwacht wordt dat een investering in vroegsignalering op middellange termijn zal leiden tot lagere kosten in het bredere sociaal domein.
Vanwege de verwachte (forse) stijging van het aantal aanvragen schuldhulpverlening en om de uitvoering van vroegsignalering goed vorm te kunnen geven
wordt voorgesteld de resterende middelen a € 130.000 over te hevelen naar 2021 en in dat jaar beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taken.

90.000 De raad is in november 2020 middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over diverse toezeggingen inzake het maatwerkbudget en het achterblijven
van de uitgaven hiervan. De regeling en werkwijze zijn geëvalueerd en in 2021 gaan we deze regeling voortzetten en uitbreiden met pilots vanuit welzijn.
Vanwege de kosten van de pilots in het kader van het Maatwerkbudget wordt voorgesteld de resterende middelen a € 90.000 over te hevelen naar 2021.
Dit geeft ons de mogelijkheid om een werkwijze te ontwikkelen die er zorg voor draagt dat het maatwerkbudget ingezet kan worden voor inwoners die 'door
het ijs dreigen te zakken'.
150.000 Het CJG heeft eind 2020 een restant-budget van € 418.000. De redenen van dit overschot worden elders toegelicht in de jaarrekening. Voorgesteld wordt
om in totaal € 150.000 van dit overschot in te zetten in 2021 om verder te kunnen investeren in normaliseren en afschalingsmogelijkheden van
specialistische jeugdhulp in lijn met de beoogde beweging in het IBK-SD en de genomen maatregelen voor het terugdringen van de uitgaven jeugdhulp.
Via het CJG en in samenwerking met Stichting Veens welzijn en jeugdhulpaanbieders wordt een bedrag van € 100.000 ingezet voor het onderzoeken en
realiseren van mogelijkheden binnen de sociale basis en in samenwerking met elkaar.
Het andere deel van € 50.000 wordt gereserveerd om binnen het CJG verder te investeren op sociale netwerk strategieën om bij de toegang nog meer te
kunnen inzetten op normaliseren. Dit richt zich op het versterken van de inzet van het eigen netwerk van gezinnen of ondersteuning in het verstevigen of
realiseren van een netwerk. We willen onderzoeken of we met de inzet van deze middelen nog vaker een verwijzing naar specialistische jeugdhulp kunnen
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voorkomen.

1. Niet benutte middelen (A,B)
Programma
Inleiding
A: Meerjarige middelen
1
Fysieke Leefomgeving
5

Bijlage 1

Sociale Leefomgeving

Totaal meerjarige middelen

Fcl/Ecl

Omschrijving

Samenvatting

De

67230103 Stikstofdossier
/34209
Bijlage 2
Bijlage 3
66620102 6.71A Maatwerkdienstverlening 18+:
/34209 maatwerkbudget

Programma
Fcl/Ecl
Omschrijving
B: Over te hevelen exploitatiebudgetten
6
Sociale
Leefomgeving
66710100
Jeugd enOude
GezinVeense
2
Economie,
Werk en
65600301 Centrum
Recreatievoor
en toerisme,
/34998
Ontwikkeling
/44998 Grindweg

3

Sociale Leefomgeving

66230670 6.4 Begeleide participatie/beschut werk
/43601

7
4

Sociale Leefomgeving
Sociale Leefomgeving

66710300 Integrale projecten sociaal domein
/34998 6.71A Maatwerkdienstverlening 18+:
66200202
/42041 schulddienstverlening-vroegsignalering

8

Burger en Bestuur

61400500 1.2 Cameratoezicht
/34589

9
5

Bedrijfsvoering
Sociale Leefomgeving

57010800 artikel 213A onderzoek(en)
66620102 6.71A Maatwerkdienstverlening 18+:
/34551
/34209 maatwerkbudget

10 Bedrijfsvoering
6
Sociale Leefomgeving

60020600 Juridische kosten,WOB-verzoeken
66710100
/34998 Centrum voor Jeugd en Gezin
/34998

11 Bedrijfsvoering

69600700 Centrale opleidingskosten en RI&E
/34507

7
Sociale Leefomgeving 66710300 Integrale projecten sociaal domein
Subtotaal over te hevelen middelen (regulier)
/34998
12 Economie, Werk en
60020500 Economische promotie
Ontwikkeling
/34560
13 Sociale Leefomgeving
8

Burger en Bestuur

14 Sociale Leefomgeving

66230600 6.5 arbeidsparticipatie/Steun- en
/34560 herstelpakket
Flankerend beleid: Re61400500
1.2 Cameratoezicht
/34589 integratie van bijstandsgerechtigden

64800100 Leerlingenvervoer
/34274

(door)ontwikkeld. De raad is hierover in november via een raadsinformatiebrief geinformeerd. Het Rijk stelt voor deze nieuwe taak geen uitvoeringsmiddelen
beschikbaar; verwacht wordt dat een investering in vroegsignalering op middellange termijn zal leiden tot lagere kosten in het bredere sociaal domein.
Vanwege de verwachte (forse) stijging van het aantal aanvragen schuldhulpverlening en om de uitvoering van vroegsignalering goed vorm te kunnen geven
Bedrag Toelichting
coronacrisis
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te stellen voor uitvoering
van deze taken.

(COVID-19)

19.000 Van het budget voor het stikstofdossier dat voor meerjarig gebruik beschkbaar is gesteld, is bij de derde bestuursrapportage reeds een bedrag afgeraamd
ten behoeve van 2021 (dit omdat wegens de omstandigheden er pas later gestart is met de verkenningsfase voor de gebiedsgerichte aanpak). Voorgesteld
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19.000 Vanwege de kosten van de pilots in het kader van het Maatwerkbudget wordt voorgesteld de resterende middelen a € 90.000 over te hevelen naar 2021.
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Vanwege de verwachte (forse) stijging van het aantal aanvragen schuldhulpverlening en om de uitvoering van vroegsignalering goed vorm te kunnen geven
15.000 Het over te hevelen budget, ad € 15.000, is bedoeld voor de vervanging van enkele camera’s in Veenendaal die eigenlijk al veel eerder vervangen hadden
wordt voorgesteld de resterende middelen a € 130.000 over te hevelen naar 2021 en in dat jaar beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taken.
moeten worden, maar waarvoor onvoldoende budget is. Om naast het vaste cameratoezicht in het centrum ook flexibel cameratoezicht kwalitatief goed te
organiseren verwachten wij in 2021 meerkosten op de post voor cameratoezicht. Met deze overheveling naar 2021 kunnen deze kosten (deels) gedekt
worden.
22.000 Op de post adviezen van derden van waaruit externe expertise kan worden ingehuurd voor onderzoeken door het college naar de doelmatigheid en
90.000 De raad is in november 2020 middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over diverse toezeggingen inzake het maatwerkbudget en het achterblijven
doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, resteert in 2020 een bedrag van € 22.000. Om in 2021 een dergelijk onderzoek c.q. dergelijke
van de uitgaven hiervan. De regeling en werkwijze zijn geëvalueerd en in 2021 gaan we deze regeling voortzetten en uitbreiden met pilots vanuit welzijn.
onderzoeken goed te kunnen uitvoeren en daarvoor (kwalitatief) voldoende expertise te kunnen inzetten, is het voorstel om het restantbedrag van € 22.000
Vanwege de kosten van de pilots in het kader van het Maatwerkbudget wordt voorgesteld de resterende middelen a € 90.000 over te hevelen naar 2021.
over te hevelen naar 2021. Door de middelen uit 2020 in aanvulling te brengen op het in 2021 beschikbare budget wordt het mogelijk om uitvoering te
Dit geeft ons de mogelijkheid om een werkwijze te ontwikkelen die er zorg voor draagt dat het maatwerkbudget ingezet kan worden voor inwoners die 'door
geven aan dit onderzoek. De huidige middelen die jaarlijks beschikbaar zijn niet toereikend.
het ijs dreigen te zakken'.
52.000 De procedures waarvoor in 2019 middelen zijn overgeheveld voor de juridische advisering en het afhandelen van WOB-verzoeken, zijn nog niet volledig
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een projectgroep gestart om tot een nieuwe visie te komen voor het kantoor van de toekomst. Het bedrag zal in 2021 alsnog worden besteed passend in

lijn met de nieuwe visie van het kantoor van de toekomst. Voorgesteld wordt om per saldo € 155.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar
2021. de behandeling van het startdocument welzijn in de raad van juni 2019 is reeds gesproken over de instelling van een innovatiefonds sociaal
125.000 Tijdens
936.000
domein. Voorgesteld wordt het restantbudget van de projecten uit de bestemmingsreserve sociaal domein, ad € 125.000 via de resultaatbestemming bij de
40.000 In verband met de coronamaatregelen konden in 2020 niet alle middelen ten behoeve van Economische promotie worden ingezet. Vandaar dat wordt
jaarrekening 2020 beschikbaar te stellen voor een in te stellen Innovatiefonds sociaal domein. Dit met als doel nieuwe initiatieven mogelijk te maken om de
voorgesteld om de resterende middelen van € 40.000 voor economische promotie over te hevelen naar 2021 en in dat jaar beschikbaar te stellen ten
beweging vanuit Model Veenendaal en het Integraal beleidskader sociaal domein verder vorm te geven en aan te jagen. In de samenleving worden veel
behoeve van marketing en promotie van de binnenstad.
initiatieven ontplooid, waarbij een beleidsmatige onderbouwing vanuit de gemeente nodig is om tot een goede uitvoeringte komen. Daarom wordt
voorgesteld om van het budget € 100.000 beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven en € 25.000 voor de implementatie van het fonds.
88.000 Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar
(€ 88.000
2020; €budget,
203.000adin €2021).
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worden.
Naar verwachting zullen de middelen in 2021 nodig zijn om op een goede wijze invulling te kunnen geven aan de taken. In 2021 is de verwachting dat de
instroom in de Participatiewet toeneemt, zeker als de huidige coronamaatregelen zullen stoppen (NOW regelingen, Tozo etc). Deze extra instroom willen we
tijdig kunnen opvangen. Verder heeft de gemeente per 1 januari 2021 ook een nieuwe extra taak om instroom in de bijstand van ondernemers te
voorkomen. Zo gaan we ondernemers die nu Tozo ontvangen actief benaderen voor een gesprek/traject herorientatie ondernemerschap. Voorgesteld wordt
om de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor 2020 over te hevelen naar 2021 en toe te voegen aan het reguliere budget. In de eerste
bestuursrapportage 2021 zal worden voorgesteld om de door het Rijk voor 2021 beschikbaar gestelde middelen ook toe te voegen aan het reguliere
budget.
120.000 Als gevolg van de Corona vindt er overleg plaats met de vervoerder van leerlingenvervoer over een compensatie van de kosten leerlingenvervoer over
2020
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2020. Hierbij wordt goed gekeken naar de mogelijkheden die passen binnen het afgesloten contract dat isJaarstukken
gebaseerd op
de ritvolumes
over
2019. In het
contract is afgesproken dat wanneer de volumes fors wijzigen er nadere afspraken over de tarieven worden gemaakt. Vanwege corona is dat nu het geval.
Verder is er sprake van nieuwe maatregelen (duurzaamheid, corona) die van invloed zijn op de (kosten van de) ritten. De doorrekening is nog niet

10 Bedrijfsvoering

60020600 Juridische kosten,WOB-verzoeken

Programma
Inleiding
A: Meerjarige middelen
11
Bedrijfsvoering
1
Fysieke Leefomgeving

Fcl/Ecl

1. Niet benutte middelen (A,B)
/34998

Bijlage 1

Omschrijving
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Stikstofdossier
/34507
/34209

Bijlage 2

Bijlage 3

Totaal meerjarige middelen
Programma
Fcl/Ecl
Omschrijving
Subtotaal
te hevelen
middelen (regulier)
B:
Over te over
hevelen
exploitatiebudgetten
12
Economie, Werk en
60020500
promotie Oude Veense
2
65600301 Economische
Recreatie en toerisme,
Ontwikkeling
/34560
/44998 Grindweg
13 Sociale Leefomgeving
3

Sociale Leefomgeving

4

Sociale Leefomgeving

66230600 6.5 arbeidsparticipatie/Steun- en
/34560 herstelpakket Flankerend beleid: Reintegratie van bijstandsgerechtigden
66230670 6.4 Begeleide participatie/beschut werk
/43601

66200202 6.71A Maatwerkdienstverlening 18+:
/42041 schulddienstverlening-vroegsignalering

14 Sociale Leefomgeving

64800100 Leerlingenvervoer
/34274

5

Sociale Leefomgeving

66620102 6.71A Maatwerkdienstverlening 18+:
/34209 maatwerkbudget

6

Sociale Leefomgeving

66710100 Centrum voor Jeugd en Gezin
/34998

15 Sociale Leefomgeving

69604001 6.72A Maatwerkdienstverlening 18-:
/34560 opgavebudget sociaal domein

7

66710300 Integrale projecten sociaal domein
/34998 Transformatiebudget
66700102
/30998 en
66700102
/43300

Sociale Leefomgeving

16 Sociale Leefomgeving

8

Burger en Bestuur

61400500 1.2 Cameratoezicht
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66100610 TOZO uitvoeringskosten
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52.000 De procedures waarvoor in 2019 middelen zijn overgeheveld voor de juridische advisering en het afhandelen van WOB-verzoeken, zijn nog niet volledig
afgerond. Dat betekent dat de hieraan ten grondslag liggende activiteiten doorlopen in 2021. Derhalve wordt voorgesteld om de niet bestede middelen voor
deze activiteiten, ad € 52.000, via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.
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samenhangen met aanpassingen op kantoor. Door onder andere het thuiswerken zijn investeringen in kantooraanpassingen aangehouden. Begin 2021 is
19.000 een projectgroep gestart om tot een nieuwe visie te komen voor het kantoor van de toekomst. Het bedrag zal in 2021 alsnog worden besteed passend in
lijn met de nieuwe visie van het kantoor van de toekomst. Voorgesteld wordt om per saldo € 155.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar
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budget.
beschikbaar; verwacht wordt dat een investering in vroegsignalering op middellange termijn zal leiden tot lagere kosten in het bredere sociaal domein.
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contract is afgesproken dat wanneer de volumes fors wijzigen er nadere afspraken over de tarieven worden gemaakt. Vanwege corona is dat nu het geval.
Verder is er sprake van nieuwe maatregelen (duurzaamheid, corona) die van invloed zijn op de (kosten van de) ritten. De doorrekening is nog niet
beschikbaar maar er zal sprake zijn van aanvullende kosten. Het restant van het budget leerlingevervoer is nodig om deze kosten te kunnen dekken.
90.000 De raad is in november 2020 middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over diverse toezeggingen inzake het maatwerkbudget en het achterblijven
Daarnaast wordt er in 2021 gestart met de doorontwikkeling van het zelfstandig reizen van leerlingen en vindt ook daarop een aanpassing van de
van de uitgaven hiervan. De regeling en werkwijze zijn geëvalueerd en in 2021 gaan we deze regeling voortzetten en uitbreiden met pilots vanuit welzijn.
verordening plaats. De kosten van de aanpassing van de verordening willen we tevens ten laste van het restantbudget brengen. Voorgesteld wordt het
Vanwege de kosten van de pilots in het kader van het Maatwerkbudget wordt voorgesteld de resterende middelen a € 90.000 over te hevelen naar 2021.
resterende budget in 2020, ad € 120.000, over te hevelen naar 2021.
Dit geeft ons de mogelijkheid om een werkwijze te ontwikkelen die er zorg voor draagt dat het maatwerkbudget ingezet kan worden voor inwoners die 'door
het ijs dreigen te zakken'.
150.000 Het CJG heeft eind 2020 een restant-budget van € 418.000. De redenen van dit overschot worden elders toegelicht in de jaarrekening. Voorgesteld wordt
om in totaal € 150.000 van dit overschot in te zetten in 2021 om verder te kunnen investeren in normaliseren en afschalingsmogelijkheden van
specialistische jeugdhulp in lijn met de beoogde beweging in het IBK-SD en de genomen maatregelen voor het terugdringen van de uitgaven jeugdhulp.
Via het CJG en in samenwerking met Stichting Veens welzijn en jeugdhulpaanbieders wordt een bedrag van € 100.000 ingezet voor het onderzoeken en
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63.000 Als gevolg van de Coronabeperkingen én de beperkte beschikbaarheid van deskundige medewerkers is een deel van de werkzaamheden voor het
oprichten van Stichting Veens Welzijn doorgeschoven naar 2021. Het betreft onder andere het inwerken van de nieuwe medewerkers van Stichting Veens
Welzijn, onderzoekskosten naar juridische-aspecten, onvoorziene inventariskosten, opstellen van het bestuursreglement, ICT-kosten voor soft- en hardware
en training van medewerkers. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad. € 63.000 over te hevelen naar 2021 en in 2021 beschikbaar te stellen ten
behoeve van uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden.
110.000 Zie de toelichting TOZO uitvoeringskosten bij programma Bedrijfsvoering.
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19.000 De geoormerkte middelen voor het regionale transformatiebudget jeugdhulp zijn ontvangen en ingezet in 2019, 2020 en 2021.
In 2021 wordt het resterende budget ingezet ten behoeve van de hierboven genoemde pilots. Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen ad €
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110.000 Zie de toelichting TOZO uitvoeringskosten bij programma Bedrijfsvoering.
97.000 In de septembercirculaire heeft het Rijk een extra bedrag voor de bonus beschut werken verstrekt. Deze middelen zijn in de 3e bestuursrapportage 2020
verwerkt en daardoor nog niet volledig besteed in 2020. Beschut werk is een kostbare voorziening. Gezien de cumulatieve groei van het aantal beschut
werkers zijn de middelen nodig voor de uitvoering van deze taak. Voorgesteld wordt dan ook om de nog niet bestede middelen, ad € 97.000, over te
hevelen naar 2021 en in 2021 in te zetten voor de voorziening beschut werk.
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maatwerkbudget
TOZO uitvoeringskosten

75.000 In de 3e bestuursrapportage 2020 is aangekondigd dat in de decembercirculaire naar verwachting middelen beschikbaar zouden komen voor het
130.000 Het aantal aanvragen schuldhulpverlening lag in 2020 -ondanks de coronacrisis- lager dan verwacht. De verwachting is echter dat een fors aantal
tegengaan van armoede en problematische schulden. Daarbij is aangegeven dat een deel van de middelen zou worden ingezet voor het verstrekken van
hulpvragen vanaf 2021 en de daaropvolgende jaren vertraagd op ons afkomt.
gratis mondkapjes aan minima en dat bij de jaarrekening zou worden voorgesteld om resterende middelen over te hevelen naar 2021. Als onderdeel van
Vroegsignalering is per 2021 een wettelijke taak. Deze taak is nieuw en het uitvoeringsproces wordt in 2021 -mede op basis van ervaringenhet steun- en herstelpakket (3e tranche) heeft het rijk in de decembercirculaire voor de jaren 2020 en 2021 de verwachte extra middelen voor het
(door)ontwikkeld. De raad is hierover in november via een raadsinformatiebrief geinformeerd. Het Rijk stelt voor deze nieuwe taak geen uitvoeringsmiddelen
gemeentelijk schuldenbeleid (€ 56.000 in 2020 en € 115.000 in 2021) en de bijzondere bijstand (€ 19.000 in 2020 en € 40.000 in 2021) ook daadwerkelijk
beschikbaar; verwacht wordt dat een investering in vroegsignalering op middellange termijn zal leiden tot lagere kosten in het bredere sociaal domein.
beschikbaar gesteld. Daarbij is aangegeven dat deze middelen bedoeld zijn voor de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. De
Vanwege de verwachte (forse) stijging van het aantal aanvragen schuldhulpverlening en om de uitvoering van vroegsignalering goed vorm te kunnen geven
extra middelen stellen gemeenten in staat om de inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Voorgesteld wordt om de door het Rijk
wordt voorgesteld de resterende middelen a € 130.000 over te hevelen naar 2021 en in dat jaar beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taken.
beschikbaar gestelde middelen voor 2020 over te hevelen naar 2021 en toe te voegen aan de reguliere budgetten schuldhulpverlening (€ 56.000) en
bijzondere bijstand (€ 19.000). In de eerste bestuursrapportage 2021 zal worden voorgesteld om de door het Rijk voor 2021 beschikbaar gestelde middelen
ook toe te voegen aan de reguliere budgetten bijzondere bijstand en schulddienstverlening.
90.000 De raad is in november 2020 middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over diverse toezeggingen inzake het maatwerkbudget en het achterblijven
van de uitgaven hiervan. De regeling en werkwijze zijn geëvalueerd en in 2021 gaan we deze regeling voortzetten en uitbreiden met pilots vanuit welzijn.
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Sociale
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197.000 Eind 2020 is de 'Tijdelijke regeling beschikbaar stellen thuiswerkfaciliteiten gemeente Veenendaal' vastgesteld. Deze regeling geldt, met terugwerkende
kracht, van 1 april 2020 tot 1 juli 2021. Met deze regeling worden onze medewerkers faciliteiten geboden om te kunnen thuiswerken tijdens de coronacrisis.
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initiatieven ontplooid, waarbij een beleidsmatige onderbouwing vanuit de gemeente nodig is om tot een goede uitvoeringte komen. Daarom wordt
voorgesteld om van het budget € 100.000 beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven en € 25.000 voor de implementatie van het fonds.
118.000 Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat we in 2021 nog steeds te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis en dat op dit moment
15.000 Het over te hevelen budget, ad € 15.000, is bedoeld voor de vervanging van enkele camera’s in Veenendaal die eigenlijk al veel eerder vervangen hadden
onduidelijk is in hoeverre de financiële gevolgen in 2021 en volgende jaren binnen de bestaande middelen c.q. de te ontvangen compensatie kunnen
moeten worden, maar waarvoor onvoldoende budget is. Om naast het vaste cameratoezicht in het centrum ook flexibel cameratoezicht kwalitatief goed te
worden opgevangen. Daarom wordt voorgesteld om het resterende voordeel dat in 2020 gerealiseerd is als gevolg van de corona-effecten, ad € 118.000,
organiseren verwachten wij in 2021 meerkosten op de post voor cameratoezicht. Met deze overheveling naar 2021 kunnen deze kosten (deels) gedekt
via de resultaatbestemming bij deze jaarstukken te storten in de reserve meerjarige middelen voor het opvangen van deze gevolgen in 2021 en volgende
worden.
jaren.

Sociale Leefomgeving

20 Bedrijfsvoering

6

Sociale Leefomgeving

21 Bedrijfsvoering
7

Sociale Leefomgeving

22 Diverse
8
Burger en Bestuur

Centrum voor Jeugd en Gezin

Thuiswerkvergoeding
66710300 Integrale projecten sociaal domein
/34998

div.
Resterende middelen Corona
61400500 1.2 Cameratoezicht
/34589

Subtotaal over te hevelen middelen (corona gerelateerd)

1.893.000

Totaal over te hevelen middelen

2.829.000
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2. Bestemming overige reserves
Programma
24 Fysieke Leefomgeving

Fcl/Ecl
Omschrijving
69800201 Opbrengst WABO-leges
/60113

Totaal bestemming overige reserves
Totaal generaal

Bedrag Toelichting
484.000 Door een toename in het aantal grote aanvragen bedraagt de meeropbrengst van de WABO-leges € 739.000. Rekening houdend met de uitgaven voor
extra inhuur resulteert een overschot van € 484.000. Zoals is aangekondigd in de 3e bestuursrapportage wordt voorgesteld om deze meeropbrengsten
incidenteel toe te voegen aan de egalisatiereserve bouwleges aangezien de exacte gevolgen van deze wet nog onvoldoende duidelijk zijn. Normaliter
worden deze opbrengsten in de algemene reserve gestort als de egalisatiereserve volledig is gevuld (€ 350.000). Deze toevoeging aan de reserve kan in
2021 en 2022 worden ingezet ter dekking van de invoeringskosten van de Wet kwaliteitsborging en de verwachte lagere opbrengsten van de WABO-leges.
484.000
3.332.000
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Concept jaarstukken 2020
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Overzicht over te hevelen restantinvesteringsbedragen

Totaal begroot
Totaal werkelijk
Totaal restant

Totaal begroot
Totaal werkelijk
Totaal restant

Concept jaarstukken 2020

Concept jaarstukken 2020

€ 40.995.668
€ 32.983.767
€ 8.011.901

€ 40.995.668
€ 32.983.767
€ 8.011.901
302

302
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investeringsbedragen

Totaal begroot
Totaal aangevraagd
Totaal af te sluiten
Totaal restant

€ 8.158.370
€ 2.904.610
€
11.270
€ 5.242.490
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Totaal begroot
Totaal werkelijk
Totaal restant

Totaal begroot
Totaal werkelijk
Totaal restant

304

€ 1.801.312
€ 1.732.846
€ 68.466

€ 1.801.312
€ 1.732.846
€ 68.466
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Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De
over 2020 gerealiseerde incidentele
baten en lasten laten zich als volgt specificeren:
Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen.
De over 2020 gerealiseerde incidentele baten en lasten laten zich als volgt specificeren:
Begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020
Uitgaven

1 Fysieke Leefomgeving
2 Economie, Werk en Ontwikkeling
3 Sociale Leefomgeving
4 Burger en Bestuur
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
6 Bedrijfsvoering
Reservemutatie
Totaal

Realisatie 2020

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

656
131

1.516
125

3.144
177

726
11
-30

4.408
441
4
1.439
9.543
17.476

7.709
- 126
2.539
1.036
9.372
23.851

1.494

101
101

Toelichting Incidentele baten en lasten
Toelichting Incidentele baten en lasten
In onderstaande programma’s worden de incidentele baten en

− Incidentele lasten vanwege inhuur tbv bouwleges

In onderstaande programma’s worden de incidentele baten en lasten toegelicht waarvan de afwijking
lasten toegelicht waarvan de afwijking op programmaniveau
(€ 254.000);
op programmaniveau groter is dan € 250.000. Daarbij worden de belangrijkste afwijkingen specifiek
groter is dan € 250.000. Daarbij worden de belangrijkste
− Incidentele lasten voor het project verkabeling hoogspanning
benoemd.
afwijkingen specifiek benoemd.
Fysieke
Leefomgeving
Fysieke Leefomgeving
De incidentele lasten van dit programma, ad € 1.516.000,

(€ 166.000);
− Incidentele lasten voor startersleningen (€ 145.000);
− Overige incidentele lasten (€ 36.000).

De
lasten van dit programma, ad € 1.516.000, zijn
gevolgbaten,
van: ad € 3.144.000, bestaan uit:
zijn incidentele
het gevolg van:
De het
incidentele
- incidentele
lasten
voor de van
invoering
van de Omgevingswet
(€ 609.000);
− Incidentele
lasten voor
de invoering
de Omgevingswet
− Incidentele
inkomsten vanuit de grondexploitaties
incidentele lasten voor de begraafplaats (€ 306.000); (€ 1.249.000);
(€-609.000);
- incidentele
lasten
vanwege inhuur
tbv bouwleges (€−254.000);
− Incidentele
lasten voor
de begraafplaats
(€ 306.000);
Incidentele inkomsten vanuit bouwleges (€ 735.000);
- incidentele lasten voor het project verkabeling hoogspanning (€ 166.000);
- incidentele lasten voor startersleningen (€ 145.000);
- overige incidentele lasten (€ 36.000).
De incidentele baten, ad € 3.144.000, bestaan uit:

− Incidentele inkomsten vanuit inzameling huishoudelijk afval
(€ 623.000);
− Incidentele inkomsten vanuit bijdragen wegen, straten en
pleinen (€ 311.000);
− Incidentele inkomsten voor de begraafplaats (€ 133.000);
− Overige incidentele inkomsten (€ 93.000).
Economie, Werk en Ontwikkeling
De incidentele baten en lasten van dit programma zijn lager dan
€ 250.000 en worden derhalve niet toegelicht.
Sociale Leefomgeving
De incidentele lasten, ad € 4.408.000, bestaan uit:
− Incidentele lasten voor de Tozo-regeling (€ 4.801.000);
− Incidentele lasten voor de bijstandsregelingen (- €1.152.000);
− Incidentele lasten Wmo immaterieel voorzieningen
(€ 260.000);
− Incidentele lasten Rembrandt College (€ 388.000);
− Incidentele lasten minimaregelingen (€ 99.000);
− Overige incidentele lasten (€ 12.000).
De incidentele baten, ad € 7.709.000, bestaan uit:
− Incidentele inkomsten voor de Tozo-regeling (€ 5.902.000);
− Incidentele inkomsten Rembrandt College (€ 609.000);
− Incidentele inkomsten CJG (€ 418.000);
− Incidentele inkomsten SPUK-regeling (€ 294.000);
− Incidentele inkomsten jeugdzorg (€ 235.000);
− Incidentele inkomsten voor de bijstandsregelingen
(€ 203.000);
− Overige incidentele inkomsten (€ 48.000).

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 245

Inleiding
Bijlage 1

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Burger en bestuur
De incidentele lasten, ad € 441.000, bestaan uit:
− Incidentele lasten toezicht handhaving openbare ruimte
(€ 398.000);
− Overige incidentele lasten (€ 43.000).
De overige incidentele baten van dit programma zijn lager
dan € 250.000 en worden derhalve niet toegelicht.
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
De incidentele baten, ad € 2.539.000, zijn het gevolg van:
− Incidentele baten algemene uitkering (€ 2.425.000);
− Incidentele baten OZB (€ 148.000);
− Overige incidentele baten (- € 34.000).
De overige incidentele lasten van dit programma zijn lager
dan € 250.000 en worden derhalve niet toegelicht.
Bedrijfsvoering
De incidentele lasten van dit programma, ad € 1.439.000,
zijn het gevolg van:
− Incidentele lasten overhead (€ 1.439.000).
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Reservemutaties
De incidentele stortingen in de reserves, ad € 9.543.000,
bestaan uit:
− Een incidentele storting in de reserve meerjarige middelen
(€ 3.029.000);
− Een incidentele storting in de algemene reserve
(€ 3.337.000);
− Een incidentele storting in de bestemmingsreserve
onderhoud wegen (€ 1.000.000);
− Een incidentele storting in de risicoreserve grondexploitaties
(€ 921.000);
− Een incidentele storting in de egalisatiereserve
afvalverwijdering en - verwerking (€ 714.000);
− Overige incidentele stortingen in reserves (€ 542.000).
De incidentele onttrekkingen uit de reserves, ad € 9.372.000,
zijn het gevolg van:
− Een incidentele onttrekking aan de reserve meerjarige
middelen (€ 3.668.000).

De incidentele baten, ad € 1.036.000, zijn het gevolg van:
− Incidentele baten overhead (€ 1.036.000).
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Bijlage 5: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
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Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3
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Overzicht van de verleende subsidies 2020
Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2020

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

ASV

€ 24.000

Stichting Aan de Slag

€ 24.000

Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

ASV

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

ASV

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

ASV

€ 25.000

Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 25.000

SHM biedt
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)
€
88.802,04
(definitiev
e subsidie
2019)

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

Voorwaarden

subsidie is

taakveld

het

voor

subsidiedoel

verkrijging

6.5A

Begeleiden van

Arbeidsparticipatie

kwetsbare jongeren

verleend

Stichting Aan de Slag

naar studie of werk
Stichting

3.4A Economische

Collectieve

Ondernemersfonds

Promotie

activiteiten
ondernemers op de

Veenendaal

bedrijventerreinen
Stichting Santé Partners

6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

verlening 18+

gemeentelijke
schuldhulpverlenin
g (Wgs)

Stichting Schuldhulp

6.71A

Vrijwillige

Veenendaal (SHM)

Maatwerkdienst-

ondersteuning aan

verlening 18+

inwoners met
financiële
problemen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Zie

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad

uitvoeringsovereen

manager

komst

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Zie

en -regelingen

activiteiten op de

uitvoeringsovereen

bedrijventerreinen

komst

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 88.802,04
Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

Bedrijventerreinen
22-jul-20
schoon, heel en
veilig.
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Jaarstukken
ondernemersklimaat.

schuldhulpverlenin
g (Wgs)
Stichting
Schuldhulp
Inleiding
Veenendaal (SHM)
Bijlage 1

6.71A
Samenvatting

VrijwilligeDe coronacrisisASV

Maatwerkdienst-

ondersteuning aan

Bijlage
2
verlening
18+

€ 25.000

Jaarverslag 2020

(COVID-19)

Bijlageinwoners
3
met Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Stichting Schuldhulp
Jaarrekening
Veenendaal
Bijlage 7

€ 25.000

Bijlage 8

financiële

Bijlage 7: Overzicht van de verleende
subsidies 2020
problemen
Instelling
waaraan
Stichting BIZ
Winkelstad
subsidie
is
Veenendaal
verleend

Stichting Aan de Slag
Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal
Stichting
Kwintes (on track AC)
Ondernemersfonds
Veenendaal

Concept
Jaarstukken
Stichting Santé
Partners
Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

Stichting Schuldhulp
Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal (SHM)
Veenendaal

Betreffende
3.3B Bedrijfsloket
taakveld
en -regelingen

Omschrijving
Bijdrage aan van
het
binnenstad
subsidiedoel
manager

Voorwaarden
Zie
voor
uitvoeringsovereen

Verleende
€ 39.742
subsidiebe
drag

Instelling
waaraan
Stichting BIZ
Winkelstad
subsidie
is uitbetaald
Veenendaal

€ 88.802,04
24.000

Stichting Aan de Slag

€ 408.936
€ 60.000

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal
Stichting
Kwintes
(on track AC)
Ondernemersfonds

verkrijging
komst

3.3B Bedrijfsloket
6.5A

Collectieve
Begeleiden van

Zie
ASV

en -regelingen
Arbeidsparticipatie

activiteiten
op de
kwetsbare jongeren

uitvoeringsovereen

bedrijventerreinen
naar studie of werk

komst

Collectieve
Budgetbeheer voor
activiteiten
OGGZ doelgroep
ondernemers op de
2020
bedrijventerreinen

ASV
Zie beschikking

3.4A Economische
6.71A
Promotie
Maatwerkdienstverl
ening 18+
6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst3.3B Bedrijfsloket
verlening 18+
en -regelingen

aan de Wet
Collectieve
gemeentelijke
activiteiten
schuldhulpverlenin
binnenstad t.b.v.
g (Wgs)
ondernemers
Vrijwillige
Bijdrage aan
ondersteuning aan
binnenstad
inwoners met
manager
financiële
Stimuleren van
problemen
energiebesparing in
Bijdrage aan
de woning
binnenstad

6.71A
3.4A Economische
MaatwerkdienstPromotie
verlening 18+

Meerdere inwoners

7.4D Milieubeheer

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Veenendaal

en -regelingen

manager

verslag activiteiten
ASV
plus resultaten)
Zie

ASV
Zie
komst
Subsidieregeling
efficiënter inregelen
Zie
radiatoren ten
uitvoeringsovereen
behoeve van
komst
energiebesparing

Profwielerklassieker

promotie
3.3B Bedrijfsloket

internationale
Collectieve
wielerwedstrijd
activiteiten op de

d
Zie

bedrijventerreinen

komst

5.5A Cultureel

Instandhouding

Subs.verord.gem.m

Erfgoed

cult.erfgoed

on.

Patrimonium Woons.

Concept Jaarstukken

€ 25.000
€ 250.000

uitvoeringsovereen

Evenementenbelei

Veenendaal

€ 243.142

Stichting313
Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras
Stichting
BIZ Winkelstad
Veenendaal

komst

Organiseren

en -regelingen

€ 371.000

uitvoeringsovereen

3.4 Economische

Ondernemersfonds

2019)
€ 24.000
88.802,04
(definitiev
e subsidie
2019)
€ 408.936
€ 60.000

verantwoording en

Stichting
Veenendaal-Veenendaal
Stichting

Hoogte
€ 39.742
van
de
(restbedra
uitbetaal
g
de
vastgestel
subsidie
de
s
subsidie

Veenendaal

(financiële

€ 19.600
€ 39.742

€ 25.000
€ 88.802,04

uitvoeringsovereen

€ 105.930

Stichting Schuldhulp
Stichting
BIZ Winkelstad
Veenendaal
Veenendaal
Meerdere inwoners
Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 371.000
€ 206.670
(voorscho
t 85 %
van €
243.142)
€ 25.000
€ 50.000

€ 19.600

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
€ 25.000
subsidie
2019)
€
88.802,04
(definitiev
e subsidie
2019)

Patrimonium WS

€ 105.930

Stichting
Profwielerklassieker
Veenendaal-Veenendaal

313
VAC Veenendaal

SHM biedt
29-jan-20
Bijlagen
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiëleBijlage
problemen
9
Bijlage 10
en
schuldenproblematiek

Burgerjaarverslag 2020

Welk
Uitvoering geven aan
(maatschappelijk)
activiteiten in de
effect
wordt bereikt
binnenstad

Datum
10-jun-20
verlenin
g

Bedrijventerreinen
Voorkomen
schoon, heel
en van
langdurige
uitval
veilig. Goedjongeren
kwetsbare
ondernemersklimaat.
uit het arbeidsproces

22-jul-20
5-aug-20

Collectieve
Personen
activiteitenmet
schulden
en/ofop de
ondernemers
beperkte
financiële
bedrijventerreinen
vaardigheden
ondersteunen en
waar
mogelijk
Uitvoering
geven aan
zelfredzaam
maken
de Wgs namens
gemeente geven aan
Uitvoering
Veenendaalin de
activiteiten
binnenstad

29-okt3-feb-20
2019

SHM biedt
Centrummanagement
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
Energiebesparing
in
schuldenproblematiek
de woning
Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

29-jan-20
17-dec19

10-sep20
17-dec19

Diverse
momente
n
10-jun-20

Sportevenement met
internationale
uitstraling
en
Bedrijventerreinen
verlevendiging
schoon, heel en
centrum
veilig. Goed
ondernemersklimaat.

16-12020
(wordt
22-jul-20
terugbeta
ald
omdat
eveneme
nt niet is
doorgega
an i.v.m.
corona)
Behoud gem.
13-novJaarstukken 2020 Gemeente
monumenten
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De VAC beoordeelt

10-sep-

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Zie

Veenendaal

en -regelingen

activiteiten

uitvoeringsovereen

Inleiding

Samenvatting

De t.b.v.
coronacrisiskomst
binnenstad

Jaarverslag 2020

(COVID-19)

ondernemers

Jaarrekening

Centrummanagement

17-decBijlage 10
19

Verleende
€ 19.600
subsidiebe
drag

Instelling inwoners
waaraan
Meerdere
subsidie is uitbetaald

Hoogte
€ 19.600
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
Energiebesparing
in
(maatschappelijk)
de
woning
effect wordt bereikt

Datum
Diverse
verlenin
momente
g
n

Evenementenbelei
ASV
d

€ 25.000
€ 24.000

Stichting Aan de Slag
Profwielerklassieker
Veenendaal-Veenendaal

25.000
€€24.000

ASV

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Sportevenement
met
Voorkomen
internationale
langdurige uitval van
uitstraling
kwetsbareen
jongeren
verlevendiging
uit het arbeidsproces
centrum
Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

ASV
Subs.verord.gem.m

€ 371.000
€ 105.930

Stichting Santé Partners
Patrimonium
WSSTMR
Sociaal Domein
Vitras

€ 371.000
€ 105.930

16-15-aug-20
2020
(wordt
terugbeta
ald
29-oktomdat
2019
eveneme
nt niet is
doorgega
an i.v.m.
corona)
10-sep13-nov20
18

Promotie

binnenstad

uitvoeringsovereen

Instelling inwoners
waaraan
Meerdere
subsidie is

Betreffende
7.4D
Milieubeheer
taakveld

Omschrijving
Stimuleren
vanvan
het
energiebesparing in

Voorwaarden
Subsidieregeling
voor
efficiënter
inregelen

subsidiedoel
de
woning

verkrijgingten
radiatoren

Bijlage 6

behoeve van
energiebesparing
Organiseren
Begeleiden van
internationale
kwetsbare jongeren
wielerwedstrijd
naar studie of werk

Veenendaal-Veenendaal
Stichting

3.4A Economische

Collectieve

Ondernemersfonds

Promotie

activiteiten

Veenendaal

VAC Veenendaal

6.71A
5.5A Cultureel
MaatwerkdienstErfgoed
verlening 18+
8.3B Wonen en
bouwen

Uitvoering geven
Instandhouding
aan de Wet
cult.erfgoed
gemeentelijke
Bevorderen woonschuldhulpverlenin
en leefklimaat
g (Wgs)

Stichting Schuldhulp

6.71A

Vrijwillige

Veenendaal (SHM)

Maatwerkdienst-

ondersteuning aan

Stichting Halt regio

verlening 18+
1.2 Openbare orde

Utrecht

en veiligheid

Slachtofferhulp
Stichting BIZ Winkelstad
Nederland
VeenendaalRegio

1.2
orde
3.3BOpenbare
Bedrijfsloket
en
en veiligheid
-regelingen

inwoners met
Preventiefinanciële
activiteiten
problemen
Ondersteunen
Bijdrage aan

Concept
jaarstukken 2020
Middenwest

slachtoffers
binnenstad en
nabestaanden
na
manager
een misdrijf,

on.
ASV
ASV

€ 4.800
€ 25.000

ASV

€ 29.245

ASV
Zie

€ 15.000
€ 39.742

uitvoeringsovereen

VAC Veenendaal
Stichting Schuldhulp
Veenendaal
Stichting Halt regio
Utrecht
Slachtofferhulp
Stichting BIZ Winkelstad
Nederland
VeenendaalRegio
Middenwest

314

komst

ongeval of andere
Stichting

3.3B Bedrijfsloket
en -regelingen
5.5A Cultureel

ingrijpende
Collectieve
gebeurtenis
activiteiten op de
Instandhouding
bedrijventerreinen

Zie

€ 25.000

€ 29.495
15.000
€€39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)
€
88.802,04
(definitiev
€ 10.794
e subsidie
2019)

Uitvoering geven aan
Behoud
gem.
de Wgs namens
monumenten
gemeente
Veenendaal
De VAC beoordeelt
woningbouwplannen
en ook ruimtelijke
plannen
op praktische
SHM biedt
bruikbaarheid
ondersteuningen
endoet
voorstellen
voorkomt zotot
(verdere)
verbetering.
financiële problemen
Preventie
jeugd i.r.t.
en
criminaliteit,
schuldenproblematiek
verslaving, etc.
Ondersteunen
Uitvoering geven aan
slachtoffers
activiteiten inende
nabestaanden
na een
binnenstad
misdrijf, ongeval of
andere ingrijpende
gebeurtenis
Bedrijventerreinen
schoon, heel en
veilig. Goed
Behoud gem.
ondernemersklimaat.
monumenten

10-sep20
29-jan-20

17-122020
14-1210-jun-20
2020
(later dan
gepland
i.v.m.
technisch
e
oorzaak)
22-jul-20

cult.erfgoed

Dierenbescherming

ASV

€ 25.000

Nederlandse Vereniging
tot bescherming van
Dieren

€ 25.000

Dierenbescherming

3.4 Economische

Organiseren

ASV

€ 2.393

€ 2.393

promotie

Koningsdagactivitei

Stichting Oranjedag
313
Veenendaal

Organiseren
10-12Jaarstukken 2020 Gemeente
Veenendaal | 252
Koningsdagactiviteite
2020
n

Erfgoed

Nederlandse Vereniging

1.2 Openbare orde

tot bescherming van

en veiligheid

Dieren
Veenendaal

€ 88.802,04

€ 4.800

Bijlage 9

uitvoeringsovereen
Subs.verord.gem.m
komst
on.

Ondernemersfonds
W.C.
v.d. Weerdhof
Veenendaal

Stichting Oranjedag
Concept
Jaarstukken

Bijlage 8

ondernemers op de
bedrijventerreinen

Stichting Santé Partners
Patrimonium Woons.

Bijlagen

€ 50.000

Veenendaal

3.4
6.5AEconomische
promotie
Arbeidsparticipatie

19

Stichting BIZ Winkelstad
Bijlage 7
Veenendaal

Bijlage 5

Bijlage 7: Overzicht van de verleende
2020
managersubsidieskomst

Stichting Aan de Slag
Profwielerklassieker

(voorscho
activiteiten in de
t 85 %
binnenstad
van €
Burgerjaarverslag 2020
243.142)

€ 250.000

Stichting
BIZ1 Winkelstad Bijlage
3.4A2 Economische
aan Bijlage 4 Zie
Bijlage
BijlageBijdrage
3

verleend

Veenendaal

€ 10.794

Stichting
W.C. v/d Weerdhof
Ondernemersfonds
Veenendaal

18-jun-19
25-052020

Inleiding

Slachtofferhulp
BijlageRegio
1
Nederland

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

1.2 Openbare orde
Bijlage
2
en veiligheid

Ondersteunen

Bijlageslachtoffers
3
enBijlage 4

Middenwest

Jaarverslag 2020

€ 15.000

ASV
Bijlage 5

Burgerjaarverslag 2020

€ 15.000

Bijlage 8

nabestaanden na

Bijlage 7: Overzicht van de verleende
subsidies 2020
een misdrijf,
Instelling waaraan

Betreffende

subsidie is

taakveld

Omschrijving
van
ongeval
of andere
het
ingrijpende

Voorwaarden

subsidiedoel
gebeurtenis

verkrijging

5.5A Cultureel

Instandhouding

Subs.verord.gem.m

verleend
W.C. v.d. Weerdhof

Jaarrekening

Slachtofferhulp
Nederland Regio
Bijlage 6 MiddenwestBijlage 7

voor

Verleende
subsidiebe
drag
€ 10.794

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

W.C. v/d Weerdhof

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
€ 10.794
s

Erfgoed

cult.erfgoed

on.

Nederlandse
Stichting Aan Vereniging
de Slag

1.2
6.5AOpenbare orde

Dierenbescherming
Begeleiden van

ASV

€ 25.000
€ 24.000

25.000
€€24.000

tot bescherming van

en
veiligheid
Arbeidsparticipatie

kwetsbare jongeren

Nederlandse
Stichting Aan Vereniging
de Slag
tot bescherming van
Dieren

ASV

€ 2.393
€ 408.936

Stichting Oranjedag
Veenendaal
Ondernemersfonds
Veenendaal

2.393
€ €408.936

Dieren

naar studie of werk

Stichting Oranjedag

3.4
3.4AEconomische
Economische

Organiseren
Collectieve

Veenendaal
Ondernemersfonds

promotie
Promotie

Koningsdagactivitei
activiteiten
ten
ondernemers op de

Veenendaal
Basisschool Het Erf

7.2 Riolering

Stimuleren
bedrijventerreinen

Subsidieregeling

Stichting Santé Partners

6.71A

afkoppelen
van
Uitvoering geven

Afkoppelen
en
ASV

Maatwerkdienst-

regenwater
aan de Wet en

Vergroenen

verlening 18+

vergroenen
van
gemeentelijke

Percelen Niet-

terreinen
schuldhulpverlenin

natuurliijke

g (Wgs)

Personen

C.B.S.
DeSchuldhulp
Burcht
Stichting

7.2
Riolering
6.71A

Stimuleren
Vrijwillige

Subsidieregeling
ASV

Veenendaal (SHM)

Maatwerkdienst-

afkoppelen
vanaan
ondersteuning

Afkoppelen en

verlening 18+

regenwater
en
inwoners met

Vergroenen

vergroenen
financiële van

Percelen Niet-

terreinen
problemen

natuurlijke

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Personen
Zie

Meerdere
inwoners
Veenendaal

7.2
Riolering
en -regelingen

Stimuleren
binnenstad

Subsidieregeling
uitvoeringsovereen

afkoppelen
manager van

Afkoppelen
komst

regenwater en

Regenwater en

vergroenen van

Vergroenen

3.3B Bedrijfsloket

tuinen
Collectieve

Particulier
Terrein
Zie

en -regelingen

activiteiten op de

uitvoeringsovereen

bedrijventerreinen

komst

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

Basisschool Het Erf
€ 371.000

€ 2.000
€ 25.000

€ 2.000
39.742
€

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

C.B.S.
DeSchuldhulp
Burcht
Stichting
Veenendaal

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal
Meerdere
inwoners

€ 14.000
88.802,04
€
Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

Concept jaarstukken 2020

315

Concept Jaarstukken

313

€ 371.000

€ 2.000
€ 25.000

€€39.742
(restbedra
g
vastgestel
Totaal:
de €
circa
subsidie
14.000;
2019)
gemiddel
€ ca. 220
d
88.802,04
(definitiev
e subsidie
2019)

Ondersteunen
slachtoffers en
Bijlagena9 een
nabestaanden
misdrijf, ongeval of
andere ingrijpende
gebeurtenis
Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Bijlagen

14-122020
Bijlage
(later
dan 10
gepland
i.v.m.
technisch
Datum
e
verlenin
oorzaak)
g

Behoud gem.
monumenten

18-jun-19

Dierenbescherming
Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces
Organiseren
Collectieve
Koningsdagactiviteite
activiteiten
n
ondernemers op de
bedrijventerreinen
Aangenaam
leefklimaat
Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

25-055-aug-20
2020

Aangenaam
SHM biedt
leefklimaat
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek
Uitvoering geven aan
activiteiten inwoon-,
de
Aangenaam
binnenstad
werken leefklimaat

Bedrijventerreinen
schoon, heel en
veilig. Goed
ondernemersklimaat.

10-1229-okt2020
2019

10-sep20

27-122019
29-jan-20

15-210-jun-20
2020

Diverse
momente
22-jul-20
n
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Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2020
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

Voorwaarden

subsidie is

taakveld

het

voor

subsidiedoel

verkrijging

verleend

Stichting Aan de Slag

7.2 Riolering
6.5A

Stimuleren van
Begeleiden

Subsidieregeling
ASV

Montessorischool

Arbeidsparticipatie

afkoppelenjongeren
van
kwetsbare

Afkoppelen en

regenwater
enwerk
naar
studie of

Vergroenen

Veenendaal
Stichting

3.4A Economische

vergroenen van
Collectieve

Percelen NietASV

Ondernemersfonds

Promotie

terreinen
activiteiten

natuurlijke

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 24.000
€ 2.000

Stichting Aan de Slag
Montessorischool
Veenendaal

€ 24.000
€ 2.000

Aangenaam
Voorkomen
leefklimaat uitval van
langdurige
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen
IVN voert Milieu- en
Natuureducatiebeleid
Uitvoering geven aan
van de gemeente
de Wgs namens
Veenendaal uit.
gemeente
Vooral educatie jeugd
Veenendaal
en scholen is een
belangrijke taak.
Daarin is ook de
aandacht voor
SHM
biedt
duurzaamheid
ondersteuning
en
belangrijk.
voorkomt
zo
(verdere)
Duurzaam
financiële problemen
Veenendaal in 2040
en
schuldenproblematiek

29-okt2019
15-22020

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20
Voorschot

Bedrijventerreinen
schoon,
heel en
Stimuleren
veilig.
Goed
vrijwilligers
ondernemersklimaat.
buurtbus/instandhoud
en buurtbus

22-jul-20

ondernemers op de

Personen

bedrijventerreinen

ASV

NatuurStichtingen
Santé Partners

6.71A

Uitvoering geven

ASV

€ 371.000

Milieueducatie

Maatwerkdienst-

aan de Wet

verlening 18+

gemeentelijke

ASV

€ 25.000

Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 25.000

Zie
ASV
uitvoeringsovereen
Het spelen van een
komst

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal
Veenendaal4Fair

€ 39.742
(restbedra
€ 3.300
g
€ 100
vastgestel
de
subsidie
2019)
€
88.802,04
(definitiev
e subsidie
2019)

€ 35.572

IVN Vereniging voor
Natuur- en
Stichting Santé Partners
Milieueducatie
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 35.572
€ 371.000

schuldhulpverlenin
Stichting Schuldhulp

6.71A

Vrijwillige

Veenendaal (SHM)

Maatwerkdienst7.4B Milieubeheer
verlening
18+

ondersteuning aan
Inwoners met
en
inwoners

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal4Fair
Veenendaal

3.3B Bedrijfsloket
en -regelingen
2.1 Verkeer en

vervoer

bedrijven
financiële
informeren over
problemen

duurzaamheid en
Bijdrage aan
fairtrade
binnenstad
manager

€ 100

rol bij het

aanbieden van
Stichting
Ondernemersfonds
Buurtbusvereniging
Veenendaal
Wekerom

3.3B Bedrijfsloket
en -regelingen

Stimuleren
Collectieve
vrijwilligers op de
activiteiten

buurtbus/instandho
bedrijventerreinen
uden buurtbus

goed openbaar
Zie
vervoer in
uitvoeringsovereen
Veenendaal en
komst
omgeving

2.1 Verkeer en

Het spelen van een

vervoer

rol bij het

Bijlage 10

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

7.4B Milieubeheer

g (Wgs)

Bijlage 9

Verleende
subsidiebe
drag

IVN Vereniging voor

Veenendaal

Bijlagen

€ 88.802,04
Stichting
Ondernemersfonds
Buurtbusvereniging
Veenendaal
Wekerom

10-sep20

29-jan-20
18-22020

23-122020

aanbieden van

Concept Jaarstukken

Stimuleren
vrijwilligers

goed openbaar
vervoer in
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Stimuleren

7.4B Milieubeheer

Inwoners en

Veenendaal in 2040

bedrijven
Inleiding

Samenvatting

De over
coronacrisis
informeren

Jaarverslag 2020

(COVID-19)

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

duurzaamheid en
Veenendaal4Fair
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlagefairtrade
3

Bijlage 4 ASV

2.1 Verkeer en

Bijlage 5

Het spelen van een

€ 100

Voorwaarden
aanbieden van
voor
goed openbaar

Verleende
subsidiebe
drag

Bijlage 7: Overzichtvervoer
van de verleende subsidiesrol2020
bij het
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

verleend

het
Stimuleren
subsidiedoel
vrijwilligers

Buurtbusvereniging

buurtbus/instandho

Veenendaal en

Wekerom

uden buurtbus

omgeving

2.1 Verkeer en
6.5A

Begeleiden van

Het spelen van een
ASV

vervoer
Arbeidsparticipatie

kwetsbare jongeren

rol bij het

naar studie of werk

aanbieden van

Stichting Aan de Slag

Bijlage 6 Veenendaal4Fair
Bijlage 7

verkrijging
vervoer in

Stichting

3.4A Economische

Stimuleren
Collectieve

goed openbaar
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

vrijwilligers
activiteiten

vervoer in

Buurtbusver.Ederveen/O
Veenendaal

buurtbus/instandho
ondernemers
op de

Veenendaal en

verberg

uden buurtbus
bedrijventerreinen

omgeving

€ 24.000

€ 408.936

€ 100
€ 371.000

Stichting Santé Partners
Stichting Buitenzorg

6.1B
6.71ASamenkracht
en
Maatwerkdienst-

Exploitatiebijdrage
Uitvoering geven
Dierenkampje
aan de Wet

ASV
Exploitatie

Dragonder

burgerparticipatie
verlening 18+

Dragonder
gemeentelijke

dierenkampje

€ 22.000

schuldhulpverlenin
Diverse
subsidies
g (Wgs)
tbv
buurtactiviteiten

Stimulering

€ 30.795

ASV

25.000
€ 600

2.1 Verkeer en
Concept
jaarstukken
Diverse instellingen
en 2020
vervoer
personen
Stichting Schuldhulp
AA-werkgroep

6.71ASamenkracht
6.1B

Vrijwillige
Voorlichting,

Veenendaal
de
Horizon (SHM)

Maatwerkdiensten

ondersteuning aan
preventie

buurtactiviteiten

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Buurtbusvereniging
Wekerom
Stichting Aan de Slag

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

Buurtbusver.Ederveen/O
verberg
Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras
Stichting
Buitenzorg
Dragonder

316

€ 3.300
Bijlage 8
€ 100
Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s
€ 24.000

€ 408.936

€ 100
€ 371.000
€ 22.000

Diverse instellingen en
personen
Stichting Schuldhulp
AA-werkgroep
de
Veenendaal
Horizon

€ 30.795
25.000
€ 600

verlening 18+
burgerparticipatie

inwoners met
alcoholverslaving

Afasie Soos Veenendaal

6.1B Samenkracht

ASV

€ 865

Afasie Soos Veenendaal

€ 865

en

financiële mensen
Activiteiten
problemen
met
afasie

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket
burgerparticipatie

Bijdrage aan

Zie

€ 39.742

Veenendaal
Alzheimer
Nederland

en -regelingen
6.1B
Samenkracht

binnenstadCafé
Alzheimer
manager

uitvoeringsovereen
ASV
komst

€ 2.050

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal
Alzheimer Nederland

5.3B
3.3B Bedrijfsloket
Cultuurpresentatie,

Stimuleren
Collectieve
Amateurkunst

ASV/Zaalhuurregeli
Zie
ng

€ 1.000
€ 88.802,04

en -regelingen en
cultuurproductie

activiteiten op de

uitvoeringsovereen

cultuurparticipatie

bedrijventerreinen

komst

6.1G Samenkracht

Geïsoleerde, slecht

Regeling Fonds

€ 39.742
(restbedra
€ 2.050
g
vastgestel
de
subsidie
€
1.000
2019)
€
88.802,04
(definitiev
e subsidie
2019)
€ 500

en

mobiele inwoners

maatschappelijke

burgerparticipatie

uit hun isolement

Initiatieven

en
burgerparticipatie
ARGOS
Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal
Bewonerscommissie
Pluk de Dag

halen met ritjes op

Concept Jaarstukken
Buurthuis De Driehoek

€ 500

de duoscootmobiel
6.1G Samenkracht

Regeling Fonds

€ 1.123

ARGOS
Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal
Bewonerscommissie
Pluk de Dag

313

Buurthuis De Driehoek

Bijlage 9

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Stimuleren
vrijwilligers
buurtbus/instandhoud
en buurtbus
Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces
Collectieve
activiteiten
Stimuleren
ondernemers op de
vrijwilligers
bedrijventerreinen
buurtbus/instandhoud
en buurtbus
Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Stimuleren
Veenendaal
bewustwording
milieu
Bevorderen sociale
cohesie in de buurten
SHM biedtin de
Meedoen
ondersteuning en
maatschappij
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
Meedoen
in de
schuldenproblematiek
maatschappij
Uitvoering geven aan
activiteiten in de
Meedoen in de
binnenstad
maatschappij

Voorschot
Bijlage 10

Datum
verlenin
g

23-122020
5-aug-20

29-okt2019

17-122020
10-sep20
20-82020
Diverse
momente
n
29-jan-20
9-dec-19

9-dec-19
10-jun-20
9-dec-19

Stimuleren
amateurkunst
Bedrijventerreinen
schoon, heel en
veilig. Goed
ondernemersklimaat.

24-sep20
22-jul-20

Voorkomen
eenzaamheid

16-jun-20
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€ 1.123

de Horizon
Afasie Soos
Veenendaal
Inleiding
Bijlage 1

en

preventie

burgerparticipatie

alcoholverslaving

6.1BSamenvatting
Samenkracht

De mensen
coronacrisisASV
Activiteiten

en

met afasie

€ 865

burgerparticipatie
Bijlage
2
Bijlage 3

Bijlage 4

Afasie Soos Veenendaal

Jaarverslag 2020

(COVID-19)

Bijlage 5

Jaarrekening

Bijlage 6

Bijlage 7

€ 865

Meedoen in de

Burgerjaarverslag
2020
maatschappij
Bijlage 8

Bijlage 9

9-dec-19

Bijlagen

Bijlage 10

Alzheimer Nederland

6.1B Samenkracht

Alzheimer Café

ASV

€ 2.050

Instelling waaraan

Betreffende
burgerparticipatie
taakveld
5.3B

Omschrijving van

Voorwaarden

het
Stimuleren
subsidiedoel
Amateurkunst

voor
ASV/Zaalhuurregeli
verkrijging
ng

Verleende
subsidiebe
€
1.000
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald
ARGOS

Hoogte
van de
€
1.000
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
Stimuleren
effect wordt bereikt
amateurkunst

Datum
verlenin
24-sepg
20

€ 500
24.000

Bewonerscommissie
Stichting Aan de Slag
Pluk de Dag

€ 500
24.000

Voorkomen
eenzaamheid
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

16-jun-20
5-aug-20

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal
Buurthuis De Driehoek
(55+ Verbindt)

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
Stimuleren
gemeente
amateurkunst
Veenendaal

10-sep20
26-aug19

Stimuleren
SHM biedt
amateurkunst
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek
Stimuleren
amateurkunst
Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

26-feb-20
29-jan-20

Vergroten van
onderwijskansen van
peuters met het doel
Bedrijventerreinen
in
te stromen in het
schoon,
heelzo
enklein
PO
met een
veilig. Goed
mogelijke
ondernemersklimaat.
ontwikkelingsachterst
and.

26-nov19

Bijlage 7: Overzichtenvan de verleende subsidies 2020
subsidie is
ARGOS
verleend

Cultuurpresentatie,

Alzheimer Nederland

€ 2.050

Meedoen in de
maatschappij

9-dec-19

cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Bewonerscommissie
Stichting Aan de Slag

6.1G
6.5A Samenkracht

Geïsoleerde,
slecht
Begeleiden van

Regeling
Fonds
ASV

Pluk de Dag

en
Arbeidsparticipatie

mobiele
inwoners
kwetsbare
jongeren

maatschappelijke

burgerparticipatie

uit
hun
isolement
naar
studie
of werk

Initiatieven

Stichting

3.4A Economische

ASV

€ 408.936

Ondernemersfonds

Promotie

halen
met ritjes op
Collectieve
de
duoscootmobiel
activiteiten

Buurthuis
De Driehoek
Veenendaal

6.1G Samenkracht

ondernemers op de

Regeling Fonds

€ 1.123

(55+ Verbindt)

en

bedrijventerreinen

maatschappelijke

Stichting Santé Partners

burgerparticipatie
6.71A

Uitvoering geven

Initiatieven
ASV

Caecilia

5.3B
Maatwerkdienst-

Stimuleren
aan de Wet

ASV/Nadere regels

Cultuurpresentatie,
verlening 18+

Amateurkunst
gemeentelijke

amateurkunst

cultuurproductie en

schuldhulpverlenin

cultuurparticipatie

g (Wgs)

Caecilia
Stichting Schuldhulp

5.3B
6.71A

Stimuleren
Vrijwillige

ASV/Zaalhuurregeli
ASV

Veenendaal (SHM)

Cultuurpresentatie,
Maatwerkdienst-

Amateurkunst
ondersteuning aan

ng

cultuurproductie
verlening 18+ en

inwoners met

cultuurparticipatie

financiële

Christelijk gereformeerd

5.3B

problemen
Stimuleren

ASV/Nadere regels

Pnielkoor
Stichting BIZ Winkelstad

Cultuurpresentatie,
3.3B Bedrijfsloket

Amateurkunst
Bijdrage aan

amateurkunst
Zie

Concept jaarstukken 2020

cultuurproductie
en -regelingen en

binnenstad

uitvoeringsovereen

cultuurparticipatie

manager

komst

Christelijk

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Kinderdagverblijf Luna

Onderwijsbeleid en

peuteropvang met

Peuteropvang met

3.3B Bedrijfsloket
leerlingenzaken

Collectieve
voorschoolse

Ziezonder VEen

en -regelingen

activiteiten op de
educatie

uitvoeringsovereen
gemeente

bedrijventerreinen

komst
Veenendaal
en

Veenendaal

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

Subsidieregeling

€ 371.000
€ 15.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Caecilia
Vitras

€ 1.123
€ 371.000
€ 15.000

€ 1.000
25.000

Caecilia
Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 1.000
25.000

€ 1.250

Christelijk gereformeerd
Pnielkoor
Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal
317

€ 1.250

€ 39.742

€ 80.248,20

Christelijk
Kinderdagverblijf Luna

€ 88.802,04
Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
€
subsidie
80.248,20
2019)
€
88.802,04
(definitiev
e subsidie
2019)

26-aug19
10-jun-20

22-jul-20

2020 vergoeding
ouderbijdrage nietKOT ouders

Concept Jaarstukken

peuteropvang
Covid-19 gemeente

313
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Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2020
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

Voorwaarden

subsidie is
Christelijk
gereformeerd
verleend
Pnielkoor

taakveld
5.3B

het
Stimuleren
subsidiedoel
Amateurkunst

voor
ASV/Nadere
regels
verkrijging
amateurkunst

Cultuurpresentatie,

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

cultuurparticipatie
4.3A
6.5A

Aanbod
vanvan
Begeleiden

Nadere
regels
ASV

Kinderdagverblijf Luna

Onderwijsbeleid
en
Arbeidsparticipatie

peuteropvang
met
kwetsbare jongeren

Peuteropvang met

leerlingenzaken

voorschoolse
naar studie of werk

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

educatie
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

ouderbijdrage
nietASV
KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

peuteropvang

schuldhulpverlenin

Covid-19 gemeente

Veenendaal
Stichting Santé Partners

Christelijk
Stichting Schuldhulp
Kinderdagverblijf
Luna
Veenendaal (SHM)

g (Wgs)

Veenendaal

4.3A
6.71A
Onderwijsbeleid
Maatwerkdienst- en

Aanbod
Vrijwilligevan
peuteropvang
ondersteuning aan

Nadere
regels
ASV
Peuteropvang met

leerlingenzaken
verlening 18+

zonder
inwoners met
voorschoolse
financiële

en zonder VE-

educatie
problemen

Veenendaal en
Subsidieregeling
Zie
2020
vergoeding
uitvoeringsovereen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad
manager

Welk
(maatschappelijk)
Stimuleren
effect wordt bereikt
amateurkunst

Datum
verlenin
26-augg
19

€ 80.248,20
24.000

Christelijk
Stichting Aan de Slag
Kinderdagverblijf Luna

€ 24.000
80.248,20

26-nov5-aug-20
19

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Vergroten
Voorkomenvan
onderwijskansen
van
langdurige uitval van
peuters
metjongeren
het doel
kwetsbare
in
stromen
in het
uitte
het
arbeidsproces
PO
met een zo klein
Collectieve
mogelijke
activiteiten
ontwikkelingsachterst
ondernemers op de
and.
bedrijventerreinen

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

€ 9.500,40
25.000

Christelijk
Stichting Schuldhulp
Kinderdagverblijf
Luna
Veenendaal

€ 25.000
9.500,40

26-nov29-jan-20
19

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)
€
88.802,04
(definitiev
-10.863
e€subsidie
2019)

Het
SHMkunnen
biedt spelen en
leren
met
ondersteuning
en
leeftijdsgenoten
door
voorkomt zo (verdere)
peuters
van
wie de
financiële
problemen
ouders
geen recht
en
hebben
op KOT,
schuldenproblematiek
maar door deze
gesubsidieerde
Uitvoering geven aan
peuterplaatsen
activiteiten in dezich
toch
kunnen
binnenstad
ontwikkelen in een
groep kinderen.
Bedrijventerreinen
schoon, heel en
veilig. Goed
ondernemersklimaat.

22-jul-20

ouderbijdrage
nietkomst
KOT ouders

Ondernemersfonds
Christelijk
Veenendaal
Kinderdagverblijf Luna

Concept Jaarstukken

Covid-19
gemeente
Zie
Veenendaal
uitvoeringsovereen

Collectieve

en -regelingen
4.3A

activiteiten op de
Aanbod
van
bedrijventerreinen

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder

en zonder VE-

voorschoolse

gemeente

educatie

Veenendaal en

Nadere
komst regels

Subsidieregeling

Bijlage 10

Hoogte
van de
€
1.250
uitbetaal
de
subsidie
s

gemeente

3.3B Bedrijfsloket

Bijlage 9

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald
Christelijk gereformeerd
Pnielkoor

peuteropvang
Stichting

Bijlage 8

Bijlagen

Verleende
subsidiebe
€
1.250
drag

cultuurproductie en
Christelijk
Stichting Aan de Slag

Burgerjaarverslag 2020

€ 88.802,04
€ -10.863

Stichting
Christelijk
Ondernemersfonds
Kinderdagverblijf
Luna
Veenendaal
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29-okt2019

10-jun-20
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Christelijk

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Kinderdagverblijf Luna

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken
Samenvatting

zonder De coronacrisisen zonder VE-Jaarverslag 2020

Inleiding

(COVID-19)

voorschoolse
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlageeducatie
3

Kinderdagverblijf Luna
Jaarrekening

gemeente

Bijlage 4 Veenendaal
Bijlage
en 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Subsidieregeling

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies2020
2020
vergoeding
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Voorwaarden nietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Veenendaal
4.3A
6.5A

Aanbod
vanvan
Begeleiden

Nadere
regels
ASV

Kinderdagverblijf Luna

Onderwijsbeleid
en
Arbeidsparticipatie

peuteropvang
kwetsbare jongeren

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder
naar studie of werk

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

voorschoolse
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

educatie
activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling
2020 vergoeding

Veenendaal

bedrijventerreinen
Stichting Santé Partners

6.71A

Concept jaarstukken 2020
Maatwerkdienstverlening 18+

Uitvoering geven
aan de Wet
gemeentelijke
schuldhulpverlenin

Christelijk
Stichting Schuldhulp
Kinderdagverblijf
Luna
Veenendaal (SHM)

4.3A
6.71A
Onderwijsbeleid
Maatwerkdienst- en
leerlingenzaken
verlening 18+

g (Wgs)
Aanbod
Vrijwilligevan

peuteropvang
ondersteuning aan
zonder
inwoners met
voorschoolse
financiële
educatie
problemen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad
manager

ouderbijdrage
nietASV
KOT ouders

Ondernemersfonds
Christelijk
Veenendaal
Kinderdagverblijf
Luna

Concept Jaarstukken

19
Bijlagen
Bijlage 10

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

€ -10.863
24.000

Christelijk
Stichting Aan de Slag
Kinderdagverblijf Luna

-10.863
€€24.000

Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras 318

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

€
€ 1.455
25.000

Christelijk
Stichting Schuldhulp
Kinderdagverblijf
Luna
Veenendaal

€
€ 1.455
25.000

Vergoeding
SHM biedt
ouderbijdrage
ondersteuning corona
en

29-jan-20

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)
€
88.802,04
(definitiev
€ 282,51
e subsidie
2019)

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

Bedrijventerreinen
schoon, heel en
veilig. Goed
Vergoeding
ondernemersklimaat.
ouderbijdrage corona

22-jul-20

peuteropvang

Datum
verlenin
g

Covid-19 gemeente
Veenendaal
Nadere
regels
ASV
Peuteropvang met

voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

en zonder VEgemeente
Veenendaal en
Subsidieregeling
Zie
2020
vergoeding
uitvoeringsovereen

€ 39.742

ouderbijdrage
nietkomst
KOT ouders
peuteropvang

Stichting

leren met
leeftijdsgenoten door
peuters
van wie de
Burgerjaarverslag
2020
ouders geen recht
hebben op KOT,
deze 9
Bijlage 8 maar doorBijlage
gesubsidieerde
peuterplaatsen zich
toch kunnen
Hoogte
Welk
ontwikkelen
in een
van de
(maatschappelijk)
groep
kinderen.
uitbetaal
effect wordt bereikt
de
subsidie
s

Verleende
subsidiebe
drag

Covid-19 gemeente
Christelijk
Stichting Aan de Slag

9.500,40

Covid-19
gemeente
Zie
Veenendaal
uitvoeringsovereen
Nadere
komst regels

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

en -regelingen
4.3A
Onderwijsbeleid en

activiteiten op de
Aanbod
van
bedrijventerreinen
peuteropvang

leerlingenzaken

zonder

en zonder VE-

voorschoolse

gemeente

educatie

Veenendaal en

Peuteropvang met

Subsidieregeling
2020 vergoeding

€ 88.802,04
€ 282,51

Stichting
Christelijk
Ondernemersfonds
Kinderdagverblijf Luna
Veenendaal

313
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Christelijk

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Kinderdagverblijf Luna

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken
Samenvatting

zonder De coronacrisisen zonder VE-Jaarverslag 2020

Inleiding

(COVID-19)

voorschoolse
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlageeducatie
3

Kinderdagverblijf Luna
Jaarrekening

ouderbijdrage corona
Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

gemeente

Bijlage 4 Veenendaal
Bijlage
en 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Subsidieregeling

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies2020
2020
vergoeding
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Voorwaarden nietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 282,51
24.000

Christelijk
Stichting Aan de Slag
Kinderdagverblijf Luna

€ 282,51
24.000

Vergoeding
Voorkomen
ouderbijdrage
corona
langdurige uitval
van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

Stimuleren
SHM biedt
amateurkunst
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek
Stimuleren
amateurkunst
Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

26-aug29-jan-20
19

Het kunnen spelen en
leren met
leeftijdsgenoten door
Bedrijventerreinen
peuters
van wie de
schoon,geen
heel recht
en
ouders
veilig. Goed
hebben
op KOT,
ondernemersklimaat.
maar
door deze
gesubsidieerde
peuterplaatsen zich
toch kunnen
ontwikkelen in een
groep kinderen.

26-nov19

Covid-19 gemeente
Veenendaal
Christelijk
Stichting Aan de Slag

4.3A
6.5A

Aanbod
vanvan
Begeleiden

Nadere
regels
ASV

Kinderdagverblijf Luna

Onderwijsbeleid
en
Arbeidsparticipatie

peuteropvang
kwetsbare jongeren

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder
naar studie of werk

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

Ondernemersfonds

Promotie

voorschoolse
Collectieve
educatie
activiteiten

gemeente
ASV
Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

ouderbijdrage
nietASV
KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

peuteropvang

Veenendaal
Stichting Santé Partners

Christelijk
Stichting Schuldhulp
Oratoriumvereniging
Veenendaal (SHM)

Christelijk V.O. (CLV)
Stichting BIZ Winkelstad

Concept
jaarstukken
Veenendaal

schuldhulpverlenin

Covid-19 gemeente

g (Wgs)

Veenendaal

5.3B
6.71A
Cultuurpresentatie,
Maatwerkdienst-

Stimuleren
Vrijwillige
Amateurkunst
ondersteuning aan

ASV/Nadere
regels
ASV
amateurkunst

€ 3.000
25.000

Christelijk
Stichting Schuldhulp
Oratoriumvereniging
Veenendaal

€ 3.000
25.000

cultuurproductie
verlening 18+ en
cultuurparticipatie

inwoners met
financiële
Stimuleren
problemen
Amateurkunst
Bijdrage aan

ASV/Zaalhuurregeli

€ 1.000

Christelijk V.O. (CLV)

€ 1.000

ng
Zie

€ 39.742

binnenstad

uitvoeringsovereen

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de16.115
€
subsidie
2019)
€
88.802,04
(definitiev
e subsidie
2019)

5.3B
Cultuurpresentatie,
3.3B Bedrijfsloket
2020
cultuurproductie
en -regelingen en
cultuurparticipatie

Christelijke

4.3A

manager
Aanbod van

komst
Nadere regels

Kinderopvang Jubel

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken
3.3B Bedrijfsloket

zonder
Collectieve
voorschoolse
activiteiten op de

en
Ziezonder VEgemeente
uitvoeringsovereen

educatie
bedrijventerreinen

Veenendaal
en
komst
Subsidieregeling

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

en -regelingen

319

€ 16.115

Christelijke
Kinderopvang Jubel

€ 88.802,04
Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

2020 vergoeding
ouderbijdrage nietKOT ouders

Concept Jaarstukken

peuteropvang
Covid-19 gemeente

313

7-12020/5
10-jun-20
februari
2020

22-jul-20
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Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2020
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

Voorwaarden

subsidie is
Christelijk
V.O. (CLV)
verleend

taakveld
5.3B

het
Stimuleren
subsidiedoel
Amateurkunst

voor
ASV/Zaalhuurregeli
verkrijging
ng

Cultuurpresentatie,

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

cultuurparticipatie
4.3A
6.5A

Aanbod
vanvan
Begeleiden

Nadere
regels
ASV

Kinderopvang Jubel

Onderwijsbeleid
en
Arbeidsparticipatie

peuteropvang
kwetsbare jongeren

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder
naar studie of werk

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

voorschoolse
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

educatie
activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

ouderbijdrage
nietASV
KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

peuteropvang

schuldhulpverlenin

Covid-19 gemeente

Veenendaal
Stichting Santé Partners

Christelijke
Stichting Schuldhulp
Kinderopvang
Jubel
Veenendaal (SHM)

g (Wgs)

Veenendaal

4.3A
6.71A
Onderwijsbeleid
Maatwerkdienst- en

Aanbod
Vrijwilligevan
peuteropvang
ondersteuning aan

Nadere
regels
ASV
Peuteropvang met

leerlingenzaken
verlening 18+

zonder
inwoners met
voorschoolse
financiële

en zonder VE-

educatie
problemen

Veenendaal en
Subsidieregeling
Zie
2020
vergoeding
uitvoeringsovereen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad
manager

Welk
(maatschappelijk)
Stimuleren
effect wordt bereikt
amateurkunst

Datum
verlenin
7-1g
2020/5
februari
2020

€ 16.115
24.000

Christelijke
Stichting Aan de Slag
Kinderopvang Jubel

€ 16.115
24.000

26-nov5-aug-20
19

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Het
kunnen spelen en
Voorkomen
leren
met uitval van
langdurige
leeftijdsgenoten
door
kwetsbare jongeren
peuters
van wie de
uit het arbeidsproces
ouders
geen recht
Collectieve
hebben
op KOT,
activiteiten
maar
door deze
ondernemers
op de
gesubsidieerde
bedrijventerreinen
peuterplaatsen zich
toch kunnen
ontwikkelen
in eenaan
Uitvoering geven
groep
kinderen.
de Wgs
namens
gemeente
Veenendaal

€ 224,79
25.000

Christelijke
Stichting Schuldhulp
Kinderopvang
Veenendaal Jubel

€ 224,79
25.000

Vergoeding
SHM biedt
ouderbijdrage
ondersteuning corona
en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

Bedrijventerreinen
schoon, heel en
veilig. Goed
Stimuleren
ondernemersklimaat.
amateurkunst

22-jul-20
26-aug19

Stimuleren
amateurkunst

26-aug19

€ 1.500

Stichting
Con
Amore
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)
€
88.802,04
(definitiev
€
e 1.500
subsidie
2019)

€ 500

Con Passione

€ 500

ouderbijdrage
nietkomst
KOT ouders

Ondernemersfonds
Con Amore
Veenendaal

Covid-19
gemeente
Zie
Veenendaal
uitvoeringsovereen

Collectieve

en -regelingen
5.3B

activiteiten op de
Stimuleren
bedrijventerreinen

Cultuurpresentatie,

Amateurkunst

amateurkunst

5.3B

Stimuleren

ASV/Nadere regels

Cultuurpresentatie,

Amateurkunst

amateurkunst

ASV/Nadere
regels
komst

Bijlage 10

Hoogte
van de
€
1.000
uitbetaal
de
subsidie
s

gemeente

3.3B Bedrijfsloket

Bijlage 9

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald
Christelijk V.O. (CLV)

peuteropvang
Stichting

Bijlage 8

Bijlagen

Verleende
subsidiebe
€
1.000
drag

cultuurproductie en
Christelijke
Stichting Aan de Slag

Burgerjaarverslag 2020

€ 88.802,04

29-okt2019

10-sep20

cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Con Passione

Concept Jaarstukken

313
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Christelijke

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Kinderopvang Jubel

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken
Samenvatting

zonder De coronacrisisen zonder VE-Jaarverslag 2020

Inleiding

(COVID-19)

voorschoolse
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlageeducatie
3

Kinderopvang Jubel
Jaarrekening

ouderbijdrage corona
Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

gemeente

Bijlage 4 Veenendaal
Bijlage
en 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Subsidieregeling

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies2020
2020
vergoeding
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Voorwaarden nietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 1.500
24.000

Con
Amore
Stichting
Aan de Slag

€ 1.500
24.000

Stimuleren
Voorkomen
amateurkunst
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

26-aug5-aug-20
19

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Con
Passione
Veenendaal

€ 408.936

€ 500

€ 500

Collectieve
activiteiten
Stimuleren
ondernemers op de
amateurkunst
bedrijventerreinen

29-okt2019
26-aug19

€ 371.000
€ 1.000

Stichting Santé Partners
Sociaalwith
Domein
Dance
joy STMR
Vitras 320

€ 371.000
€ 1.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
Stimuleren
gemeente
amateurkunst
Veenendaal

10-sep20
7-1-2020
/6-2-2020

€ 1.000
25.000

Gemengd
koor
Stichting Schuldhulp
Moorsound
Veenendaal

€ 1.000
25.000

26-aug29-jan-20
19

€ 1.250

Gospelkoor Revelation

€ 1.250

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 5.130

Helpende Handen

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de5.130
€
subsidie
2019)
€
88.802,04
€29.157
(definitiev
e subsidie
2019)

Stimuleren
SHM biedt
amateurkunst
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek
Stimuleren
amateurkunst
Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad
Participatie LVB

19-dec19

Bedrijventerreinen
schoon, heel en
veilig. Goed
ondernemersklimaat.

22-jul-20

Covid-19 gemeente
Veenendaal
Con
Amore
Stichting
Aan de Slag

5.3B
6.5A

Stimuleren
Begeleiden van

ASV/Nadere
regels
ASV

Cultuurpresentatie,
Arbeidsparticipatie

Amateurkunst
kwetsbare jongeren

amateurkunst

cultuurproductie en

naar studie of werk

Stichting

cultuurparticipatie
3.4A Economische

Collectieve

ASV

Con
Passione
Ondernemersfonds

5.3B
Promotie

Stimuleren
activiteiten

ASV/Nadere regels

Veenendaal

Cultuurpresentatie,

Amateurkunst
ondernemers op de

amateurkunst

cultuurproductie en

bedrijventerreinen

cultuurparticipatie
Stichting Santé Partners
6.71A
Concept
jaarstukken
2020
Dance with
joy
5.3B
MaatwerkdienstCultuurpresentatie,
verlening 18+
cultuurproductie en

Uitvoering geven
Stimuleren
aan de Wet

ASV
ASV/Zaalhuurregeli

Amateurkunst
gemeentelijke

ng

schuldhulpverlenin

cultuurparticipatie

g (Wgs)

Gemengd
koor
Stichting Schuldhulp

5.3B
6.71A

Stimuleren
Vrijwillige

ASV/Nadere
regels
ASV

Moorsound
Veenendaal (SHM)

Cultuurpresentatie,
Maatwerkdienstcultuurproductie
verlening 18+ en

Amateurkunst
ondersteuning aan

amateurkunst

inwoners met

cultuurparticipatie

financiële

Gospelkoor Revelation

5.3B

Stimuleren
problemen

ASV/Nadere regels

Stichting BIZ Winkelstad

Cultuurpresentatie,
3.3B Bedrijfsloket

Amateurkunst
Bijdrage aan

amateurkunst
Zie

Veenendaal

cultuurproductie
en -regelingen en
cultuurparticipatie

binnenstad

uitvoeringsovereen

manager

komst

6.1A Samenkracht

Ondersteuning

ASV

en

vertegenwoordiging

burgerparticipatie
3.3B Bedrijfsloket

LVB
in Wmo-forum
Collectieve

Zie

en -regelingen
5.3B

activiteiten op de
Uitvoering

uitvoeringsovereen
ASV

Cultuurpresentatie,

bedrijventerreinen
cultuurbeleid

komst

cultuurproductie en

conform specifieke

cultuurparticipatie

prestatieafspraken

Inloophuis Prins

6.1G Samenkracht

Wekelijkse opvang

Regeling Fonds

Bernhardlaan

en

psychisch zeer

maatschappelijke

burgerparticipatie

kwetsbare

Initiatieven

Helpende Handen

Stichting
Historische vereniging
Ondernemersfonds
Oud Veenendaal
Veenendaal

Concept Jaarstukken

inwoners

€ 88.802,04
€29.157

Historische vereniging
Stichting
Oud
Veenendaal
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 720

Inloophuis Prins
Bernhardlaan

313

€ 720

26-aug19
10-jun-20

Lotgenotencontact en
18-augparticipatie mensen
20
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problematiek

cultuurparticipatie
Gospelkoor Revelation
Inleiding
Bijlage 1

Stimuleren

Cultuurpresentatie,
Samenvatting

De coronacrisisamateurkunst
Amateurkunst
Jaarverslag 2020

cultuurproductie en

ASV/Nadere regels

€ 1.250

5.3B

cultuurparticipatie
Bijlage
2
Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

6.1A Samenkracht

Ondersteuning

ASV

€ 5.130

Instelling waaraan

Betreffende
burgerparticipatie

Omschrijving
van
LVB
in Wmo-forum

Voorwaarden

subsidie is vereniging
Historische
verleend
Oud
Veenendaal

taakveld
5.3B
Cultuurpresentatie,

het
Uitvoering
subsidiedoel
cultuurbeleid

voor
ASV
verkrijging

cultuurproductie en

conform specifieke

cultuurparticipatie

prestatieafspraken

6.1G
6.5A Samenkracht
en
Arbeidsparticipatie

Wekelijkse
Begeleiden opvang
van
psychisch
zeer
kwetsbare jongeren

Regeling
Fonds
ASV
maatschappelijke

burgerparticipatie

kwetsbare
naar studie of werk
inwoners
Collectieve
Educatie
en lichte
activiteiten

Initiatieven

maatschappelijke

burgerparticipatie

respijt
kinderen
ondernemers
opuit
de
kwetsbare
bedrijventerreinen

6.71A
5.3B
Maatwerkdienst-

gezinnen
Uitvoering geven
Stimuleren
aan de Wet

ASV
ASV/Nadere regels

Cultuurpresentatie,
verlening 18+
cultuurproductie en

Amateurkunst
gemeentelijke

amateurkunst

cultuurparticipatie

g (Wgs)
SMI
Vrijwillige

3.4A Economische
6.1G
Samenkracht
Promotie

Veenendaal

en

Stichting Santé Partners
Kinderkoor Jedaja

Kinderopvang
Stichting Schuldhulp
Veenendaal (SHM)

6.1B
6.71ASamenkracht
en
Maatwerkdienst-

burgerparticipatie
verlening 18+
Concept
jaarstukken
2020
Kinderopvang De Kindjes 4.3A
Onderwijsbeleid en
Stichting BIZ Winkelstad

leerlingenzaken
3.3B Bedrijfsloket

Veenendaal

en -regelingen

Ondernemersfonds

Concept Jaarstukken

Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

19-dec19

Verleende
subsidiebe
€29.157
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald
Historische vereniging
Oud Veenendaal

Hoogte
van de
€29.157
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€
€ 720
24.000

Inloophuis
Prins
Stichting Aan
de Slag
Bernhardlaan

€
€ 720
24.000

Lotgenotencontact
en
Voorkomen
participatie
mensen
langdurige uitval
van
met
GGZ- jongeren
kwetsbare
problematiek
uit het arbeidsproces

18-aug5-aug-20
20

€ 408.936
€ 2.222

Stichting
Ondernemersfonds
Kids
Kitchen
Veenendaal

€ 408.936
€ 2.222

Collectieve
activiteitengezinnen
Ontlasten
ondernemers
op de
en
aanleren gezonde
bedrijventerreinen
gewoontes
kinderen

29-okt2019
18-aug20

€ 371.000
€ 1.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein
STMR
Kinderkoor
Jedaja
Vitras

€ 371.000
€ 1.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
Stimuleren
gemeente
amateurkunst
Veenendaal

10-sep20
1-okt-19

ASV

€ 252.654
25.000

Kinderopvang
Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€€25.000
252.653,8
4

29-jan-20

inwoners met
Aanbod
van
financiële
peuteropvang
problemen

Nadere regels

€ 10.255,60

321 De Kindjes
Kinderopvang

€
10.255,60

zonder
Bijdrage aan
voorschoolse
binnenstad

en
Ziezonder VEgemeente
uitvoeringsovereen

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

educatie
manager

Veenendaal
en
komst
Subsidieregeling

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)
€
88.802,04
(definitiev
e subsidie
2019)

SMI
SHMdiverse
biedt
instellingen
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en kunnen spelen en
Het
schuldenproblematiek
leren
met
leeftijdsgenoten door
Uitvoering
geven
aan
peuters van
wie de
ouders
geen
activiteiten
in recht
de
binnenstad
hebben
op KOT,
maar door deze
gesubsidieerde
peuterplaatsen zich
toch kunnen
ontwikkelen
in een
Bedrijventerreinen
groep
kinderen.
schoon,
heel en
veilig. Goed
ondernemersklimaat.

Kinderopvang De Kindjes

€ -199

ASV
Regeling Fonds
Initiatieven

schuldhulpverlenin

ondersteuning aan

Peuteropvang met

Collectieve

en -regelingen

activiteiten op de
bedrijventerreinen

ouderbijdrage
nietZie
KOT
ouders
uitvoeringsovereen

€ 88.802,04

peuteropvang
komst
Covid-19 gemeente
Veenendaal

Kinderopvang De Kindjes

Burgerjaarverslag 2020

26-aug19

Participatie LVB

3.3B Bedrijfsloket

Veenendaal

Bijlage 7

Stimuleren
amateurkunst

€ 5.130

2020 vergoeding
Stichting

Bijlage 6

€ 1.250

Helpende Handen

Bijlage 7: Overzichtenvan de verleende
subsidies 2020
vertegenwoordiging

Stichting
Kids
Kitchen
Ondernemersfonds

Jaarrekening

(COVID-19)

Helpende Handen

Inloophuis
Prins
Stichting Aan
de Slag
Bernhardlaan

Gospelkoor Revelation

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder

en zonder VE-

voorschoolse

gemeente

€ -199

313

26-nov19
10-jun-20

22-jul-20
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Kinderopvang De Kindjes

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken
Samenvatting

Inleiding

zonder De coronacrisisen zonder VE-Jaarverslag 2020
(COVID-19)

voorschoolse
Bijlage 1

Bijlage 2

10.255,60

Bijlageeducatie
3

Jaarrekening

gemeente

Bijlage 4 Veenendaal
Bijlage
en 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Subsidieregeling

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies2020
2020
vergoeding
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Voorwaarden nietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Veenendaal
6.5A
4.3A

Begeleiden
Aanbod
vanvan

ASV
Nadere
regels

Arbeidsparticipatie
Onderwijsbeleid
en

kwetsbare jongeren
peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

naar studie of werk
zonder

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

voorschoolse
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

educatie
activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

ouderbijdrage
nietASV

Maatwerkdienst-

aan de Wet

KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

peuteropvang

schuldhulpverlenin

Covid-19 gemeente

Veenendaal
Stichting Santé Partners

g (Wgs)

Veenendaal

Kinderopvang
De Kindjes
Stichting Schuldhulp

4.3A
6.71A

Aanbod
Vrijwilligevan

Nadere
regels
ASV

Veenendaal (SHM)

Onderwijsbeleid
Maatwerkdienst- en

peuteropvang
ondersteuning aan

Peuteropvang met

leerlingenzaken
verlening 18+

zonder
inwoners met

en zonder VE-

voorschoolse
financiële

gemeente

educatie
problemen

Veenendaal en
Subsidieregeling
Subsidieverordenin
2020
g BIZ vergoeding
ouderbijdrage niet-

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Veenendaal

en -regelingen

activiteiten
binnenstad tbv
ondernemers

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad

KMN (Kind & Co.)

4.3A

manager
Aanbod van

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder

en zonder VE-

voorschoolse

gemeente

educatie

Veenendaal en

Concept Jaarstukken

Bijdrage aan

Subsidieregeling
2020 vergoeding

Bijlagen
Bijlage 10

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

24.000
€ -199

Stichting Aan de
Kinderopvang
DeSlag
Kindjes

€€24.000
-199

Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

€ 1.310,71
25.000

Kinderopvang
De Kindjes
Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€€25.000
1.310,71

Vergoeding
SHM biedt
ouderbijdrage
ondersteuning corona
en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

€ 39.742

Stichting322
BIZ Winkelstad
Veenendaal

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

€ 7.008

KMN (Kind & Co.)

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
€
de7.008
subsidie
2019)

KOT ouders
peuteropvang
Zie
Covid-19 gemeente
uitvoeringsovereen
Veenendaal
komst
Nadere regels

Concept
jaarstukken
Stichting BIZ
Winkelstad 2020
3.3B Bedrijfsloket

19

Verleende
subsidiebe
drag

Covid-19 gemeente
Stichting Aan de
Kinderopvang
DeSlag
Kindjes

leren met
leeftijdsgenoten door
peuters
Burgerjaarverslag
2020van wie de
ouders geen recht
hebben op KOT,
Bijlage 8 maar doorBijlage
deze 9
gesubsidieerde
peuterplaatsen zich
toch kunnen
Hoogte
Welk
ontwikkelen in een
van de
(maatschappelijk)
groep kinderen.
uitbetaal
effect wordt bereikt
de
subsidie
s

310

Datum
verlenin
g

Het kunnen spelen en
26-novleren met
19
leeftijdsgenoten door
peuters van wie de
ouders geen recht
hebben op KOT,
maar door deze
gesubsidieerde
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peuterplaatsen
zich
toch kunnen

Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2020
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Voorwaarden nietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

Veenendaal
6.5A
4.3A

Begeleiden
Aanbod
vanvan

Nadere
regels
ASV

Arbeidsparticipatie
Onderwijsbeleid
en

kwetsbare jongeren
peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

naar studie of werk
zonder

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

voorschoolse
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

educatie
activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

ouderbijdrage
nietASV

Maatwerkdienst-

aan de Wet

KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

peuteropvang

schuldhulpverlenin

Covid-19 gemeente

Veenendaal
Stichting Santé Partners

g (Wgs)

Veenendaal

KMN
(Kind
& Co.)
Stichting
Schuldhulp

4.3A
6.71A

Aanbod
Vrijwilligevan

Nadere
regels
ASV

Veenendaal (SHM)

Onderwijsbeleid
Maatwerkdienst- en

peuteropvang
ondersteuning aan

Peuteropvang met

leerlingenzaken
verlening 18+

zonder
inwoners met

en zonder VE-

voorschoolse
financiële

gemeente

educatie
problemen

Veenendaal en

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Veenendaal

en -regelingen

activiteiten

Subsidieregeling
Subsidieverordenin
2020
g BIZ vergoeding

binnenstad tbv

ouderbijdrage niet-

ondernemers

KOT ouders

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad

peuteropvang
Zie
Covid-19
gemeente
uitvoeringsovereen

KMN (Kind & Co.)

4.3A

manager
Aanbod van

Veenendaal
komst
Nadere regels

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder

en zonder VE-

voorschoolse

gemeente

educatie

Veenendaal en

Concept Jaarstukken

Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

24.000
€ 7.008

Stichting
Aan
de Slag
KMN
(Kind
& Co.)

24.000
€ 7.008

5-aug-20
26-nov19

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Voorkomen
Het
kunnen spelen en
langdurige
leren
met uitval van
kwetsbare jongeren
leeftijdsgenoten
door
uit het arbeidsproces
peuters
van wie de
ouders
geen recht
Collectieve
hebben
op KOT,
activiteiten
maar
door deze
ondernemers
op de
gesubsidieerde
bedrijventerreinen
peuterplaatsen zich
toch kunnen
Uitvoering geven
ontwikkelen
in eenaan
de Wgs
namens
groep
kinderen.
gemeente
Veenendaal

€ -6.580
25.000

KMN
(Kind
& Co.)
Stichting
Schuldhulp
Veenendaal

€ -6.580
25.000

SHM biedt
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

€ 1.132

KMN (Kind & Co.)

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de1.132
€
subsidie
2019)

Covid-19 gemeente
Stichting
Aan
de Slag
KMN
(Kind
& Co.)

Burgerjaarverslag 2020

310

29-okt2019

10-sep20

Vergoeding
ouderbijdrage corona
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KMN (Kind & Co.)
Inleiding

4.3A

Aanbod van

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

leerlingenzaken
Samenvatting

Nadere regels

Peuteropvang met
zonder De coronacrisisen zonder VE-Jaarverslag 2020
(COVID-19)

voorschoolse
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlageeducatie
3

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

gemeente

Bijlage 4 Veenendaal
Bijlage
en 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Subsidieregeling

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies2020
2020
vergoeding
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Voorwaarden nietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

24.000
€ 1.132

Stichting
Aan
de Slag
KMN
(Kind
& Co.)

24.000
€ 1.132

Voorkomen
Vergoeding
langdurige uitval
van
ouderbijdrage
corona
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

€ 371.000

Stichting323
Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

€ 810,90
€ 25.000

KMN (Kind & Co.)
Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 810,90
€ 25.000

Vergoeding
SHM biedt
ouderbijdrage corona
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

€ 95.232

Kwink Kinderopvang BV

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
€ 95.232
de
subsidie
2019)

Covid-19 gemeente
Veenendaal
Stichting
Aan
de Slag
KMN
(Kind
& Co.)

6.5A
4.3A

Begeleiden
Aanbod
vanvan

ASV
Nadere
regels

Arbeidsparticipatie
Onderwijsbeleid
en

kwetsbare jongeren
peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

naar studie of werk
zonder

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

voorschoolse
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

educatie
activiteiten

Veenendaal en
Subsidieregeling

Veenendaal

ondernemers op de

Concept
jaarstukken
Stichting Santé
Partners 2020
6.71A

bedrijventerreinen
Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

verlening 18+

gemeentelijke
schuldhulpverlenin

KMN (Kind & Co.)
Stichting Schuldhulp
Veenendaal (SHM)

4.3A
6.71A
Onderwijsbeleid en
Maatwerkdienstleerlingenzaken
verlening 18+

g (Wgs)
Aanbod van
Vrijwillige
peuteropvang
ondersteuning aan
zonder
inwoners met
voorschoolse
financiële
educatie
problemen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Veenendaal

en -regelingen

activiteiten
binnenstad tbv
ondernemers

2020 vergoeding
ouderbijdrage nietASV
KOT ouders
peuteropvang
Covid-19 gemeente
Veenendaal
Nadere regels
ASV
Peuteropvang met
en zonder VEgemeente
Veenendaal en
Subsidieregeling
Subsidieverordenin
2020 vergoeding
g BIZ
ouderbijdrage nietKOT ouders

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad

Kwink Kinderopvang BV

4.3A

manager
Aanbod van

peuteropvang
Zie
Covid-19 gemeente
uitvoeringsovereen
Veenendaal
komst
Nadere regels

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder

en zonder VE-

voorschoolse

gemeente

educatie

Veenendaal en

Concept Jaarstukken

Subsidieregeling
2020 vergoeding

310

29-jan-20

Het kunnen spelen en
26-novleren met
19
leeftijdsgenoten door
peuters van wie de
ouders geen recht
hebben op KOT,
maar door deze
gesubsidieerde
Jaarstukken 2020
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peuterplaatsen
zich
toch kunnen

KMN (Kind & Co.)
Inleiding

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken
Samenvatting

zonder De coronacrisisen zonder VE-Jaarverslag 2020
(COVID-19)

voorschoolse
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlageeducatie
3

ouderbijdrage corona
Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

gemeente

Bijlage 4 Veenendaal
Bijlage
en 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Subsidieregeling

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies2020
2020
vergoeding
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Voorwaarden nietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 95.232
24.000

Kwink
Kinderopvang
Stichting
Aan de SlagBV

95.232
€€24.000

26-nov5-aug-20
19

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Het
kunnen spelen en
Voorkomen
leren
met uitval van
langdurige
leeftijdsgenoten
door
kwetsbare jongeren
peuters
van wie de
uit het arbeidsproces
ouders
geen recht
Collectieve
hebben
op KOT,
activiteiten
maar
door
deze
ondernemers
op de
gesubsidieerde
bedrijventerreinen
peuterplaatsen zich
toch kunnen
ontwikkelen
in eenaan
Uitvoering geven
groep
kinderen.
de Wgs
namens
gemeente
Veenendaal

€ 796.425
25.000

Kwink
Kinderopvang
Stichting
Schuldhulp BV
Veenendaal

€ 796.425
25.000

26-nov29-jan-20
19

€ 252.242

Stichting324
Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

Het
SHMkunnen
biedt spelen en
leren
met
ondersteuning
en
leeftijdsgenoten
door
voorkomt zo (verdere)
peuters
van
wie de
financiële
problemen
ouders
geen recht
en
hebben
op KOT,
schuldenproblematiek
maar door deze
gesubsidieerde
Collectieve
peuterplaatsen
zich
activiteiten
toch
kunnen
ondernemers
ontwikkelen
binnenstad in een
groep kinderen.

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

€ -247.427

Kwink Kinderopvang BV

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
€
subsidie
247.427
2019)

Covid-19 gemeente
Veenendaal
4.3A
6.5A

Aanbod
vanvan
Begeleiden

Nadere
regels
ASV

Onderwijsbeleid
en
Arbeidsparticipatie

peuteropvang
kwetsbare jongeren

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder
naar studie of werk

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

voorschoolse
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

educatie
activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

ouderbijdrage
nietASV
KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

peuteropvang

schuldhulpverlenin

Covid-19 gemeente

Kwink
Kinderopvang
Stichting
Aan de SlagBV

Veenendaal
Stichting Santé Partners

g (Wgs)

Veenendaal

Kwink
Kinderopvang
Stichting
Schuldhulp BV

4.3A
6.71A

Aanbod
Vrijwilligevan

Nadere
regels
ASV

Veenendaal (SHM)

Onderwijsbeleid
Maatwerkdienst- en
leerlingenzaken
verlening 18+

peuteropvang
ondersteuning met
aan

Peuteropvang met

inwoners met

en zonder VE-

Concept
jaarstukken
Stichting BIZ
Winkelstad 2020
3.3B Bedrijfsloket
Veenendaal

en -regelingen

financiële
voorschoolse
problemen
educatie
Collectieve
activiteiten
binnenstad tbv
ondernemers

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad
manager

Kwink Kinderopvang BV

Concept Jaarstukken

gemeente
Veenendaal en
Subsidieverordenin
Subsidieregeling
g BIZ
2020 vergoeding
ouderbijdrage nietKOT ouders
Zie
peuteropvang
uitvoeringsovereen
Covid-19 gemeente
komst
Veenendaal

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Onderwijsbeleid en

peuteropvang met

Peuteropvang met

leerlingenzaken

voorschoolse

en zonder VE-

educatie

gemeente
Veenendaal en
Subsidieregeling

310

29-okt2019

10-sep20

10-jun-20
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Inleiding

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting

voorschoolse
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlageeducatie
3

Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

gemeente

Bijlage 4 Veenendaal
Bijlage
en 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Subsidieregeling

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies2020
2020
vergoeding
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Voorwaarden nietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Veenendaal
4.3A
6.5A

Aanbod
vanvan
Begeleiden

Nadere
regels
ASV

Onderwijsbeleid
en
Arbeidsparticipatie

peuteropvang
met
kwetsbare jongeren

Peuteropvang met

leerlingenzaken

voorschoolse
naar studie of werk

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

educatie
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

ouderbijdrage
nietASV
KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

peuteropvang

schuldhulpverlenin

Covid-19 gemeente

Veenendaal
Stichting Santé Partners

Kwink
Kinderopvang
Stichting
Schuldhulp BV
Veenendaal (SHM)

g (Wgs)

Veenendaal

4.3A
6.71A
Onderwijsbeleid
Maatwerkdienst- en

Aanbod
Vrijwilligevan
peuteropvang
ondersteuning met
aan

Nadere
regels
ASV
Peuteropvang met

leerlingenzaken
verlening 18+

voorschoolse
inwoners met
educatie
financiële

en zonder VE-

problemen

Veenendaal en
Subsidieregeling
Subsidieverordenin
2020
g BIZ vergoeding

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Veenendaal

en -regelingen

activiteiten

ouderbijdrage niet-

ondernemers

KOT ouders

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad

peuteropvang
Zie
Covid-19
gemeente
uitvoeringsovereen

manager

Veenendaal
komst

Bijlage 10

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

€ -247.427
24.000

Kwink
Kinderopvang
Stichting
Aan de SlagBV

€ -24.000
247.427

Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

€ 55
25.000

Kwink
Kinderopvang
Stichting
Schuldhulp BV
Veenendaal

€ 55
25.000

Vergoeding
SHM biedt
ouderbijdrage
ondersteuning corona
en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

gemeente

binnenstad tbv

Bijlagen

Verleende
subsidiebe
drag

Covid-19 gemeente
Kwink
Kinderopvang
Stichting
Aan de SlagBV

hebben op KOT,
maar door deze
Bijlage 9
gesubsidieerde
peuterplaatsen zich
toch kunnen
ontwikkelen
in een
Welk
groep
kinderen.
(maatschappelijk)

Concept jaarstukken 2020

325

Concept Jaarstukken

310

effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g
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Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2020
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

Voorwaarden

subsidie is

taakveld

het

voor

subsidiedoel

verkrijging

4.3A
6.5A

Aanbod
vanvan
Begeleiden

Nadere
regels
ASV

Onderwijsbeleid
en
Arbeidsparticipatie

peuteropvang
met
kwetsbare jongeren

Peuteropvang met

leerlingenzaken

voorschoolse
naar studie of werk

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

educatie
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

ouderbijdrage
nietASV
KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

peuteropvang

schuldhulpverlenin

Covid-19 gemeente

verleend

Kwink
Kinderopvang
Stichting
Aan de SlagBV

Veenendaal
Stichting Santé Partners

g (Wgs)

Veenendaal

Kwintes
Werk(t)
Stichting(VAK
Schuldhulp

6.7.1B
6.71A Maatwerk

Organisaties
Vrijwillige

Subsidieregeling
ASV

Veenendaal pilot)
(SHM)

dienstverlening
Maatwerkdienst18+
verlening 18+

ontwikkelen
pilots
ondersteuning
aan
om
de huidige
inwoners
met

pilots transformatie

Wmofinanciële
dienstverlening
te
problemen

ondersteuning

transformeren
t.b.v.
Collectieve
meer
activiteiten

Subsidieverordenin

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Veenendaal

en -regelingen

3.3B Bedrijfsloket

Veenendaal
Kwintes BHJV

en -regelingen
6.81 Geëscaleerde

normaliseren
Bijdrage aan van
ondersteuning.
binnenstad

manager

zorg 18+

Bijlage 6

Bijlage 7

Kwintes

6.1A Samenkracht

Bijlage 8

5 plaatsen

begeleiding van 16

Begeleide

- 23-jarigen met

Huisvesting

psychosociale

Jongvolwassenen

problemen

Ondersteuning

ASV

Bijlage 10

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 7.048,57
24.000

Kwink
Kinderopvang
Stichting
Aan de SlagBV

€ 24.000
7.048,57

Vergoeding
Voorkomen
ouderbijdrage
corona
langdurige uitval
van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

€ 212.496
25.000

Kwintes
Werk(t)
Stichting(VAK
Schuldhulp
Veenendaal pilot)

€ 212.496
25.000

29-jan-20

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

Subsidieregeling
SHM biedt
Pilots
transformatie
ondersteuning
en
maatschappelijke
voorkomt zo (verdere)
ondersteuning
o.b.v.
financiële problemen
ASV.
en Voor 2020 €
212.500
beschikt en
schuldenproblematiek
voor 2021 € 217.00.
Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal
Kwintes BHJV

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad
Voorkomen van uitval
jongeren en ontstaan
problematiek

10-jun-20

€ 91.750

€ 39.742
(restbedra
g
€
vastgestel
91.750,00
de
subsidie
2019)

€ 5.000

Kwintes

€ 5.000

Participatie GGZ

g BIZ

uitvoeringsovereen
ASV
komsten
beschikking voor

Bijlage 9

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Veenendaal

Zie

Bijlagen

Verleende
subsidiebe
drag

ambulante

Concept Jaarstukken

Burgerjaarverslag 2020

maatschappelijke

zelfredzaamheid,
binnenstad tbv
afschaling
en
ondernemers

Stichting BIZ Winkelstad

Jaarrekening

310

10-jun-20

17-dec19
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17-dec-

Veenendaal
Kwintes (VAK Werk(t)
Veenendaal
pilot)
Inleiding

Organisaties

dienstverlening
Samenvatting

De coronacrisis
ontwikkelen
pilots
pilots transformatie
Jaarverslag 2020
(COVID-19)

18+
Bijlage 1

Bijlage 2

Subsidieregeling

€ 212.496

6.7.1B Maatwerk

om de huidige
BijlageWmo3

Betreffende

subsidie is

taakveld

verleend

Bijlage 4 ondersteuning
Bijlage 5

dienstverlening te

Veenendaal

Omschrijving van
meer
het
zelfredzaamheid,

Voorwaarden

subsidiedoel
afschaling
en

Jaarrekening

maatschappelijke

Bijlage 7: Overzicht van de verleende
subsidies 2020
transformeren t.b.v.
Instelling waaraan

Kwintes (VAK Werk(t)
Veenendaal pilot)

voor
verkrijging

Bijlage 6

Bijlage 7

ondersteuning.
6.81
6.5A Geëscaleerde

Begeleiden van

ASV en

zorg
18+
Arbeidsparticipatie

kwetsbare jongeren

beschikking voor

naar studie of werk

ambulante

Subsidieregeling
Pilots transformatie
Burgerjaarverslag
2020
maatschappelijke
ondersteuning o.b.v.
ASV. Voor 2020 €
Bijlage 8
Bijlage 9
212.500 beschikt
en
voor 2021 € 217.00.

Bijlagen
Bijlage 10

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 91.750
24.000

Kwintes
StichtingBHJV
Aan de Slag

€€ 24.000
91.750,00

Voorkomen van uitval
jongeren
enuitval
ontstaan
langdurige
van
problematiek
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

17-dec5-aug-20
19

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

normaliseren van
Kwintes
StichtingBHJV
Aan de Slag

€ 212.496

Stichting

3.4A Economische

5
plaatsen
Collectieve

begeleiding
van 16
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

Begeleide
activiteiten

- 23-jarigen met

Huisvesting
ondernemers op de

psychosociale

Jongvolwassenen
bedrijventerreinen

problemen
ASV

€ 5.000
371.000

Kwintes
Stichting Santé Partners
cliëntenparticipatie
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 5.000
371.000

Participatie
GGZ aan
Uitvoering geven
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

17-dec10-sep19
20

Stimuleren
amateurkunst
SHM biedt
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
Stimuleren
schuldenproblematiek
amateurkunst

26-aug19
29-jan-20

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

Veenendaal
Kwintes
Stichting Santé Partners

6.1A
6.71ASamenkracht

Ondersteuning
Uitvoering geven

cliëntenparticipatie

en
Maatwerkdienst-

GGz-doelgroep
bij
aan de Wet

burgerparticipatie
verlening 18+

deelname
aan
gemeentelijke

5.3B

Wmo-forum
schuldhulpverlenin
Stimuleren
g (Wgs)

ASV/Nadere regels

€ 1.000

Las CanTantes

€ 1.000

Amateurkunst
Vrijwillige

amateurkunst
ASV

€ 25.000

Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 25.000

€ 1.000

Marissa Danst

€ 1.000

Las CanTantes

Stichting Schuldhulp

Concept
jaarstukken
Veenendaal
(SHM)

Cultuurpresentatie,
6.71A
cultuurproductie
2020
Maatwerkdienst- en

Marissa Danst

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal
Montessori

326

ondersteuning aan

cultuurparticipatie
verlening 18+
5.3B

inwoners met
Stimuleren
financiële

ASV/Nadere regels

Cultuurpresentatie,

Amateurkunst
problemen

amateurkunst

cultuurproductie
3.3B Bedrijfsloketen
cultuurparticipatie
en -regelingen

Collectieve

Subsidieverordenin

€ 252.242

€ 252.242

activiteiten
Aanbod
vantbv
binnenstad
peuteropvang
ondernemers

g BIZ
Nadere regels

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ -3.658

Montessori
Kinderopvang Waterberg

€ -3.658

zonder
Bijdrage aan
voorschoolse
binnenstad

en
Ziezonder VEgemeente
uitvoeringsovereen

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

educatie
manager

Veenendaal
en
komst
Subsidieregeling

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)

4.3A

Kinderopvang Waterberg

Onderwijsbeleid en

Stichting BIZ Winkelstad

leerlingenzaken
3.3B Bedrijfsloket

Veenendaal

en -regelingen

Peuteropvang met

2020 vergoeding

26-feb-20

ouderbijdrage nietKOT ouders
peuteropvang

Concept Jaarstukken

Covid-19 gemeente
Veenendaal

310
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Marissa Danst
Inleiding
Bijlage 1

5.3B

Stimuleren

Cultuurpresentatie,

Amateurkunst
De coronacrisisamateurkunst

Samenvatting

ASV/Nadere regels
(COVID-19)

cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Bijlage
2
Bijlage 3

Bijlage 4

€ 1.000

Marissa Danst

Jaarverslag 2020

Bijlage 5

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

€ 1.000

Stimuleren
amateurkunst

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

26-feb-20
Bijlagen

Bijlage 9

Bijlage 10

Montessori

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

€ -3.658

Montessori
Kinderopvang Waterberg

€ -3.658

Instelling waaraan

Betreffende
leerlingenzaken

Omschrijving van
zonder

Voorwaarden
en
zonder VE-

subsidie is

taakveld

het
voorschoolse

voor
gemeente

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

subsidiedoel
educatie

verkrijging en
Veenendaal

Verleende
subsidiebe
drag

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 24.000

Stichting Aan de Slag

€ 24.000

Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal
Nirkoda

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
Stimuleren
bedrijventerreinen
amateurkunst

29-okt2019

Bijlage
7: Overzicht
van de verleende
subsidiesPeuteropvang
2020
Kinderopvang
Waterberg
Onderwijsbeleid
en
peuteropvang
met
verleend

Subsidieregeling
2020 vergoeding

Stichting Aan de Slag

6.5A

Begeleiden van

Arbeidsparticipatie

kwetsbare jongeren
naar studie of werk

Stichting

3.4A Economische

Collectieve

Ondernemersfonds
Nirkoda
Veenendaal

Promotie
5.3B

activiteiten
Stimuleren
ondernemers op de
Amateurkunst
bedrijventerreinen

Stichting Santé Partners
Oki-Doki

Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en
6.71A
cultuurparticipatie
Maatwerkdienst4.3A
verlening 18+

Onderwijsbeleid en

€ 34.502

ondersteuning aan

verlening 18+

inwoners met
financiële
problemen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Veenendaal

en -regelingen

activiteiten
binnenstad tbv
ondernemers
Aanbod van
Bijdrage aan
peuteropvang met
binnenstad
voorschoolse
manager
educatie

€ 500

amateurkunst

Nadere regels

Maatwerkdienst-

Veenendaal

€ 500

aan de Wet
Aanbod
van
gemeentelijke
peuteropvang
met
schuldhulpverlenin

Veenendaal (SHM)

3.3B Bedrijfsloket
Onderwijsbeleid en
en -regelingen
leerlingenzaken

ASV/Nadere regels

€ 371.000

6.71A

Stichting BIZ Winkelstad

Covid-19
gemeente
ASV
Veenendaal

ASV

Stichting Schuldhulp

Concept
Oki-Doki jaarstukken 2020
4.3A

peuteropvang

Uitvoering geven

voorschoolse
g (Wgs)
educatie
Vrijwillige

leerlingenzaken

ouderbijdrage
nietASV
KOT ouders

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras
Oki-Doki

€ 371.000
€ 34.502

Peuteropvang met
en zonder VEgemeente
ASV
Veenendaal en

€ 25.000

Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 25.000

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

€ -10.347
€ 39.742

Oki-Doki327
Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ -10.347
€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)

Subsidieregeling
2020 vergoeding
ouderbijdrage nietKOT ouders
Subsidieverordenin
peuteropvang
g BIZ
Covid-19 gemeente
Veenendaal
Nadere regels
Zie
Peuteropvang met
uitvoeringsovereen
en zonder VEkomst
gemeente
Veenendaal en
Subsidieregeling

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Vergroten van
Veenendaal
onderwijskansen van
peuters met het doel
in te stromen in het
PO met een zo klein
SHM biedt
mogelijke
ondersteuning en
ontwikkelingsachterst
voorkomt zo (verdere)
and.
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

26-aug19

10-sep20
26-nov19

29-jan-20

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

2020 vergoeding
ouderbijdrage niet-

Concept Jaarstukken

KOT ouders
peuteropvang

310

Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 270

Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Covid-19 gemeente

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidiesVeenendaal
2020
Instelling waaraan
Oki-Doki

Betreffende
4.3A

Omschrijving
Aanbod
van van

Voorwaarden
Nadere
regels

subsidie is

taakveld
Onderwijsbeleid
en

het
peuteropvang
met

voor
Peuteropvang
met

verleend

leerlingenzaken

subsidiedoel
voorschoolse

verkrijging
en
zonder VE-

educatie

gemeente

Verleende
€
-10.347
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
Oki-Doki
subsidie is uitbetaald

Hoogte
€
-10.347
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 24.000

Stichting Aan de Slag

€ 24.000

Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

€ 151
€ 371.000

Oki-Doki
Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 151
€ 371.000

Vergoeding
Uitvoering geven aan
ouderbijdrage corona
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

€ 25.000

Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 25.000

SHM biedt
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

10-jun-20

€ 1.000

Ritmeester veenzangers

€ 1.000

Collectieve
activiteiten
ondernemers
Stimuleren
binnenstad
amateurkunst

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 1.500

Ritmeester veenzangers

€ 39.742
(restbedra
g 1.500
€
vastgestel
de
subsidie
2019)

Veenendaal en

Stichting Aan de Slag

6.5A

Begeleiden van

Arbeidsparticipatie

kwetsbare jongeren
naar studie of werk

Stichting

3.4A Economische

Collectieve

Ondernemersfonds

Promotie

activiteiten

Veenendaal
Oki-Doki
Stichting Santé Partners

ondernemers op de
4.3A
6.71A
Onderwijsbeleid en
Maatwerkdienstleerlingenzaken
verlening 18+

bedrijventerreinen
Aanbod van
Uitvoering geven
peuteropvang met
aan de Wet
voorschoolse
gemeentelijke
educatie
schuldhulpverlenin
g (Wgs)

Stichting Schuldhulp

6.71A

Vrijwillige

Veenendaal (SHM)

Maatwerkdienst-

ondersteuning aan

verlening 18+

inwoners met
financiële
problemen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Veenendaal
Ritmeester veenzangers

en -regelingen
5.3B

activiteiten
Stimuleren
binnenstad tbv
Amateurkunst
ondernemers

Cultuurpresentatie,

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal
Ritmeester veenzangers

cultuurproductie en
3.3B Bedrijfsloket
cultuurparticipatie
en -regelingen
5.3B
Cultuurpresentatie,

Subsidieregeling
ASV
2020 vergoeding
ouderbijdrage nietKOT ouders
ASV
peuteropvang
Covid-19 gemeente
Veenendaal
Nadere regels
ASV
Peuteropvang met
en zonder VEgemeente
Veenendaal en
Subsidieregeling
ASV
2020 vergoeding
ouderbijdrage nietKOT ouders
peuteropvang
Covid-19 gemeente
Subsidieverordenin
Veenendaal
g BIZ
ASV/Zaalhuurregeli
ng

Bijdrage aan

Zie

binnenstad
Stimuleren
manager
Amateurkunst

uitvoeringsovereen
ASV/Nadere regels
komst
amateurkunst

cultuurproductie en
cultuurparticipatie

Concept jaarstukken 2020
Concept Jaarstukken

10-sep20

328
310

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad
Stimuleren
amateurkunst

5-feb-20

10-jun-20
26-aug19
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Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2020

ASV

€ 10.000
24.000

Rode
Kruis
Stichting
Aan de Slag

€ 10.000
24.000

Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

9-dec-19
5-aug-20

ASV

€ 408.936

Sardes
Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€€ 408.936
4.321,45

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

€ 15.000

Scheepjeswolharmonie

€ 15.000

Stimuleren
amateurkunst
Uitvoering geven aan

26-aug19
10-sep-

taakveld

het

voor

subsidiedoel

verkrijging

6.1B
6.5A Samenkracht

EHBO
Begeleiden van
uning
calamiteiten
naar studie
of werk

Sardes
Stichting

4.3A
3.4A Economische

Collectieve

Ondernemersfonds

Onderwijsbeleid
en
Promotie

activiteiten

Veenendaal

leerlingenzaken

ondernemers op de

Scheepjeswolharmonie

5.3B

bedrijventerreinen
Stimuleren

ASV/Nadere regels

Stichting Santé Partners

Cultuurpresentatie,
6.71A

Amateurkunst
Uitvoering geven

amateurkunst
ASV

€ 371.000

€ 371.000

cultuurproductie
Maatwerkdienst- en

aan de Wet

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

ASV

€ 4.500

Scoutinggroep de
Zwervers

€ 4.500

€ 25.000

Stichting Schuldhulp
Veenendaal
Sisters Vocal Group

€ 25.000

cultuurparticipatie
verlening 18+

gemeentelijke

6.1B Samenkracht

schuldhulpverlenin
Scoutingactiviteiten

Zwervers

en

g (Wgs)
Jeugd

Stichting Schuldhulp

6.71A
burgerparticipatie

Vrijwillige

ASV

Veenendaal
Sisters
Vocal(SHM)
Group

Maatwerkdienst5.3B

ondersteuning aan
Stimuleren

ASV/Nadere regels

verlening 18+
Cultuurpresentatie,

inwoners met
Amateurkunst

amateurkunst

cultuurproductie en

financiële

cultuurparticipatie

problemen

3.3B Samenkracht
Bedrijfsloket
6.1B

Collectieve
Uitlenen
speelgoed

Subsidieverordenin
ASV
g BIZ

Scoutingsggroep de

Stichting BIZ Veenendaal
Winkelstad
Speelotheek
Veenendaal

en -regelingen

activiteiten
Jeugd

burgerparticipatie

binnenstad tbv

Speeltuinvereniging 't

6.1B Samenkracht

ondernemers
Speeltuin-

ASV

Stichting BIZ Winkelstad
Hoorntje

3.3B Bedrijfsloket
en

Bijdrage aan
activiteiten
Jeugd

Zie

Veenendaal

en -regelingen
burgerparticipatie

binnenstad

uitvoeringsovereen

Spelendwijs

4.3A

managervan
Aanbod

komst regels
Nadere

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

zonder

en zonder VE-

voorschoolse

gemeente

educatie

Veenendaal en

€ 1.000

2020 vergoeding
ouderbijdrage niet-

€ 1.000

de Wgs namens
gemeente
Veenendaal
Stimuleren
jeugdactiviteiten

SHM biedt
ondersteuning en
Stimuleren
voorkomt zo (verdere)
amateurkunst
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

20

18-jun-19

29-jan-20
26-aug19

252.242
€ 20.500

Stichting Winkelstad
Speelotheek
Veenendaal
Veenendaal

252.242
€ 20.500

Collectieve
Uitlenen
speelgoed
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20
18-jun-19

€ 2.000

Speeltuinvereniging 't
Hoorntje
Stichting BIZ Winkelstad

€ 2.000

Stimuleren
jeugdactiviteiten
Uitvoering geven aan

18-jun-19

€ 39.742
€ 37.776

Spelendwijs

Veenendaal

Subsidieregeling

Concept Jaarstukken

Bijlage 10

Datum
verlenin
g

subsidie is

kwetsbare jongeren
cursussen/onderste

Bijlage 9

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Voorwaarden

Arbeidsparticipatie
en

Bijlage 8

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Omschrijving van

burgerparticipatie

Bijlage 7

Bijlagen

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Betreffende

Rode
Kruis
Stichting
Aan de Slag

Bijlage 6

Burgerjaarverslag 2020

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
verleend

Jaarrekening

310

€ 39.742
(restbedra
g
€
37.776
vastgestel
de
subsidie
2019)

10-jun-20
activiteiten in de
binnenstad
Het kunnen spelen en
26-novleren met
19
leeftijdsgenoten door
peuters van wie de
ouders geen recht
hebben op KOT,
maar door deze
gesubsidieerde
peuterplaatsen
zich
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toch kunnen
ontwikkelen in een

Zwervers

en
burgerparticipatie

Sisters Inleiding
Vocal Group

Jeugd

5.3BSamenvatting

€ 1.000
De coronacrisisASV/Nadere regels
Stimuleren
Jaarverslag 2020

Cultuurpresentatie,

Amateurkunst

(COVID-19)

cultuurproductie
en
Bijlage
2
Bijlage 3

Bijlage 1

Bijlage 5

cultuurparticipatie

verleend
Speeltuinvereniging
't
Hoorntje

verkrijging
ASV

en

activiteiten Jeugd

24.000
€ 37.776

Stichting Aan de Slag
Spelendwijs

24.000
€ 37.776

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

€ 25.000

Spelendwijs
Stichting Schuldhulp
Veenendaal
329

€€ 25.000
-2.707,00

SHM biedt
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

€ 790,01

Spelendwijs

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
€
de
790,01
subsidie
2019)

€ 5.929.737

Sportservice Veenendaal

ASV
Nadere
regels

Arbeidsparticipatie
Onderwijsbeleid
en

kwetsbare jongeren
peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken

naar studie of werk
zonder

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

voorschoolse
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

educatie
activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

ouderbijdrage
nietASV

Maatwerkdienst-

aan de Wet

KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

peuteropvang
Covid-19 gemeente

Veenendaal

schuldhulpverlenin

Concept
jaarstukken
Veenendaal
(SHM)

4.3A
6.71A
2020
Onderwijsbeleid
Maatwerkdienst- en
leerlingenzaken
verlening 18+

g (Wgs)
Aanbod
Vrijwilligevan

peuteropvang
ondersteuning aan
zonder
inwoners met
voorschoolse
financiële
educatie
problemen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Veenendaal

en -regelingen

activiteiten
binnenstad tbv
ondernemers

Veenendaal
Nadere
regels
ASV
Peuteropvang met

Speeltuinvereniging 't
Hoorntje

€ 20.500
Hoogte
van de
uitbetaal
de2.000
€
subsidie
s

Uitlenen speelgoed
Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt
Stimuleren
jeugdactiviteiten

18-jun-19
Datum
verlenin
g
18-jun-19

Voorkomen
Het
kunnen spelen en
langdurige
leren
met uitval van
kwetsbare jongeren
leeftijdsgenoten
door
uit het arbeidsproces
peuters
van wie de
ouders
geen recht
Collectieve
hebben
op KOT,
activiteiten
maar
door deze
ondernemers
op de
gesubsidieerde
bedrijventerreinen
peuterplaatsen zich
toch kunnen
Uitvoering geven
ontwikkelen
in eenaan
de Wgs
namens
groep
kinderen.
gemeente
Veenendaal

5-aug-20
26-nov19

en zonder VEgemeente
Veenendaal en
Subsidieregeling
Subsidieverordenin
2020
g BIZ vergoeding
ouderbijdrage niet-

29-okt2019

10-sep20

KOT ouders
peuteropvang
Zie
Covid-19
gemeente
uitvoeringsovereen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad

4.3A

manager
Aanbod van

Veenendaal
komst
Extra subsidie

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

i.v.m. covid-19

leerlingenzaken

zonder

Spelendwijs

Bijlage 10

subsidiedoel
Speeltuin-

Begeleiden
Aanbod
vanvan

Spelendwijs
Stichting Schuldhulp

Bijlage 9

6.1B Samenkracht

voor

Speelotheek Veenendaal
Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Bijlage 8

26-aug-

Bijlagen
19

Voorwaarden

6.5A
4.3A

Stichting Santé Partners

Bijlage 7

Stimuleren

Burgerjaarverslag
2020
amateurkunst

Omschrijving van
Jeugd
het

burgerparticipatie

Stichting Aan de Slag
Spelendwijs

Bijlage 6

€ 1.000

€ 20.500
Verleende
subsidiebe
drag
€ 2.000

Betreffende
en
taakveld
burgerparticipatie

subsidie is

Jaarrekening

amateurkunst

Bijlage 4

Bijlage
7: Overzicht van de verleende
subsidiesASV
2020
Speelotheek Veenendaal 6.1B Samenkracht
Uitlenen speelgoed
Instelling waaraan

Sisters Vocal Group

Vergoeding
ouderbijdrage corona

voorschoolse
educatie
Sportservice
Veenendaal
Concept
Jaarstukken

5.1 Sportbeleid en

Uitvoeren van het

activering

sportbeleid

ASV

310

€
5.929.737

Uitvoeren
van2020
het Gemeente
17-12Jaarstukken
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sportbeleid
2019

Spelendwijs
Inleiding

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken
Samenvatting

zonder De coronacrisisen zonder VE-Jaarverslag 2020
(COVID-19)

voorschoolse
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlageeducatie
3

-2.707,00
Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

gemeente

Bijlage 4 Veenendaal
Bijlage
en 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Subsidieregeling

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies2020
2020
vergoeding
Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 790,01
24.000

Spelendwijs
Stichting Aan de Slag

€€ 24.000
790,01

Vergoeding
Voorkomen
ouderbijdrage
corona
langdurige uitval
van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

ASV

€ 408.936

€ 408.936

€ 5.929.737

€
5.929.737

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
Uitvoeren
van het
bedrijventerreinen
sportbeleid

29-okt2019

ASV

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal
Sportservice Veenendaal

ASV

€ 371.000
106.393,97

Sportservice
Veenendaal
Stichting Santé
Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras
Stichting Aan de Slag

€€ 371.000
106.393,9
7
€ 12.000

Jeugdsportbeleid
Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

€ 5.379
25.000
€

Stichting Centrum
Schuldhulp
Stichting
voor
Veenendaal
Jeugd
en Gezin

€ 5.379
25.000
€

29-jan-20

€ 70.000

Stichting Centrum voor
Jeugd en Gezin

€
70.000,06

SHM biedt
SMI
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

10-jun-20

Voorwaardennietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Covid-19 gemeente
Veenendaal
4.3A
6.5A

Aanbod
vanvan
Begeleiden

Extra
ASV subsidie

Onderwijsbeleid
en
Arbeidsparticipatie

peuteropvang
kwetsbare jongeren

i.v.m. covid-19

leerlingenzaken

zonder
naar studie of werk

Stichting

3.4A Economische

voorschoolse
Collectieve

Ondernemersfonds

Promotie

educatie
activiteiten

Sportservice
Veenendaal Veenendaal

5.1 Sportbeleid en

Uitvoeren
van op
hetde
ondernemers

activering

sportbeleid
bedrijventerreinen

Jeugdsportsubsidie
6.71A

Uitvoeren
het
Uitvoering van
geven

Maatwerkdienst-

sportbeleid
aan de Wet

verlening 18+
4.3A

gemeentelijke

Onderwijsbeleid en

schuldhulpverlenin

leerlingenzaken
6.71ASamenkracht
6.1B

g (Wgs)

Spelendwijs
Stichting Aan de Slag

Sportservice
Veenendaal
Stichting Santé
Partners
Stichting Aan de Slag

Stichting Centrum
Schuldhulp
Stichting
voor
Veenendaal
(SHM)
Jeugd
en Gezin
Stichting Centrum voor
Jeugd en Gezin
Stichting Centrum
BIZ Winkelstad
Stichting
voor

Veenendaal
Jeugd
en Gezin

Maatwerkdiensten
verlening 18+
burgerparticipatie

ASV

inwoners met

6.2A Wijkteams

financiële

3.3B Bedrijfsloket
4.3A
en -regelingen en
Onderwijsbeleid

Collectieve
Uitvoering
activiteiten
ouderprogramma

Subsidieverordenin
ASV
g BIZ

€ 153.994
252.242
€

Stichting Centrum
Winkelstad
Stichting
voor
Veenendaal
Jeugd
en Gezin

€ 153.994
252.242
€

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

Bijdrage aan

ASV
Zie

€ 55.100
€ 39.742

binnenstad

uitvoeringsovereen

Stichting Chr. Primair
Onderwijs
Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

komst
ASV

€ 22.297

Stichting Dierenkampje
Ruisseveen

€ 55.100
€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
€
22.297
de
subsidie
2019)

Uitvoering
schakelklas
Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad
Participatie van
inwoners met een
verstandelijke
beperking

ASV

€ 81.500

Stichting Hervormde
Scholen

leerlingenzaken
Stichting Chr. Primair
Stichting BIZ Winkelstad
Onderwijs

Vrijwillige
SMI
ondersteuning aan

€ 12.000

4.3A
3.3B Bedrijfsloketen
Onderwijsbeleid

Concept
jaarstukken 2020
Veenendaal
en -regelingen

leerlingenzaken

problemen

binnenstad tbv
VVE
ondernemers
Schakelklas

Stichting Dierenkampje

6.1B samenkracht

manager van
Participatie

Ruisseveen

en

inwoners met een

burgerparticipatie +

verstandelijke

5.1A sportbeleid en

beperking

activering
Stichting Hervormde

Concept
Scholen Jaarstukken

4.3A
Onderwijsbeleid en

Schakelklas

330

310

17-122019

10-jun-20
17-dec19

€ 81.500
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Jaarrekening
Bijlage 6

Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

Voorwaarden

subsidie is

taakveld

het

voor

verleendChr. Primair
Stichting

4.3A

subsidiedoel
Schakelklas

verkrijging
ASV

Verleende
subsidiebe
drag
€ 55.100

Onderwijs

Onderwijsbeleid en
ASV

€ 22.297
24.000

ASV

€ 408.936

ASV

€ 81.500

leerlingenzaken
Stichting Dierenkampje
Aan de Slag

6.1B
6.5A samenkracht

Participatie
Begeleiden van

Ruisseveen

en
Arbeidsparticipatie

inwoners
een
kwetsbaremet
jongeren

burgerparticipatie +

verstandelijke
naar studie of werk

Stichting

5.1A
en
3.4A sportbeleid
Economische

beperking
Collectieve

Ondernemersfonds

activering
Promotie

activiteiten

Stichting
Hervormde
Veenendaal

4.3A

Schakelklas
ondernemers op de

Scholen

Onderwijsbeleid en

bedrijventerreinen

Stichting Santé Partners

leerlingenzaken
6.71A

Uitvoering geven

ASV

Stichting Kunstplatform

5.3B
Maatwerkdienst-

Stimuleren
aan de Wet

ASV/Zaalhuurregeli

Veenendaal

Cultuurpresentatie,
verlening 18+

Amateurkunst
gemeentelijke

ng

cultuurproductie en

schuldhulpverlenin

cultuurparticipatie

g (Wgs)

Stichting Kunstplatform
Schuldhulp

5.3B
6.71A

Stimuleren
Vrijwillige

ASV/Nadere
regels
ASV

Veenendaal (SHM)

Cultuurpresentatie,
Maatwerkdienst-

Amateurkunst
ondersteuning aan

amateurkunst

cultuurproductie
verlening 18+ en

inwoners met

cultuurparticipatie

financiële

Stichting Museum

5.4 Musea

problemen
Uitvoering

ASV

Veenendaal
Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

cultuurbeleid
Collectieve

Subsidieverordenin

Veenendaal

en -regelingen

conform
specifieke
activiteiten

g BIZ

€ 371.000

6.7.1B Maatwerk

ondernemers
Uitvoering

ASV

Veenendaal
Stichting BIZ(gewijzigde
Winkelstad

dienstverlening
3.3B Bedrijfsloket

cultuurbeleid
Bijdrage aan

Zie

subsidieprestaties)
Veenendaal

18+
en -regelingen

conform
specifieke
binnenstad

uitvoeringsovereen

prestatieafspraken
manager

komst
ASV

Stichting Muziekschool

5.3B

Uitvoering

De Muzen ondersteuning

Cultuurpresentatie,

cultuurbeleid

amateurveld

cultuurproductie en

conform specifieke

cultuurparticipatie

prestatieafspraken

5.3B

Uitvoering

Cultuurpresentatie,

cultuurbeleid

Stichting Muziekschool
De MuzenJaarstukken
Veenendaal
Concept

ASV

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt
Uitvoering
schakelklas

Datum
verlenin
g

Stichting Dierenkampje
Aan de Slag
Ruisseveen

€ 22.297
24.000

Participatie
Voorkomen van
inwoners
eenvan
langdurigemet
uitval
verstandelijke
kwetsbare jongeren
beperking
uit het arbeidsproces

17-dec5-aug-20
19

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal
Stichting Hervormde
Scholen

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
Stimuleren
gemeente
amateurkunst
Veenendaal

10-sep20
5-feb-20

Stimuleren
SHM biedt
amateurkunst
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek
Uitvoering
Cultuurvisie
Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad
Vergroten
publieksbereik
Uitvoering geven aan
exposities erfgoed
activiteiten in de
binnenstad

26
29-jan-20
augustus
2-19

Stichting Chr. Primair
Onderwijs

€ 81.500

€ 1.000

€ 32.500
25.000

Stichting Kunstplatform
Schuldhulp
Veenendaal

€€ 25.000
32.500,00

€ 285.092

€ 252.242

Stichting Museum
Veenendaal
Stichting Winkelstad
Veenendaal

€
285.092
€ 252.242

€ 39.742

Stichting Museum
Veenendaal (gewijzigde
Stichting BIZ Winkelstad
subsidieprestaties)
Veenendaal

€
25.000
€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
€
subsidie
15.156
2019)

€ 15.156

Bijlagen

Hoogte
van de
uitbetaal
de55.100
€
subsidie
s

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein
STMR
Stichting
Kunstplatform
Vitras
Veenendaal

€ 1.000

prestatieafspraken
binnenstad tbv
Stichting Museum

Bijlage 7

Burgerjaarverslag 2020

Stichting Muziekschool
De Muzen ondersteuning
amateurveld

Stichting Muziekschool
De Muzen Veenendaal

310

€ 371.000

€
105.041,0
0

25-nov19
10-jun-20

10-jun-20

Ondersteuning
amateurkunst

Uitvoering
Cultuurvisie
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Stichting Kunstplatform

5.3B

Stimuleren

ASV/Nadere regels

Veenendaal

Cultuurpresentatie,

Amateurkunst

amateurkunst

Inleiding

cultuurproductie
Samenvattingen
cultuurparticipatie

Bijlage
1
Stichting
Museum

Bijlage
5.4 2Musea

De coronacrisis
(COVID-19)

BijlageUitvoering
3

Veenendaal

Jaarverslag 2020

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald
Stichting Museum
Veenendaal (gewijzigde
subsidieprestaties)

Hoogte
van de
€
uitbetaal
25.000
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
Vergroten
effect wordt bereikt
publieksbereik
exposities erfgoed

Datum
verlenin
g

ASV

24.000
€ 15.156

Aan de Slag
Stichting Muziekschool
De Muzen ondersteuning
amateurveld

€€ 24.000
15.156

Voorkomen
Ondersteuning
amateurkunst
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

5-aug-20

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Stichting
Muziekschool
Veenendaal
De
Muzen Veenendaal

€ 408.936
€
105.041,0
0

Collectieve
activiteiten
Uitvoering
ondernemers op de
Cultuurvisie
bedrijventerreinen

29-okt2019

Stichting Santé Partners
Stichting
Muziekschool
Sociaal Domein
STMR
De
Muzen Veenendaal
Vitras

€ 371.000
€
866.082,0
0

Uitvoering geven aan
Uitvoering
de Wgs namens
Cultuurvisie
gemeente
Veenendaal

10-sep12-dec20
19

SHM biedt
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

Betreffende

subsidie Museum
is
Stichting
verleend
Veenendaal
(gewijzigde

taakveld
6.7.1B
Maatwerk
dienstverlening

subsidiedoel
cultuurbeleid

subsidieprestaties)

18+

conform specifieke

Aan de Slag
Stichting Muziekschool

6.5A
5.3B

Voorwaarden

Begeleiden van
Uitvoering

De Muzen ondersteuning

Arbeidsparticipatie
Cultuurpresentatie,

kwetsbare jongeren
cultuurbeleid

amateurveld

cultuurproductie en

conform
specifieke
naar studie
of werk

Stichting

cultuurparticipatie
3.4A Economische

prestatieafspraken
Collectieve

ASV

Stichting
Muziekschool
Ondernemersfonds

5.3B
Promotie

Uitvoering
activiteiten

ASV

De
Muzen Veenendaal
Veenendaal

Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en

cultuurbeleid
ondernemers op de
conform specifieke
bedrijventerreinen
prestatieafspraken
Uitvoering geven
Uitvoering
aan de Wet
cultuurbeleid
gemeentelijke
conform specifieke
schuldhulpverlenin
prestatieafspraken
g (Wgs)
Uitvoering
Vrijwillige

voor
ASV
verkrijging

prestatieafspraken

cultuurparticipatie
5.3B
6.71A
Cultuurpresentatie,
Maatwerkdienstcultuurproductie en
verlening 18+
cultuurparticipatie

Stichting Muziekschool

5.3B

subsidie prestatie 2020,
Stichting BIZ Winkelstad
inzet cultuurmakelaar
Veenendaal

Cultuurpresentatie,
3.3B Bedrijfsloket
cultuurproductie en
en -regelingen
cultuurparticipatie

Stichting Nazorg

6.1B Samenkracht

Veenendaal
Stichting Openbaar

en
3.3B Bedrijfsloket
burgerparticipatie
en -regelingen
4.3A

Onderwijs Rijn en

Onderwijsbeleid en

Heuvelland

leerlingenzaken

Stichting Openbare

6.5D

Bibliotheek taalhuis

Arbeidsparticipatie

Stichting Openbare

4.3A

Stichting BIZ Winkelstad

Bibliotheek
Veenendaal
Concept
Jaarstukken

Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken

cultuurbeleid
ondersteuning aan
conform specifieke
inwoners met
prestatieafspraken
financiële
Uitvoering
problemen
cultuurbeleid
Collectieve
conform specifieke
activiteiten
prestatieafspraken
binnenstad tbv
Naschoolse
ondernemersact.

Bijlagen

25-novBijlage 10
19

Instelling waaraan

Stichting
Stichting Muziekschool
Schuldhulp
projectsubsidie
Veenendaal (SHM)

Burgerjaarverslag 2020

augustus
2-19

UitvoeringBijlage 9
Cultuurvisie

cultuurbeleid

cultuurparticipatie
6.71A
5.3B
MaatwerkdienstDe Muzenjaarstukken
Veenendaal 2020
Cultuurpresentatie,
Concept
verlening 18+
cultuurproductie en

amateurkunst

€ Bijlage 8
285.092

Bijlage 5

Bijlage 7: Overzicht van de verleende
subsidies 2020
conform specifieke

Stichting Santé Partners
Stichting Muziekschool

Jaarrekening

32.500,00

€ 285.092
Stichting Museum
Bijlage 6
Bijlage 7
Veenendaal

Bijlage 4 ASV

Omschrijving van
prestatieafspraken
het
Uitvoering

Veenendaal

ASV
ASV

€ 371.000
€ 1.153.616

331

ASV
ASV

€
€ 27.337
25.000

Stichting
Stichting Muziekschool
Schuldhulp
projectsubsidie
Veenendaal

€
€ 27.337
25.000

ASV

€ 140.000

€ 140.000

Subsidieverordenin

€ 252.242

Stichting Muziekschool
subsidie prestatie 2020,
Stichting
Winkelstad
inzet
cultuurmakelaar
Veenendaal

ASV

€ 4.999

Stichting Nazorg

€ 4.999

€ 39.742
(restbedra
g 62.100
€
vastgestel
de
subsidie
2019)
€
124.729,0
0
€ 8.600

g BIZ

Mensen met verst.
Bijdrage aan
Beperking
binnenstad
Schakelklas
manager

Zie

€ 39.742

uitvoeringsovereen
ASV
komst

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 62.100

Stichting Openbaar
Onderwijs Rijn en
Heuvelland

Taalhuis

ASV

Boekstart

ASV

Stichting Openbare
Bibliotheek taalhuis
€ 8.600

Stichting Openbare
Bibliotheek Veenendaal

310

€ 252.242

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

9-dec-19

10-jun-20

Boekstart
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cultuurproductie en

conform specifieke

cultuurparticipatie

prestatieafspraken

Stichting
Muziekschool
Inleiding

5.3BSamenvatting

De coronacrisisASV
Uitvoering

subsidie prestatie 2020,

Cultuurpresentatie,

cultuurbeleid

inzet cultuurmakelaar
Bijlage 1

cultuurproductie
en
specifieke
Bijlage
2
Bijlageconform
3
Bijlage 4
cultuurparticipatie

€ 140.000

Jaarverslag 2020

(COVID-19)

Bijlage 5

prestatieafspraken

Bijlage
7: Overzicht6.1B
van
de verleende
subsidiesASV
2020
Stichting Nazorg
Samenkracht
Naschoolse act.
Instelling waaraan
subsidie is
verleendOpenbaar
Stichting

Betreffende
en
taakveld
burgerparticipatie
4.3A

Bijlage 6

subsidiedoel
Schakelklas

verkrijging
ASV

ASV

€ 24.000

Stichting Openbare
Aan de Slag
Bibliotheek taalhuis

€ 8.600

Stichting Openbare
Bibliotheek
Stichting Veenendaal
Ondernemersfonds
Veenendaal
Stichting Openbare
Bibliotheek Veenendaal

Omschrijving
van
Mensen
met verst.
het
Beperking

Voorwaarden
voor

Onderwijsbeleid en

Heuvelland

leerlingenzaken

Stichting Openbare
Aan de Slag

6.5D
6.5A

Taalhuis
Begeleiden van

Bibliotheek taalhuis

Arbeidsparticipatie

kwetsbare jongeren

Stichting Openbare

4.3A

naar studie of werk
Boekstart

ASV

Stichting Veenendaal
Bibliotheek
Ondernemersfonds

3.4A Economische
Onderwijsbeleid
en
Promotie
leerlingenzaken

Collectieve

ASV

€ 408.936

Veenendaal
Stichting
Openbare

4.3A

ASV

€ 2.158.770

Bibliotheek Veenendaal

Onderwijsbeleid en

ondernemers op de
Uitvoering
bedrijventerreinen
cultuurbeleid

Stichting Santé Partners

6.71A
leerlingenzaken

Uitvoering
geven
conform
specifieke

ASV

€ 371.000

Maatwerkdienst-

aan de Wet
prestatieafspraken

Stichting Poppdium vlow

verlening 18+
5.3B

ASV

€ 91.350

0318

Cultuurpresentatie,

gemeentelijke
Uitvoering
schuldhulpverlenin
cultuurbeleid

Stichting Schuldhulp

cultuurproductie en
6.71A
cultuurparticipatie

g (Wgs) specifieke
conform
Vrijwillige
prestatieafspraken

ASV

€ 25.000

Stichting
Scoren
in de
Veenendaal
(SHM)

6.1B
samenkracht
Maatwerkdienst-

Maatschappelijke
ondersteuning aan

ASV

Wijk

en
verlening 18+

participatie
van
inwoners met

burgerparticipatie +

kinderen
financiëlein de

activiteiten

€ 10.000

Stichting Nazorg
Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald
Stichting Openbaar
Onderwijs Rijn en
Heuvelland

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras
Stichting Poppdium vlow
0318
Stichting Schuldhulp
Veenendaal
Stichting
Scoren in de
Wijk

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal
Stichting
Scoren in de

Stichting BIZ Winkelstad

activering
3.3B Bedrijfsloket

van
sport
Collectieve

Subsidieverordenin

Stichting
Scoren in de
Veenendaal

6.1B
samenkracht
en -regelingen

Maatschappelijke
activiteiten

ASV
g BIZ

€ 7.500

Wijk

en

participatie
binnenstad van
tbv

burgerparticipatie +

kinderen
in de
ondernemers

Stichting BIZ Winkelstad

5.1A
3.3B sportbeleid
Bedrijfsloketen

wijken
door
Bijdrage
aanmiddel

Zie

€ 39.742

Veenendaal

activering
en -regelingen

van
sport
binnenstad

uitvoeringsovereen

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

Stichting Stiebo

6.1B Samenkracht

act.
Mensen met
manager

ASV
komst

€ 585

Stichting Stiebo

en

functiebeperking
ASV

€ 1.047.755

Stichting Theater
Lampegiet

burgerparticipatie
5.3B

Uitvoering

Lampegiet

Cultuurpresentatie,

cultuurbeleid

cultuurproductie en

conform specifieke

cultuurparticipatie

prestatieafspraken

5.3B

Uitvoering

Concept Jaarstukken
Stichting Theater

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

€ 4.999
Hoogte
van de
uitbetaal
de62.100
€
subsidie
s

Wijk

310

ASV

Stichting Theater

Bijlagen
Bijlage 9

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Bijlage 10

9-dec-19
Datum
verlenin
g

€€ 24.000
124.729,0
0
€ 8.600

Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces
Boekstart

5-aug-20

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen
Uitvoering
Cultuurvisie

29-okt2019

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal
Uitvoering
Cultuurvisie

10-sep20

€
1.808.441
,00
€ 371.000
€ 91.350

€ 25.000
€ 10.000

332

wijken
door middel
problemen

Stichting Theater

€ 140.000

Bijlage 7

€ 4.999
Verleende
subsidiebe
drag
€ 62.100

Onderwijs Rijn en

Concept jaarstukken 2020
5.1A sportbeleid en

Stichting Muziekschool
Jaarrekening
subsidie
prestatie 2020,
inzet cultuurmakelaar

€ 252.242
€ 7.500

€ 39.742
(restbedra
g
€
585
vastgestel
de
subsidie
2019)
€
1.047.755

SHM biedt
ondersteuning en
Stimuleren
voorkomt zo (verdere)
verantwoordelijkheids
financiële
gevoel
vanproblemen
kwetsbare
en
kinderen
en daarmee
schuldenproblematiek
latere
problemen
voorkomen
Collectieve
activiteiten
Stimuleren
ondernemers
verantwoordelijkheids
binnenstad
gevoel
van kwetsbare
kinderen en daarmee
latere
problemen
Uitvoering
geven aan
voorkomen
activiteiten in de
binnenstad
Meedoen in de
maatschappij
Uitvoering
Cultuurvisie

20-nov19

29-jan-20
16-dec19

10-jun-20
16-dec19

10-jun-20
9-dec-19

25-nov19
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€

Wijk
Inleiding

Stichting
Scoren
in de
Bijlage
1

en

participatie van

burgerparticipatie +

kinderen in de

5.1ASamenvatting
sportbeleid en

De coronacrisis
wijken door
middel

activering

van sport

Jaarverslag 2020

(COVID-19)

6.1B2 samenkracht
Bijlage
BijlageMaatschappelijke
3
Bijlage 4 ASV

Wijk

en

participatie van

Instelling waaraan

Betreffende
5.1A
sportbeleid en
taakveld
activering

Omschrijving
van
wijken
door middel
het
van sport

Bijlage 5

Bijlage 7: Overzichtburgerparticipatie
van de verleende
subsidies 2020
+ kinderen in de
subsidie is
verleendStiebo
Stichting

6.1B Samenkracht

subsidiedoel
act.
Mensen met

en

functiebeperking

€ 7.500

Jaarrekening
Bijlage 6

gevoel van kwetsbare
kinderen en daarmee
latere problemen
Burgerjaarverslag
2020
Bijlagen
voorkomen

Stichting Scoren in de
Bijlage 7
Wijk

€ 7.500

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de585
€
subsidie
s

Bijlage 8

verkrijging
ASV

ASV

€ 1.047.755
24.000

Stichting Theater
Aan de Slag
Lampegiet

€ 24.000
1.047.755

Uitvoering
Voorkomen
Cultuurvisie
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

25-nov5-aug-20
19

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Stichting
Theater
Veenendaal(extra
Lampegiet
subsidie)

€ 408.936

Collectieve
activiteiten
ondernemers op de
bedrijventerreinen

29-okt2019

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
Herdenken,
gemeente educatie.
ontmoeten,
Veenendaalhistorie
Overdracht
aan Jeugd

10-sep20
11-jul-19

SHM biedt
ondersteuning en
Stimuleren
voorkomt zo (verdere)
amateurkunst
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

voor

burgerparticipatie
5.3B
6.5A

Uitvoering
Begeleiden van

Lampegiet

Cultuurpresentatie,
Arbeidsparticipatie

cultuurbeleid
kwetsbare jongeren

cultuurproductie en

conform
specifieke
naar studie
of werk

Stichting

cultuurparticipatie
3.4A Economische

prestatieafspraken
Collectieve

ASV

Stichting
Theater
Ondernemersfonds

5.3B
Promotie

Uitvoering
activiteiten

ASV

Lampegiet
Veenendaal(extra

Cultuurpresentatie,

cultuurbeleid
ondernemers op de

subsidie)

cultuurproductie en

conform
specifieke
bedrijventerreinen

Stichting Santé Partners

cultuurparticipatie
6.71A

prestatieafspraken
Uitvoering geven

ASV

Stichting Veteranen

0.4
Bedrijfsvoering
Maatwerkdienst-

Herdenken,
aan de Wet

Notitie Veteranen

Contact Veenendaal

verlening 18+

ontmoeten,
gemeentelijke

in Veenendaal

€ 371.000
€ 3.500

Stichting Stiebo

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein
STMR
Stichting
Veteranen
Vitras
Contact Veenendaal

€
170.544,0
0

€ 371.000
€ 3.500

educatie.
schuldhulpverlenin
Overdracht
historie
g (Wgs)

Stichting Schuldhulp

6.71A

aan
Jeugd
Vrijwillige

ASV

Stichting
Veenendaal (SHM)

5.3B
Maatwerkdienst-

Stimuleren
ondersteuning aan

ASV/Nadere regels

Westerkerkmuziek

Cultuurpresentatie,
verlening 18+

Amateurkunst
inwoners met

amateurkunst

€ 25.000
€ 1.500

Stichting Schuldhulp
Veenendaal
Stichting
Westerkerkmuziek
Veenendaal

cultuurproductie en

financiële

cultuurparticipatie

problemen

Stichting Wetswinkel
BIZ Winkelstad

6.1B
3.3B Samenkracht
Bedrijfsloket

Rechtsbijstand
Collectieve

ASV
Subsidieverordenin

Veenendaal

en -regelingen

verlenen
activiteiten

g BIZ

burgerparticipatie

onvermogenden
binnenstad tbv

Stichting Wijs met je Wijk

6.1B Samenkracht

Mogelijk
maken
ondernemers

Fonds

Stichting BIZ Winkelstad

en
3.3B Bedrijfsloket

activiteiten
wijk
Bijdrage aan

maatschappelijke
Zie

Veenendaal

burgerparticipatie
en -regelingen

west
binnenstad

initiatieven
uitvoeringsovereen

manager

komst
ASV

Stichting Openbare
Bibliotheek
(volwasseneducatie)

Super in Veenendaal

Concept jaarstukken 2020
Stichting Openbare

5.3B

Oude

Bibliotheek

Cultuurpresentatie,

Volksuniversiteit

(volwasseneducatie)

cultuurproductie en

activiteiten

cultuurparticipatie
Super in Veenendaal

Concept Jaarstukken

16-decBijlage 10
19

Verleende
subsidiebe
drag
€ 585

Voorwaarden

Stichting Theater
Aan de Slag

Veenendaal

Stimuleren
Bijlage 9
verantwoordelijkheids
gevoel van kwetsbare
kinderen en daarmee
Welk problemen
latere
(maatschappelijk)
voorkomen
effect wordt bereikt
Meedoen in de
maatschappij

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

€ 25.000
€ 1.500

€ 1.000
252.242

Stichting Wetswinkel
Winkelstad
Veenendaal

€ 1.000
252.242

€ 5.000

Stichting Wijs met je Wijk

€ 5.000

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
€
subsidie
217.000
2019)

333

310

€
3.404

Meedoen
Collectievein de
maatschappij
activiteiten
ondernemers
binnenstad
voor verbouwing
apostolisch
Uitvoering geven aan
genootschap deel
activiteiten in de
vanuit wijkbudget en
binnenstad
deel maatsch.
Initiatieven
Uitvoering functie
volwasseneneducatie
door de bieb
(voorheen VU)

Datum
verlenin
g
9-dec-19

26-aug20

9-dec-19
10-jun-20

10-jun-20

Afrekening subsidie
2019
- Peuteropvang
Jaarstukken
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zonder VE

Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2020

Bijlage 6

Bijlage 7

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Verleende
subsidiebe
€
5.000
drag

Instelling waaraan
subsidie Wijs
is uitbetaald
Stichting
met je Wijk

Hoogte
van
de
€
5.000
uitbetaal
de
subsidie
s

ASV

€ 24.000

Aan de Slag
Stichting Openbare
Bibliotheek
(volwasseneducatie)

€€24.000
217.000

Collectieve

ASV

€ 408.936

€ 408.936

4.3A
Promotie

Aanbod
van
activiteiten

Nadere regels

Stichting
Ondernemersfonds
Super
in Veenendaal
Veenendaal

Onderwijsbeleid en

peuteropvang
ondernemers op de

Peuteropvang met

leerlingenzaken

bedrijventerreinen
zonder

en zonder VE-

6.71A

voorschoolse
Uitvoering geven

gemeente
ASV

Maatwerkdienst-

educatie
aan de Wet

Veenendaal en

verlening 18+

gemeentelijke

Subsidieregeling

schuldhulpverlenin

2020 vergoeding

Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

Voorwaarden

Stichting
subsidie Wijs
is met je Wijk

6.1B
Samenkracht
taakveld

Mogelijk
maken
het

Fonds
voor

verleend

en

subsidiedoel
activiteiten
wijk

verkrijging
maatschappelijke

burgerparticipatie

west

initiatieven

Aan de Slag
Stichting Openbare

6.5A
5.3B

Begeleiden van
Oude

Bibliotheek

Arbeidsparticipatie
Cultuurpresentatie,

kwetsbare jongeren
Volksuniversiteit

(volwasseneducatie)

cultuurproductie en

activiteiten
naar studie of werk

Stichting

cultuurparticipatie
3.4A Economische

Super
in Veenendaal
Ondernemersfonds
Veenendaal
Stichting Santé Partners

Jaarrekening

g (Wgs)

ouderbijdrage niet-

Stichting Schuldhulp

6.71A

Vrijwillige

KOT
ASV ouders

Veenendaal (SHM)

Maatwerkdienst-

ondersteuning aan

peuteropvang

verlening 18+

inwoners met

Covid-19 gemeente

financiële

Veenendaal

Super in Veenendaal

4.3A

Aanbod
van
problemen

Nadere regels

Stichting BIZ Winkelstad

Onderwijsbeleid
3.3B Bedrijfsloketen

peuteropvang
Collectieve

Peuteropvang
met
Subsidieverordenin

Veenendaal

leerlingenzaken
en -regelingen

zonder
activiteiten
voorschoolse
binnenstad tbv

en
zonder VEg BIZ
gemeente

educatie
ondernemers

Veenendaal en
Subsidieregeling
Zie
2020
vergoeding
uitvoeringsovereen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad
manager

€
3.404

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Welk
(maatschappelijk)
voor
verbouwing
effect wordt bereikt
apostolisch
genootschap deel
vanuit wijkbudget en
deel maatsch.
Initiatieven
Voorkomenfunctie
Uitvoering
volwasseneneducatie
langdurige uitval van
door
de bieb
kwetsbare
jongeren
uit het arbeidsproces
(voorheen
VU)

Datum
verlenin
g

Collectieve
activiteiten subsidie
Afrekening
ondernemers
op de
2019
- Peuteropvang
bedrijventerreinen
zonder
VE

29-okt2019

5-aug-20

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

€ 25.000

Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 25.000

29-jan-20

€ 1.270,64

Super in Veenendaal

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€
1.270,64
€ 252.242

SHM biedt
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek
Vergoeding
ouderbijdrage corona
Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

ouderbijdrage
nietkomst
KOT ouders
peuteropvang

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)

10-jun-20

Covid-19 gemeente
Veenendaal

Concept Jaarstukken
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peuteropvang
Covid-19 gemeente
Inleiding

Super in Veenendaal
Bijlage 1

Samenvatting

4.3A

De coronacrisisVeenendaal
Jaarverslag 2020
(COVID-19)
€ 1.270,64

Aanbod van

Nadere regels

Onderwijsbeleid
en
met5
Bijlage
2
Bijlagepeuteropvang
3
Bijlage 4 Peuteropvang
Bijlage
leerlingenzaken

zonder

en zonder VE-

Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van
educatie

Voorwaarden
Veenendaal
en

subsidie is

taakveld

het

voor
Subsidieregeling

subsidiedoel

verkrijging
2020
vergoeding

Bijlage 7: Overzicht van de verleende
subsidiesgemeente
2020
voorschoolse
verleend

Bijlage 6

Jaarrekening

Super in Veenendaal
Bijlage 7

Super
in Veenendaal
Stichting

Ondernemersfonds
Veenendaal

Begeleiden van

Arbeidsparticipatie

kwetsbare jongeren

4.3A
3.4A Economische
Onderwijsbeleid
en
Promotie
leerlingenzaken

peuteropvang
activiteiten
zonder
ondernemers op de

6.71A

voorschoolse
bedrijventerreinen
educatie
Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

verlening 18+

gemeentelijke

Concept jaarstukken 2020
Stichting Santé Partners

naar studie of werk
Aanbod
van
Collectieve

schuldhulpverlenin
g (Wgs)
Stichting Schuldhulp

6.71A

Vrijwillige

Veenendaal (SHM)

Maatwerkdienst-

ondersteuning aan

Super in Veenendaal

verlening 18+
4.3A

inwoners met
Aanbod
van
financiële

Onderwijsbeleid en

Stichting BIZ Winkelstad

leerlingenzaken
3.3B Bedrijfsloket

Veenendaal

en -regelingen

peuteropvang
problemen
zonder
Collectieve
voorschoolse
activiteiten
educatie
binnenstad tbv

ondernemers
Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad
manager

peuteropvang
ASV
Covid-19 gemeente
Veenendaal
Nadere
regels
ASV
Peuteropvang met

€ 24.000

Stichting Aan de Slag

€ 24.000

5-aug-20

€
€ 59.597
408.936

Super
in Veenendaal
Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€€ 408.936
59.596,80

Voorkomen
langdurige uitval van
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces
Het
kunnen spelen en
Collectieve
leren
met
activiteiten
leeftijdsgenoten
ondernemers opdoor
de
peuters
van wie de
bedrijventerreinen
ouders geen recht
hebben op KOT,
maar
door geven
deze aan
Uitvoering
gesubsidieerde
de Wgs namens
peuterplaatsen
zich
gemeente
toch
kunnen
Veenendaal
ontwikkelen in een
groep kinderen.

€ 371.000

Stichting334
Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

ouderbijdrage nietKOT ouders

Veenendaal
Nadere regels

€ 25.000

Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 25.000

€ 271,50

Super in Veenendaal

€ 271,50

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 39.742

€ 252.242

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

€ 255.957

Super in Veenendaal
(Mini's in Balans)

€ 255.957

Vergroten van
26-novonderwijskansen van
19
peuters met het doel
in te
stromen 2020
in het
Jaarstukken
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PO met een zo klein
mogelijke

Covid-19 gemeente
Super in Veenendaal

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

(Mini's in Balans)

Onderwijsbeleid en

peuteropvang met

Peuteropvang met

leerlingenzaken

voorschoolse

en zonder VE-

educatie

gemeente

10-sep20

29-jan-20

Subsidieregeling
2020 vergoeding
Zie
ouderbijdrage nietuitvoeringsovereen
KOT ouders
komst
peuteropvang

26-nov29-okt19
2019

SHM biedt
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
Afrekening
subsidie
en
2019
peuteropvang
schuldenproblematiek
met VE

Peuteropvang met
en zonder VESubsidieverordenin
gemeente
g BIZ
Veenendaal en

Bijlage 10

Datum
verlenin
g

2020 vergoeding

peuteropvang
ASV
Covid-19 gemeente

Bijlage 9

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

gemeente

Veenendaal

Concept Jaarstukken

Bijlage 8

Bijlagen

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

en zonder VEVeenendaal en
ASV
Subsidieregeling

Vergoeding
ouderbijdrage corona

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

KOT ouders
6.5A

€
1.270,64

Verleende
subsidiebe
drag

ouderbijdrage nietStichting Aan de Slag

Burgerjaarverslag 2020

310

Super in Veenendaal
Inleiding

4.3A

Aanbod van

Nadere regels

Onderwijsbeleid en

peuteropvang

Peuteropvang met

leerlingenzaken
Samenvatting

zonder De coronacrisisen zonder VE-Jaarverslag 2020
(COVID-19)

voorschoolse
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlageeducatie
3

2019 peuteropvang
met VE
Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

gemeente

Bijlage 4 Veenendaal
Bijlage
en 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Subsidieregeling

Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies2020
2020
vergoeding

Verleende
subsidiebe
drag

Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Hoogte
van de
uitbetaal
de
subsidie
s

Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt

Datum
verlenin
g

€ 255.957
24.000

Super
in Veenendaal
Stichting
Aan de Slag
(Mini's in Balans)

€ 255.957
24.000

26-nov5-aug-20
19

€ 408.936

Stichting
Ondernemersfonds
Veenendaal

€ 408.936

Vergroten
Voorkomenvan
onderwijskansen
van
langdurige uitval van
peuters
metjongeren
het doel
kwetsbare
in
stromen
in het
uitte
het
arbeidsproces
PO
met een zo klein
Collectieve
mogelijke
activiteiten
ontwikkelingsachterst
ondernemers op de
and.
bedrijventerreinen

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

ASV/Nadere regels
ASV
amateurkunst

€ 1.250
€ 25.000

Veenendaals Chr.
Stichting335
Schuldhulp
Mannenkoor
Veenendaal

€ 1.250
€ 25.000

26-aug29-jan-20
19

financiële
Stimuleren
problemen
Amateurkunst
Collectieve

ASV/Nadere regels

€ 1.000

Veenendaals Kamerkoor

€ 1.000

amateurkunst
Subsidieverordenin

€ 252.242

€ 252.242

activiteiten

g BIZ

Stichting Winkelstad
Veenendaal

binnenstad tbv
Ouderen
ondernemers

ASV

€ 525

Vereniging KBO

€ 525

Bijdrage aan

Zie

€ 39.742

uitvoeringsovereen
ASV
komst

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 1.700

Vrijetijdskring Buitenzorg

€ 1.000

Vrouwenkoor V'allure

€ 39.742
(restbedra
g 1.700
€
vastgestel
de
subsidie
2019)
€ 1.000

Stimuleren
SHM biedt
amateurkunst
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek
Stimuleren
amateurkunst
Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad
Meedoen in de
maatschappij
Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstadin de
Meedoen

Stimuleren
amateurkunst

26-aug19

€ 8.000

Werkgroep Educatieve
theatervoorstelling

Instelling waaraan

Betreffende

Omschrijving van

subsidie is

taakveld

het

verleend

subsidiedoel

Voorwaarden nietouderbijdrage
voor ouders
KOT
verkrijging
peuteropvang

Covid-19 gemeente
Veenendaal
Super
in Veenendaal
Stichting
Aan de Slag

4.3A
6.5A

Aanbod
vanvan
Begeleiden

Nadere
regels
ASV

(Mini's in Balans)

Onderwijsbeleid
en
Arbeidsparticipatie

peuteropvang
met
kwetsbare jongeren

Peuteropvang met

leerlingenzaken

voorschoolse
naar studie of werk

en zonder VE-

Stichting

3.4A Economische

educatie
Collectieve

gemeente
ASV

Ondernemersfonds

Promotie

activiteiten

Veenendaal en

ondernemers op de

Subsidieregeling

bedrijventerreinen

2020 vergoeding

6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

ouderbijdrage
nietASV
KOT ouders

verlening 18+

gemeentelijke

Veenendaal
Stichting Santé Partners

schuldhulpverlenin
Veenendaals
Chr.
Concept
jaarstukken
Stichting Schuldhulp
Mannenkoor
Veenendaal (SHM)

5.3B
2020
6.71A
Cultuurpresentatie,
Maatwerkdienstcultuurproductie en
verlening 18+
cultuurparticipatie

Veenendaals Kamerkoor

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal
Vereniging KBO

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal
Vrijetijdskring Buitenzorg

Vrouwenkoor V'allure

5.3B
Cultuurpresentatie,
3.3B Bedrijfsloket
cultuurproductie en
en -regelingen
cultuurparticipatie
6.1B Samenkracht
en
3.3B Bedrijfsloket
burgerparticipatie
en -regelingen
6.1B Samenkracht

g (Wgs)
Stimuleren
Vrijwillige
Amateurkunst
ondersteuning aan

peuteropvang
Covid-19 gemeente
Veenendaal

inwoners met

en

binnenstad
Act.
mensen met
manager
lich. en verst.

burgerparticipatie

beperking

5.3B

Stimuleren

ASV/Nadere regels

Cultuurpresentatie,

Amateurkunst

amateurkunst

maatschappij

29-okt2019

26-aug19
10-jun-20

9-dec-19

10-jun-20
9-dec-19

cultuurproductie en

Concept Jaarstukken
Werkgroep Educatieve

cultuurparticipatie
5.3B

Stimuleren

ASV
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€ 8.000

Stimuleren
amateurkunst

27-nov19

cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Veenendaals
Kamerkoor
Inleiding
Bijlage 1

5.3BSamenvatting

€ 1.000
De coronacrisisASV/Nadere regels
Stimuleren
Jaarverslag 2020

Cultuurpresentatie,

Amateurkunst

(COVID-19)

Bijlage
2
Bijlage 3
cultuurproductie
en

Veenendaals Kamerkoor
Jaarrekening

€ 1.000

amateurkunst

Bijlage 4

Bijlage 5

cultuurparticipatie

Bijlage
7: Overzicht6.1B
van
de verleende
subsidiesASV
2020
Vereniging KBO
Samenkracht
Ouderen

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

26-aug19

Bijlagen

Bijlage 10

Omschrijving van

Voorwaarden

het

voor

6.1B Samenkracht

subsidiedoel
Act.
mensen met

verkrijging
ASV

€ 525
Verleende
subsidiebe
drag
€ 1.700

en

lich. en verst.

burgerparticipatie

beperking

6.5A
5.3B

Begeleiden van
Stimuleren

ASV
ASV/Nadere
regels

24.000
€ 1.000

Stichting Aan V'allure
de Slag
Vrouwenkoor

24.000
€ 1.000

Arbeidsparticipatie
Cultuurpresentatie,

kwetsbare jongeren
Amateurkunst

amateurkunst

5-aug-20
26-aug19

cultuurproductie en

naar studie of werk

Voorkomen
Stimuleren
langdurige uitval van
amateurkunst
kwetsbare jongeren
uit het arbeidsproces

Stichting

cultuurparticipatie
3.4A Economische

Collectieve

ASV

€ 408.936

€ 408.936

Ondernemersfonds
Werkgroep
Educatieve

Promotie
5.3B

activiteiten
Stimuleren

ASV

€ 8.000

Veenendaal
theatervoorstelling

Cultuurpresentatie,

ondernemers op de
Amateurkunst

Zaalhuurregeling

Stichting
Ondernemersfonds
Werkgroep Educatieve
Veenendaal
theatervoorstelling
(WET)

Collectieve
activiteiten
Stimuleren
ondernemers op de
amateurkunst
bedrijventerreinen

29-okt2019
27-nov19

(WET)

cultuurproductie en

bedrijventerreinen

Stichting Santé Partners

cultuurparticipatie
6.71A

Uitvoering geven

Maatwerkdienst-

aan de Wet

verlening 18+

gemeentelijke

Instelling waaraan
subsidie is

verleend
Vrijetijdskring
Buitenzorg

Stichting Aan V'allure
de Slag
Vrouwenkoor

Betreffende
en
taakveld
burgerparticipatie

€ 8.000

Vereniging KBO
Instelling waaraan
subsidie is uitbetaald

Stimuleren
amateurkunst

Burgerjaarverslag 2020

Vrijetijdskring Buitenzorg

€ 525
Hoogte
van de
uitbetaal
de1.700
€
subsidie
s

Meedoen in de
maatschappij
Welk
(maatschappelijk)
effect wordt bereikt
Meedoen in de
maatschappij

9-dec-19
Datum
verlenin
g
9-dec-19

ASV

€ 371.000

Stichting Santé Partners
Sociaal Domein STMR
Vitras

€ 371.000

Uitvoering geven aan
de Wgs namens
gemeente
Veenendaal

10-sep20

ASV

€ 25.000

Stichting Schuldhulp
Veenendaal

€ 25.000

SHM biedt
ondersteuning en
voorkomt zo (verdere)
financiële problemen
en
schuldenproblematiek

29-jan-20

€ 252.242

Stichting Winkelstad
Veenendaal

€ 252.242

Collectieve
activiteiten
ondernemers
binnenstad

10-jun-20

€ 39.742

Stichting BIZ Winkelstad
Veenendaal

€ 39.742
(restbedra
g
vastgestel
de
subsidie
2019)

Uitvoering geven aan
activiteiten in de
binnenstad

10-jun-20

schuldhulpverlenin
g (Wgs)
Stichting Schuldhulp

6.71A

Vrijwillige

Veenendaal (SHM)

Maatwerkdienst-

ondersteuning aan

verlening 18+

inwoners met
financiële
problemen

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Collectieve

Subsidieverordenin

Veenendaal

en -regelingen

activiteiten

g BIZ

Concept jaarstukken 2020

binnenstad tbv

336

ondernemers

Stichting BIZ Winkelstad

3.3B Bedrijfsloket

Bijdrage aan

Zie

Veenendaal

en -regelingen

binnenstad

uitvoeringsovereen

manager

komst

Concept Jaarstukken
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Inleiding
Bijlage 1

Samenvatting
Bijlage 2

De coronacrisis
(COVID-19)

Bijlage 3

Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Verslag van de medebewindstaken
De gemeente voert in opdracht van de rijks- en
provinciale overheid in medebewind een groot
aantal taken uit. Voor zowel het rijk als de
provincie is het van belang om te weten of de
gemeente die taken conform de wettelijke eisen
uitvoert. Daarom houden ze toezicht op de
gemeente via het zogenoemde interbestuurlijk
toezicht (IBT). Om de IBT transparanter
te maken is in 2012 de Wet revitalisering
generiek toezicht (Wet RGT) van kracht
geworden.

Met de invoering van de wet RGT is het zwaartepunt
verschoven van ‘verticaal toezicht’ naar ‘horizontale
verantwoording’. Dit betekent dat niet langer het rijk en de
provincie, maar de gemeenteraad primair - in eerste lijn verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van
autonome en medebewindtaken door het college. De provincie
houdt - in tweede lijn - verticaal toezicht op de gemeente. De
provincie stelt zich daarbij terughoudend op, overeenkomstig
de wet RGT.
In het raadsbesluit van 28 mei 2015 is door u besloten
om de verantwoording over de uitvoering van de
medebewindstaken te koppelen aan de bestaande horizontale
verantwoordingsmechanismen c.q. de P&C-cyclus.
In onderliggend verslag wordt per beleidsthema en per wet op
de uitvoering van de medebewindstaken ingegaan. Voor 2020
is de verantwoordingslijst gelijk aan 2019.

Overzicht ingevulde gegevens
Toezicht Woon- en Leefklimaat
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
1.1 In welke mate voldoet de gemeente aan de
kwaliteitscriteria 2.1 (professionele schatting)?
51% - 75%
1.2 Wat is het aantal omgevingsvergunningen activiteit
milieu?
4

1.3 Hoeveel vergunningen uit dit bestand zijn actueel?
100%
1.4 Bij hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu
betrof het een zogenaamde Lex Silencio Positivo (LSP)?
0
1.5 Hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu met een
uitgebreide voorbereidingsprocedure zijn er verstrekt in de
gemeente?
4
1.6 In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid tot een
beroepsprocedure?
0
1.7 Is het handhavingsbeleid binnen de gemeente gebaseerd
op een probleem- of risicoanalyse?
Ja
1.8 Heeft regionale afstemming bij het handhavingsbeleid
plaatsgevonden?
Ja
1.9 Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen
vastgesteld?
Ja
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Inleiding
Bijlage 1

De coronacrisis
(COVID-19)

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

1.11 Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het
handhavingsbeleid benoemd?
a.

Asbestregelgeving

Nee

b.

Brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen

Nee

c.

Constructieve veiligheid en brandveiligheid

Ja

d.

Verontreinigde grond

Nee

e.

Risicovolle inrichtingen

Nee

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

2.13 Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag voor
de tegemoetkoming in schade (planschade)?
n.v.t.

2.7 Hoeveel vaststellingsbesluiten heeft de gemeente
genomen?
12

2.3 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen
zijn ouder dan 10 jaar?
In Veenendaal zijn de volgende plangebieden ouder dan 10 jaar:
− Groenpoort (gedeelte van Veenendaal-oost)
− een strook grond gelegen tussen Veenendaal-Oost en de A-12

Bijlage 10

2.5 Hoe vaak heeft het college van B&W gebruik gemaakt
van de wettelijke bevoegdheid om bestemmingsplannen
te wijzigen, ervan af te wijken, verder uit te werken of
hieromtrent nadere eisen te stellen?
4

1.13 Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH-taken voor
1 januari aan de raad aangeboden en beschikbaar voor de
Gedeputeerde Staten?
Nee

2.2 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen
heeft de gemeente?
85

Bijlage 9

2.12 Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag voor
de tegemoetkoming in schade (planschade)?
n.v.t.

2.6 Hoe vaak is de besluitvorming ten aanzien van deze
bevoegdheid verlopen volgens de wettelijke procedures?
In alle gevallen

2.1 Hoeveel procent van het gemeentelijke
grondgebied wordt gedekt door bestemmingsplannen/
beheersverordeningen (professionele schatting)?
76% - 100%

Bijlage 8

Bijlagen

2.4 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen
zijn digitaal ontsloten?
Alle geldende plannen zijn digitaal ontsloten.

1.12 Evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten in het
uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd?
Ja

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgerjaarverslag 2020

2.8 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn binnen de wettelijke
termijn afgehandeld?
In alle gevallen
2.9 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn volgens de wettelijke
procedure afgehandeld?
Alle gevallen
2.10 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade
(planschade) zijn er in de gemeente ingediend?
Geen
2.11 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade
(planschade) zijn er gehonoreerd?
n.v.t.

2.14 Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn er binnen
de gemeente gesloten?
5
2.15 Hoeveel hiervan voldoen aan de wettelijke procedurele
verplichtingen?
Alle gevallen
2.16 Hoe hoog is in de gemeente het totaalbedrag uit
grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de
wettelijke procedurele verplichtingen?
€ 205.476
2.17 Heeft de gemeente een Wro handhavingsbeleidsplan
vastgesteld?
Ja				
2.18 Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden
afgeweken van het bestemmingsplan zijn er het afgelopen
jaar ingediend?
61
2.19 Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden
afgeweken van het bestemmingsplan zijn er in het afgelopen
jaar verleend?
61
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Waterwet
3.1 Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het
waterschap over:
a.

Beleid

Ja

b.

Planvorming

Ja

c.

Investeringsprogrammering

Nee

d.

Operationele zaken

Ja

3.2 Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn er in
de gemeente ingediend?
0
3.3 Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn correct
afgehandeld?
0
3.4 Hoeveel illegale lozingen in het openbaar vuilwaterriool
zijn er bij gemeentelijk toezicht geconstateerd?
3á4
3.5 Heeft de gemeente haar zorgplichten geformuleerd in een
door de raad vastgesteld rioleringsplan ten aanzien van:
a.

Inzameling en het transport van afvalwater

Ja

b.

Grondwater

Ja

c.

Hemelwater

Ja

3.6 Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met
de zorgplicht voor:
a.

Inzameling en het transport van afvalwater

Ja

b.

Grondwater

Ja

c.

Hemelwater

Ja

3.7 Is er een financiële meerjarenraming voor de rioolheffing
in het rioleringsplan opgenomen?
Ja

5.4 Hoe vaak is gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het
welstandsvrij verklaren van specifieke gebieden?
In 2020 zijn er geen gebieden welstandsvrij verklaard.

3.8 Hoeveel Kaderrichtlijn Water (KRW) gebieden heeft
de gemeente in beheer?
0

5.5 Hoe vaak is bestuursdwang toegepast om bouwwerken
aan de regels te laten voldoen?
0

3.9 Hoeveel KRW-registers worden voor de KRW-gebieden
bijgehouden door de gemeente?
0

Monumentenwet

Huisvestingswet

6.2 Hoeveel vergunningsaanvragen voor wijziging aan/van
rijksmonumenten zijn er ingediend?
0

Het Rijk legt op basis van de huisvestingswet kwantitatieve
taakstellingen aan gemeenten op voor de huisvesting van
statushouders. De aantallen zijn gerelateerd aan het aantal
inwoners van de gemeente. Elk halfjaar krijgt de gemeente een
nieuwe taakstelling opgelegd.
De gegevens zijn afkomstig van het COA. Het is daarmee niet
nodig voor deze wet eigenhandig gegevens aan te leveren.

Woningwet
5.1 Heeft het college van B&W het verslag van de woningwet
voorgelegd aan de gemeenteraad?
Nee
5.2 Hoeveel vergunningsaanvragen voor omgevings
vergunningen categorie bouwen zijn er ingediend?
297

6.1 Hoeveel rijksmonumenten heeft de gemeente?
9

6.3 Hoeveel omgevingsvergunningen voor wijziging aan/van
rijksmonumenten heeft de gemeente verleend?
0
6.4 Hoeveel adviezen zijn er door de monumentencommissie
afgegeven met betrekking tot rijksmonumenten?
0
6.5 Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingszaken zijn
er afgelopen jaar opgestart naar aanleiding van een
overtreding van de Monumentenwet op het gebied van
rijksmonumenten?
0

5.3 Hoeveel omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn
er verleend?
294
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Overzicht ingevulde gegevens Toezicht
Dienstverlening

2.6 Past de gemeente vervanging toe?
Nee

Wet BRP

2.7 In welke mate zijn alle archiefbescheiden van de
gemeente, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de daarvoor
aangewezen openbare archiefbewaarplaats?
100%

1.1 Heeft de gemeente de jaarlijkse zelfevaluatie BRP vóór
1 januari van het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd?
Ja

Paspoortwet
1.2 Heeft de gemeente de jaarlijkse controle op de toepassing
van beveiligingsmaatregelen (zelfevaluatie) vóór 1 januari van
het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd?
Ja

Archiefwet
2.1 Wordt een kwaliteitssysteem voor het beheer van te
bewaren archiefbescheiden toegepast door de gemeente?
Deels
2.2 In welke mate beschikt de gemeente over een actueel,
compleet en logisch samenhangend overzicht van (te
bewaren) archiefbescheiden?
70%
2.3 In welke mate zijn de archiefbescheiden (papier/digitaal)
beschreven op basis van een vastgesteld metadataschema?
50%

2.8 Heeft de gemeente een archiefbewaarplaats aangewezen
die aan de eisen voldoet?
Ja
2.9 In hoeverre beschikt de gemeente over één of meer
archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in
de Archiefbesluit- en regeling genoemde eisen voldoet?
Deels
2.10 Worden beperkingen van de openbaarheid conform
artikel 15 gemotiveerd?
Ja

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Toelichting op de rapportage
3.1 Toelichting op de Leerplichtwet-rapportage:
In vergelijking met het voorgaande schooljaar 2018-2019 is er
dit schooljaar 2019-2020 een significant verschil zichtbaar in
het aantal behandelde dossiers. Dit is te verklaren vanwege
het feit dat het aantal meldingen bij Leerplicht zijn ingediend
tot 16 maart, vanaf deze datum was er geen mogelijkheid
tot het volgen van fysiek onderwijs. Normaliter nemen in de
tweede helft van het schooljaar het aantal meldingen toe, dit
is vanwege Corona niet gebeurd. Aangezien er geen sprake
was van fysieke schoolgang, was er ook geen sprake van
ongeoorloofd verzuim.
De meldingen die het afgelopen schooljaar binnen zijn
gekomen in de periode september tot maart, komen overeen
met deze periode in het voorgaande schooljaar. Dit geeft
dus duidelijk aan dat het grote verschil te wijten is aan de
veranderde situatie in de periode waar de leerlingen geacht
werden thuis online lessen te volgen.

Een nadere verantwoording over de Archiefwet vindt u bij het
onderdeel Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
verderop in dit verslag.

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Onderwijs
Leerlingenvervoer

2.4 Voorziet de bewaarstrategie voor archiefbescheiden
(papier/digitaal) in conservering met het oog op opslag van
ten minste honderd jaar?
Ja

1.1 Heeft de gemeente een Verordening Leerlingenvervoer die
voldoet aan de wettelijke regels?
Ja

Leerplichtwet
2.5 In welke mate is van de aanwezige archiefbescheiden
(papier/digitaal) de bewaartermijn in beeld gebracht?
70%

2.1 Heeft het college van B&W vóór 1 oktober het Jaarverslag
over de leerplichtwet aan de gemeenteraad aangeboden?
Ja
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Wet Veiligheidsregio’s
1.1 Heeft het college van B&W de noodzakelijke gegevens
aangeleverd voor de risicokaart?
Ja
1.2 Heeft het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel
in overleg met de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten vastgesteld?
Ja
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2.3 Hoeveel vergunde para commerciële horecabedrijven
heeft de gemeente?
35

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Controles op verleende ontheffingen bij
evenementen

Toezicht op vergunde horeca-activiteiten

3.6 Hoeveel ontheffingen heeft de gemeente afgelopen jaar
verleend voor evenementen?
0

2.4 Hoeveel capaciteit in fte was er het afgelopen jaar
beschikbaar voor het uitoefenen van de gemeentelijke
toezichttaken in het kader van DHW op vergunde horeca
activiteiten?
0,6

3.7 Hoeveel controles in het kader van DHW hebben er
afgelopen jaar plaatsgevonden op evenementen waarvoor
een ontheffing is verleend?
0

Drank- en horecawet: Controles

Controles op leeftijdsgrenzen bij vergunde horecaactiviteiten

1.3 Heeft de burgemeester vóór de vaststelling van het
(regionaal) beleidsplan het ontwerpbeleidsplan besproken
met de gemeenteraad?
Ja

Controles op vergunde horeca-activiteiten

1.4 Heeft de gemeente een brandbeveiligingsverordening
vastgesteld?
Ja

3.2 Hoeveel controles op vergunde horeca-activiteiten zijn er
afgelopen jaar uitgevoerd in het kader van de DHW?
21

Drank- en horecawet: Overtredingen en boetes

1.5 Heeft de gemeente doelen vastgesteld met betrekking
tot de brandveiligheid en brandweerzorg (werkwijze en
kwaliteit)?
Ja

3.3 Hoeveel controles op vergunde alcohol verkooppunten
hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?
14

4.1 Hoeveel overtredingen zijn er naar aanleiding van de
controles op vergunde horeca-activiteiten geconstateerd?
7

3.4 Hoeveel controles op vergunde commerciële
horecabedrijven hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?
7

Bestuurlijke boetes

Drank- en horecawet: Omvang en Toezicht

3.1 Hoeveel controles vonden er het afgelopen jaar plaats in
het kader van de DHW?
27

Omvang vergunde horeca-activiteiten
2.1 Hoeveel vergunde alcohol verkooppunten en instellingen
heeft de gemeente?
125
2.2 Hoeveel vergunde commerciële horecabedrijven heeft de
gemeente?
90

3.5 Hoeveel controles op vergunde para commerciële
bedrijven hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?
13

3.8 Hoeveel controles heeft de gemeente afgelopen jaar
uitgevoerd op de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij
vergunde horeca-activiteiten?
3

Overtredingen binnen de uitgevoerde controles bij
vergunde horeca-activiteiten

4.2 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar
bestuursrechtelijke handhavingsacties ingezet op basis van
de DHW-bepalingen?
6
4.3 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het
kader van de DHW de bestuursrechtelijke handhavingsactie
van de bestuurlijke boete ingezet?
2
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Bestuursdwang
4.4 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het
kader van de DHW de handhavingsactie van bestuursdwang
ingezet?
2

3.2 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten
binnen het criterium Uitvoering inspecties VGO nieuw?
Nee, een toelichting is niet nodig. Alle nieuwe aanvragen zijn
afgehandeld.

Schorsing

3.3 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten
binnen het criterium Uitvoering inspecties VGO bestaand?
Nee, een toelichting is niet nodig.

4.5 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het
kader van de DHW de handhavingsactie van het schorsen van
een vergunning ingezet?
0

Toezichtinformatie Kinderopvang Veenendaal in
2020
Criterium Registervoering
1.1 Is het landelijk register kinderopvang (LRK) volgens de
gemeente in verslagjaar 2020 juist, volledig en actueel
geweest?
Ja

Criterium Handhaving
4.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten
inzake Ingezette handhavingstrajecten?
Nee, een toelichting is niet nodig.
4.2 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten
inzake Handhavingsacties op overtredingen?
Ja, na het opleggen van handhaving zijn alle overtredingen
opgelost.

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Gezondheid
1.2 Maakt u gebruik van GIR H?
Ja

Criterium Tijdig afgehandelde aanvragen
2.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten
binnen het criterium Tijdig afgehandelde aanvragen?
Ja, 1 aanvraag is niet tijdig afgehandeld omdat gastouder eerst
uitstel had gevraagd om gezondheidsredenen en later aanvraag
heeft ingetrokken.

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Overzicht ingevulde gegevens Informatiebeveiliging
gemeenten
Bestuurlijke verankering van informatiebeveiliging
1.1 Heeft uw gemeente informatiebeveiliging als onderdeel
van de collegeambities opgenomen?
Nee
1.1a Zo nee, geef een korte toelichting:
Niet direct als ambitie, het heeft wel raakvlak met een
aantal onderwerpen in het visiedocument en het staat in de
kadernota, maar niet expliciet m.b.t. informatieveiligheid.
1.2 Heeft uw gemeente informatiebeveiliging onderdeel
gemaakt van de portefeuille van één van de leden van het
college van B&W?
Nee
1.3 Heeft uw gemeente in het jaarverslag een paragraaf
aangaande informatiebeveiliging opgenomen?
Weet niet

Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid
1.1 Heeft de gemeente een vastgestelde nota gemeentelijk
gezondheidsbeleid?
Ja
1.2 Gaat de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid in op de
landelijke prioriteit van:
a.

Overgewicht

Ja

Criterium Uitvoering inspecties

b.

Diabetes

Nee

3.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten
binnen het criterium Uitvoering inspecties KDV, BSO, GOB,
PSZ bestaand?
Ja, door corona heeft de GGD niet alle voorzieningen kunnen
inspecteren. De 100% wordt daarom niet gehaald.

c.

Depressie

Ja

d.

Roken

Ja

e.

Schadelijk alcoholgebruik

Ja
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Informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op
basisnormenkader BIO
2.1 Heeft uw gemeente informatiebeveiligingsbeleid
vastgesteld dat is gebaseerd op de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?
Ja
2.1a Zo ja, geef een korte toelichting:
Het huidige informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op
de voorganger van de BIO, te weten de BIG. In 2021 zal
het informatiebeveiligingsbeleid opnieuw beschreven en
vastgesteld worden. Hiervoor zijn de voorbereidingen al in volle
gang. Dit zodat het Informatiebeveiligingsbeleid aansluit op het
Strategisch Informatiebeleid, het mandaat goed geregeld is en
er draagvlak is doordat de stakeholders erbij betrokken zijn.
2.1b Werkt uw gemeente in het SUWI-domein eveneens op
basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) of
de Code voor Informatiebeveiliging?
Ja
2.1c Zo ja, geef een korte toelichting:
Voor het Suwinet-domein werkt men volgens het BIO-nomenkader. Daarbovenop is er een specifiek beveiligingsplan voor
Suwinet welke jaarlijks wordt geëvalueerd. Voor de verantwoording t.a.v. het gebruik van Suwinet wordt aangesloten op
de landelijke ENSIA-systematiek met daarbij een audit door een
externe auditor op de collegeverklaring die op dat onderdeel
wordt afgegeven.

Bijlage 4

Jaarverslag 2020
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2.2a Zo ja, geef een korte toelichting:
Voor zowel het huidige als het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid heeft er een brede risicoanalyse plaatsgevonden. Binnen
de BIO is dit een belangrijk onderdeel geworden. De diverse
beheersmaatregelen worden ingericht, op een manier die het
beste aansluit bij de omvang en werkwijzen van de gemeente,
met daarin de afweging op basis van een risicoanalyse.
2.3 Is informatiebeveiliging opgenomen in de gemeentelijke
planning en control cyclus?
Ja

Leren en ontwikkelen

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
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Bijlage 10

3.2 informatiebeveiliging verandert continu, hoe
gaat uw gemeente om met de telkens veranderende
informatiebeveiligingsrisico’s?
Er zijn structureel overleggen tussen de CISO van de
gemeenten Veenendaal en Rhenen en daarnaast ook in een nog
breder verband binnen de regio (buurgemeenten). Tijdens die
overleggen komen diverse ontwikkelingen, aandachtspunten
en zaken die in de actualiteit zijn aan de orde. Daarnaast heeft
de CISO een groot netwerk en is aangesloten bij verschillende
landelijke platforums. Tevens heeft de CISO de VCIB-rol, van
daaruit wordt het contact onderhouden met de IBD en worden
ook de ontwikkelingen gevolgd zoals het “Dreigingsbeeld
Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten”.

3.1 Zet uw gemeente in op blijvend bewustzijn op
informatiebeveiliging bij haar medewerkers door middel van
leren en ontwikkelen?
Ja
3.1a Zo ja, geef een korte toelichting:
Er is een gemeente brede bewustmakingswerkgroep met als
doel de kennis van de medewerkers, op het gebied van Privacy
en Informatiebeveiliging, actueel en op niveau te houden. Er
worden door de werkgroep meerdere keren per jaar diverse
activiteiten georganiseerd om het veilig omgaan met informatie
door medewerkers te bevorderen. Daarnaast is er binnen
de organisatie de mogelijkheid om e-learning te volgen via
GoodHabitz, hierin zitten verschillende modules op het gebied
van Informatiebeveiliging.

2.2 Baseert de gemeente de uitvoering van het
informatiebeveiligingsbeleid op risicoafwegingen gemaakt
op basis van de situatie in de eigen gemeente?
Ja
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Archiefwet
Kritische
Prestatie
Indicatoren
Archiefwet Kritische
Prestatie
Indicatoren
(KPI’s) (KPI’s)
KPI nr.

KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden

Antwoord

1.
1.1
1.1.a

LOKALE REGELINGEN
Verordening archiefzorg
Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad
vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
vigerende wet- en regelgeving?

Toelichting op antwoord KPI-vraag- of
deelvragen

deels

1.1.b
1.2
1.2

Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
Beheerregeling Informatiebeheer
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
archiefbewaarplaats?
Strategisch informatieoverleg (SIO)
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
ingesteld?

De archiefverordening is door de
gemeenteraad vastgesteld op 25-112015. Per 1-1-2021 kent de organisatie
een andere structuur. O.a. de functie van
afdelingsmanager gaat verdwijnen. Nu
hier helderheid over is dat reden om de
verordening aan te passen. Ook de
wijziging van de archiefwet (2021) is een
aanleiding voor aanpassing.
Medegedeeld aan GS op 30-12-2015.

1.3
1.3

1.4
1.4

Wijziging Overheidstaken
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?

Concept jaarstukken 2020

ja
ja

Ja. Vastgesteld door het college op 2511-2015. Evaluatie en aanpassing is
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.

deels

Er is een voorlopig SIO ingericht (maar
dit is nog niet geformaliseerd in de
archiefverordening). Dit zal gebeuren bij
de aanpassing van de verordening.

ja

Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
overdracht van dossiers worden
verklaringen van vervreemding c.q. ter
beschikkingstelling, officiële
ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
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Inleiding
Bijlage 1

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

De coronacrisis
(COVID-19)
Bijlage 4

Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Jaarrekening
Bijlage 6

KPI nr.

KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden

1.5
1.
1.1
1.5.a
1.1.a

Gemeenschappelijke
regelingen en andere intergemeentelijke
LOKALE REGELINGEN
samenwerkingsvormen
Verordening archiefzorg
Treft
het college
als archiefzorgdrager,
bij de instelling
een
Beschikt
de gemeente
over een geactualiseerde,
door van
de gemeenteraad
gemeenschappelijke
regeling en inzake
anderede
samenwerkingsverbanden
waarin
vastgestelde archiefverordening
archiefzorg die voldoet aan
de de
gemeente
participeert,
voorzieningen omtrent de zorg voor de
vigerende weten regelgeving?
archiefbescheiden?

1.5.b
1.1.b
1.2
1.2

Zijn
alle medegedeeld
gemeenschappelijke
regelingen waaraan
Is deze
aan Gedeputeerde
Staten? de gemeente deelneemt
opgenomen
in
het
landelijk
GR-register,
en
is er een overzicht van andere
Beheerregeling Informatiebeheer
samenwerkingsverbanden
de gemeente
Beschikt de gemeente overwaarin
een door
het collegeparticipeert?
als archiefzorgdrager
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
archiefbewaarplaats?
Strategisch informatieoverleg (SIO)
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
ingesteld?
Mandaatregeling archiefzorg
Beschikt de gemeente over vastgestelde mandaten op grond van de Archiefwet,
bedoeld
om
namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde
Wijziging
Overheidstaken
regelgeving/het
van regels?
Treft het collegestellen
als archiefzorgdrager
voorzieningen omtrent de
Uitbesteden
Archiefbeheer(staken)
archiefbescheiden
bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
Worden
archiefbeheer(deel)taken
uitbesteed?
Indien (aspecten van) het
aan een er
ander
(tijdelijk) overheidsorgaan?
Zo ja, welke?
archiefbeheer/archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke
partij of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten
waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke gemeentelijke
eindverantwoordelijkheid?

1.3
1.3
1.6
1.6
1.4
1.4
1.7
1.7

Concept jaarstukken 2020

Bijlage 7

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Antwoord

Toelichting op antwoord KPI-vraag- of
deelvragen

deels

Deels.
In sommige gemeenschappelijke
De archiefverordening
is door de
regelingen
en samenwerkingsverbanden
gemeenteraad
vastgesteld op 25-11is
een Per
archiefparagraaf
2015.
1-1-2021 kentopgenomen,
de organisatie
maar
er
is
nog
geen
zicht
dit in alle
een andere structuur. O.a.op
deoffunctie
van
gevallen
het geval gaat
is, enverdwijnen.
ook niet of Nu
dit
afdelingsmanager
inhoudelijk
voldoende
hier helderheid
over is diepgang
dat redenheeft.
om deEr
is
bij het aangaan
nieuwe
verordening
aan tevan
passen.
Ook de
overeenkomsten
wel veel aandacht
wijziging van de archiefwet
(2021) isvoor
een
(i.c.m.
afspraken
over privacy/AVG).
aanleiding
voor aanpassing.
Er
wordt (nog) aan
geenGS
gebruik
gemaakt
Medegedeeld
op 30-12-2015.
van het landelijke register. Er is een wel
een
lokaal register
van
Ja. Vastgesteld
door
het college op 25gemeenschappelijke
(borging
11-2015. Evaluatie enregelingen
aanpassing
is
van
actualisatie
is
een
aandachtspunt).
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
Er wordt per team (eigenaren)
momenteel een overzicht opgesteld van
welke
samenwerkingsverbanden
er zijn
Er is een
voorlopig SIO ingericht (maar
en
welke
taken
zijn
uitbesteed.
dit is nog niet geformaliseerd in de

deels
ja
ja

deels

Bijlage 10

archiefverordening). Dit zal gebeuren bij
Er
per 1 januari
2021
enkele taken
de zijn
aanpassing
van de
verordening.
gemandateerd, middels een door college
vastgesteld
mandaatbesluit.
Ja. Indien aan
de orde dienen afspraken

ja
deels

347

gemaakt te worden, vastgelegd en bij
Deels.
Er worden/zijn
t.a.v.
de eigen
overdracht
van dossiers
worden
organisatie
geen
(aspecten
van)c.q.
hetter
verklaringen van vervreemding
archiefbeheer
en archiefbeheerstaken
beschikkingstelling,
officiële
uitbesteed.
De website
de gemeente
ontvangstbewijzen
enz.van
opgemaakt.
Veenendaal wordt niet gehost op servers
binnen het gemeentehuis. De website
wordt wel vanaf 2013 gearchiveerd. M.n.
het CJG voert taken (jeugdwet) uit
waarvoor de gemeente zorgdrager is. Er
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 291

Concept jaarstukken 2020
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Inleiding
Bijlage 1

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

De coronacrisis
(COVID-19)
Bijlage 4

1.6
Mandaatregeling
archiefzorg
Archiefwet
Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI’s)
1.6
KPI nr.
1.7
1.
1.7
1.1
1.1.a

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Bijlage 6

Beschikt de gemeente over vastgestelde mandaten op grond van de Archiefwet,
bedoeld
omniet
namens
de zorgdrager
besluiten te nemen,
niet zijnde
KPI-vraag
overgedragen
én overgedragen
archiefbescheiden
regelgeving/het stellen van regels?
Uitbesteden
Archiefbeheer(staken)
LOKALE REGELINGEN
Worden
er
archiefbeheer(deel)taken
uitbesteed? Indien (aspecten van) het
Verordening archiefzorg
archiefbeheer/archiefbeheerstaken
zijn
uitbesteeddoor
aan de
eengemeenteraad
privaatrechtelijke
Beschikt de gemeente over een geactualiseerde,
partij
of publiekrechtelijke
partij, zijn
hiervan
dan dienstverleningsovereenkomsten
vastgestelde
archiefverordening
inzake
de archiefzorg
die voldoet aan de
waarin
rekening
gehouden
wordt met de wettelijke gemeentelijke
vigerende
wet- en
regelgeving?
eindverantwoordelijkheid?

1.1.b
Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
Concept
jaarstukken
2020 Informatiebeheer
1.2
Beheerregeling
1.2
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
archiefbewaarplaats?
1.3
Strategisch informatieoverleg (SIO)
1.3
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
ingesteld?

1.4
1.8
1.4
1.8

van actualisatie is een aandachtspunt).
Er wordt per team (eigenaren)
momenteelBurgerjaarverslag
een overzicht opgesteld
van
Jaarrekening
2020
welke samenwerkingsverbanden er zijn
en7welke taken
zijn 8uitbesteed.Bijlage 9
Bijlage
Bijlage

Wijziging Overheidstaken
Publicatie
en bekendmaking
Treft het college
als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
Doet
de
gemeente
haar
publicaties
en bekendmakingen
DROP (Decentrale
archiefbescheiden bij
opheffing,
samenvoeging,
splitsingvia
of overdracht
van taken
Regelgeving
en
Officiële
Publicaties)
en
/
of
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad?

MIDDELEN EN MENSEN
Hoofdvraag: Kan de gemeente beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke
taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij
hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?
Concept
jaarstukken
2.1
Middelen2020
2.1
Hoeveel middelen stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de
raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de
uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de
gemeentelijke organen en het toezicht daarop?

Antwoord
deels
deels

ja

348

ja

deels

ja
ja

Bijlagen
Bijlage 10

Er zijn per 1 januari 2021 enkele taken
gemandateerd,
een
door college
Toelichting op middels
antwoord
KPI-vraagof
vastgesteld
deelvragen mandaatbesluit.
Deels. Er worden/zijn t.a.v. de eigen
organisatie
geen (aspecten
van)
De archiefverordening
is door
de het
archiefbeheer
archiefbeheerstaken
gemeenteraaden
vastgesteld
op 25-11uitbesteed.
De website
gemeente
2015. Per 1-1-2021
kentvan
de de
organisatie
Veenendaal
wordt
niet
gehost
op
servers
een andere structuur. O.a. de functie
van
binnen
het gemeentehuis.
De website
afdelingsmanager
gaat verdwijnen.
Nu
wordt
wel vanafover
2013isgearchiveerd.
hier helderheid
dat reden om M.n.
de
het
CJG voert
taken
(jeugdwet)
verordening
aan
te passen.
Ookuit
de
waarvoor
de gemeente
zorgdrager
Er
wijziging van
de archiefwet
(2021) isis.een
zijn
periodiek
gesprekken
om
het
aanleiding voor aanpassing.
archiefbeheer
toetsen.
zijn enkele
Medegedeeld te
aan
GS opEr
30-12-2015.
bestanden (op termijn te vernietigen)
extern
geplaatst.door
Bij uitbesteden
Ja. Vastgesteld
het college van
op 25taken
wordt
verder
doorgaans
normaal
11-2015. Evaluatie en aanpassing
is
gesproken
rekening
gehouden
met
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
afspraken over archivering. Bij nieuwe
overeenkomsten worden zoveel als
mogelijk
(maatwerk)afspraken
Er is eenspecifieke
voorlopig SIO
ingericht (maar
in
overeenkomsten
gemaakt
hierover,
ditde
is nog
niet geformaliseerd
in de
vaak
in
samenhang
met
afspraken
over
archiefverordening). Dit zal gebeuren
bij
het
verwerken
van
persoonsgegevens
de aanpassing van de verordening.
(AVG).
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
De
gemeente
besteed
veel aandacht
gemaakt
te worden,
vastgelegd
en bijaan
het
proces
van
publiceren
en
overdracht van dossiers worden
bekendmaken
van
besluiten (waaronder
verklaringen van
vervreemding
c.q. ter
DROP).
beschikkingstelling, officiële

2.

ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
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Er wordt niet apart begroot op specifieke
posten voor post- en archiefbeheer.
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal
Deze kosten worden betaald uit
budgetten waaruit ook andersoortige
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Inleiding

1.8

Samenvatting

en bekendmaking
Bijlage 1Publicatie Bijlage
2
Bijlage 3

De coronacrisis
(COVID-19)
Bijlage 4

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Archiefwet
Kritische
Prestatie
Indicatoren
(KPI’s)
1.8
Doet
de gemeente
haar publicaties
en bekendmakingen
via DROP (Decentrale
KPI nr.
2.
1.
1.1
1.1.a
2.1
2.1

in de overeenkomsten gemaakt hierover,
vaak in samenhang met afspraken over
het verwerken
van persoonsgegevens
Jaarrekening
Burgerjaarverslag
2020
(AVG).
Bijlage 6

Regelgeving en Officiële Publicaties) en / of
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad?
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden

MIDDELEN
EN MENSEN
LOKALE REGELINGEN
Hoofdvraag:
de gemeente beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke
VerordeningKan
archiefzorg
taken
voor
archiefzorg
eneen
hetgeactualiseerde,
archiefbeheer, hoeveel
en mensen zij
Beschikt
dede
gemeente
over
door demiddelen
gemeenteraad
hiervoor
ter beschikking
stelt alsmede
vastgestelde
archiefverordening
inzakehun
de kwaliteitsniveau?
archiefzorg die voldoet aan de
Middelen
vigerende wet- en regelgeving?
Hoeveel middelen stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de
raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de
uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de
gemeentelijke organen en het toezicht daarop?

1.1.b
1.2
2.2
1.2
2.2.a

Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
Beheerregeling Informatiebeheer
Mensen,
kwantitatief
Beschikt de
gemeente tbv
overbeheer
een door het college als archiefzorgdrager
Hoeveel
mensen
(fte’s) stelt het
college als archiefzorgdrager
na goedkeuring
vastgestelde
beheerregeling
Informatiebeheer
inzake het beheer
van de niet naar
door
de
raad
ter
beschikking
om
de
kosten
te
dekken
die
zijn
verbonden
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer aan
van de
de
uitoefening
van
de
zorg
voor
c.q.
het
beheer
van
de
archiefbescheiden
van
de
archiefbewaarplaats?
gemeentelijke
organen.
1.3
Strategisch informatieoverleg
(SIO)
Concept
jaarstukken
2020
1.3
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
ingesteld?

1.4
1.4

Wijziging Overheidstaken
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?

2.2.b

Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden? Beheerders van
archiefbewaarplaatsen vermelden hier hoe groot het percentage voor het publiek
ontsloten/niet-ontsloten archieven is, gelet op het geheel aan archiefbescheiden
en het percentage materieel goed/nog niet goed verzorgde archieven.

Concept jaarstukken 2020

Bijlage 7

ja

Antwoord

deels

ja
ja

349
deels

ja

deels
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Bijlage 8

Bijlage 9

De gemeente besteed veel aandacht aan
het proces van publiceren en
bekendmaken
besluiten
(waaronder
Toelichting opvan
antwoord
KPI-vraagof
DROP).
deelvragen

Bijlagen
Bijlage 10

De archiefverordening is door de
gemeenteraad vastgesteld op 25-112015. Per 1-1-2021 kent de organisatie
Er
nietstructuur.
apart begroot
op functie
specifieke
eenwordt
andere
O.a. de
van
posten
voor post- en
archiefbeheer.
afdelingsmanager
gaat
verdwijnen. Nu
Deze
kosten worden
uit om de
hier helderheid
over isbetaald
dat reden
budgetten
waaruit
andersoortige
verordening
aan teook
passen.
Ook de
zaken
worden
betaald.
Dit geldt
o.a.
wijziging
van de
archiefwet
(2021)
is voor
een
aanleiding
voor
de
aanschaf
vanaanpassing.
archiveringsmaterialen,
licentiekosten,
en
Medegedeeld hardware,
aan GS opsoftware
30-12-2015.
schoonhoudkosten.
Ja. Vastgesteld door het college op 25In
totaal circa
8,5 fteenvoor
11-2015.
Evaluatie
aanpassing is
postverwerking,
informatiebeheer,
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
inspectie, DIV en gemeentearchief.
Specifiek voor het gemeentearchief is er
1,8
aangevuld
met 17
Er isFTE
eenbeschikbaar,
voorlopig SIO
ingericht (maar
vrijwilligers
die
(parttime)
aanvullende
dit is nog niet geformaliseerd in de
werkzaamheden
verrichten.
Er zullen bij
archiefverordening).
Dit zal gebeuren
begin
2021 drievan
FTEde verordening.
de aanpassing
informatiebeheerders extra en structureel
worden
aangesteld.
Daarbij
ook
een
Ja. Indien
aan de orde
dienen
afspraken
specialist
voor
O365vastgelegd
voor de inrichting
gemaakt te
worden,
en bij
van
Teams
en
SharePoint
en
een
overdracht van dossiers worden
informatiearchitect.
verklaringen van vervreemding c.q. ter
Achterstanden
dynamisch
(DIV/papier):
beschikkingstelling,
officiële
geen
achterstanden.
ontvangstbewijzen
enz. opgemaakt.
Achterstanden semi-statisch (DIV): geen
(valt binnen een normale werkvoorraad).
Aandachtspunt is de jaarlijkse
vernietiging. Deze moet voor 2020 nog
plaatsvinden.
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Achterstanden statisch (GAV): Een

1,8 FTE beschikbaar, aangevuld met 17
vrijwilligers die (parttime) aanvullende
De coronacrisis
werkzaamheden
verrichten.
Er zullen
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag
2020
(COVID-19)
begin 2021 drie FTE
informatiebeheerders
structureel
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage
7
Bijlage 8 extra en Bijlage
9
worden aangesteld. Daarbij ook een
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
specialist voor O365 voor de inrichting
van
Teams en
een
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting
opSharePoint
antwoord en
KPI-vraagof
informatiearchitect.
deelvragen
2.2.b
Zijn
er achterstanden
in de wettelijk verplichte werkzaamheden? Beheerders van deels
Achterstanden dynamisch (DIV/papier):
1.
LOKALE
REGELINGEN
archiefbewaarplaatsen
vermelden
hier
hoe
groot
het
percentage
voor
het
publiek
geen achterstanden.
1.1
Verordening archiefzorg
ontsloten/niet-ontsloten
archieven
is,
gelet
op
het
geheel
aan
archiefbescheiden
1.1.a
Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad
deels
De archiefverordening is door de
en
het percentage
materieel goed/nog
goed verzorgde
archieven.
Achterstanden
geen
vastgestelde
archiefverordening
inzakeniet
de archiefzorg
die voldoet
aan de
gemeenteraad semi-statisch
vastgesteld op(DIV):
25-11(valt
een normale
werkvoorraad).
vigerende wet- en regelgeving?
2015.binnen
Per 1-1-2021
kent de
organisatie
Aandachtspunt
is de jaarlijkse
een andere structuur.
O.a. de functie van
vernietiging.
Deze
moetverdwijnen.
voor 2020 nog
afdelingsmanager gaat
Nu
plaatsvinden.
hier helderheid over is dat reden om de

1.1.b
1.2
1.2

1.3
1.3

Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
Beheerregeling Informatiebeheer
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
archiefbewaarplaats?
Strategisch informatieoverleg (SIO)
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
ingesteld?

1.4
1.4

Wijziging Overheidstaken
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
Concept jaarstukken
aan een 2020
ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?

Concept jaarstukken 2020

ja
ja

deels

ja
350

347

Bijlagen
Bijlage 10

verordening aan te passen. Ook de
Achterstanden
(GAV):
Eenis een
wijziging van destatisch
archiefwet
(2021)
aantal
bestanden
dient
nog
materieel
aanleiding voor aanpassing.
NB:
er kan
gediscussieerd
worden
verzorgd
teover
worden
(bijv.
Medegedeeld
aan
GS
op1942-1990,
30-12-2015.
of
deze
werkzaamheden
onder
het
bouwvergunningen) of te worden
statisch
of semi-statisch
beheer vallen.
gerestaureerd
(beter)
Ja. Vastgesteldofdoor
het college op 25geïnventariseerd.
Er
zijn
diverse kleinere
11-2015. Evaluatie en aanpassing
is
T.a.v.
archivering
is
er
bij
en door de
bestanden
die
nog
een
bewerking
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
teams
aandacht
voor
moetenveel
ondergaan
(brandweerarchief,
dossiervorming
maar
is er nog veel werk
gemeentewerken,
gemeentepolitie).
te
verrichten.
Vrijwel
alle teams
zijn in
Daarnaast
zijn
er
diverse
geacquireerde
Er is een voorlopig SIO ingericht
(maar
gesprek
met
de
Expeditie
verbetering
particuliere
archieven
die nogin
bewerkt
dit is nog niet
geformaliseerd
de
Archivering
om te werken aan
moeten
worden
archiefverordening).
Dit zal gebeuren bij
verbetering
in de archivering en
(inventarisatie/materieel).
de aanpassing van de verordening.
dossiervorming. Hieronder valt ook
inhoudelijk ondersteunging, hulp en
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
toezicht door informatieprofessionals. De
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
Expeditie verbetering Archivering deed
overdracht van dossiers worden
daar veel werk (onder andere het
verklaringen van vervreemding c.q. ter
verzorgen van verplichten
beschikkingstelling, officiële
archiveringstrainingen), maar de
ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
intensiviteit van de ondersteuning moet
aanzienlijk hoger komen te liggen, zeker
nu de overgang van project naar beheer
plaatsvindt.
Er worden daartoe in Q1 2021 daartoe 3
extra informatiebeheerders, een O365Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal
specialist (al gestart) en een
informatiearchitect geworven en er is een
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toezicht door informatieprofessionals. De
Expeditie verbetering Archivering deed
De coronacrisis
daar veel werk
(onder andere
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag
2020het
Bijlagen
(COVID-19)
verzorgen van verplichten
archiveringstrainingen),
maar de
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage
7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
intensiviteit van de ondersteuning moet
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
aanzienlijk hoger komen te liggen, zeker
nu
de overgang
van projectKPI-vraagnaar beheer
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting
op antwoord
of
plaatsvindt.
deelvragen
Er worden daartoe in Q1 2021 daartoe 3
1.
LOKALE REGELINGEN
extra informatiebeheerders, een O3651.1
Verordening archiefzorg
specialist
(al gestart) eniseen
1.1.a
Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad
deels
De archiefverordening
door de
informatiearchitect
geworven
er is een
vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
gemeenteraad vastgesteld
open
25-11architectuur
op hoofdlijnen
die in
vigerende wet- en regelgeving?
2015. Per 1-1-2021
kent debepaald
organisatie
2021
uitgewerkt
en
geoperationaliseerd
een andere structuur. O.a. de functie van
gaat
worden.
afdelingsmanager
gaat verdwijnen. Nu
2.2.c
Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de
nee
Er
zijn
over dit onderwerp
hier helderheid
over is dat geen
reden om de
provincie?
opmerkingen
vantedepassen.
provinciale
verordening aan
Ook de
toezichthouder
geweest.
wijziging van de archiefwet (2021) is een
2.3
Mensen, kwalitatief t.b.v. beheer
aanleiding voor aanpassing.
2.3.a
Kan
het medegedeeld
college als archiefzorgdrager
het Staten?
kwaliteitsniveau waaronder de
ja
Het
niveau is minimaal
MBO
werk- en
1.1.b
Is deze
aan Gedeputeerde
ja
Medegedeeld
aan GS op
30-12-2015.
opleiding
van hetInformatiebeheer
onder 2.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun
denkniveau. Mogelijkheden voor
1.2
Beheerregeling
mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 4.2.)
bijscholing zijn voldoende aanwezig. Hier
1.2
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
ja
Ja. Vastgesteld door het college op 25wordt in de personeelsgesprekken ook
Concept jaarstukken
2020
351
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
11-2015. Evaluatie en aanpassing is
bij stilgestaan. Kennis en vaardigheden
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
van de meest intensiefst betrokken
archiefbewaarplaats?
medewerkers voldoet, maar ook voor
1.3
Strategisch informatieoverleg (SIO)
anderen zou er over basiskennis over
1.3
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
deels
Er is een voorlopig SIO ingericht (maar
“post- en archief” meer aandacht kunnen
ingesteld?
dit is nog niet geformaliseerd in de
zijn. Elke medewerker bij de gemeente
archiefverordening). Dit zal gebeuren bij
moet een verplichte training
de aanpassing van de verordening.
dossiervorming volgen waarin hen o.a.
1.4
Wijziging Overheidstaken
geleerd wordt hoe om te gaan met
1.4
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
ja
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
documenten en dossiervorming..
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
T.a.v. het gemeentearchief: er is een
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
overdracht van dossiers worden
archivaris met zeer ruime ervaring en
verklaringen van vervreemding c.q. ter
kennis. Studiezaalmedewerker: bachelor,
beschikkingstelling, officiële
maar geen specifieke archiefopleiding.
ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
Er zijn verder voldoende mogelijkheden
tot (bij)scholing.
2.3.b
Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden
nee
Kwalitatief is er kennis aanwezig, maar
gedaan?2020
er is momenteel een kwantitatieve
Concept jaarstukken
347
uitdaging.
In 2021 zullen er daarom 3 FTE extra
Jaarstukken
2020 Gemeente Veenendaal |
informatiebeheerders worden
geworven
(structureel), een informatiearchitect en
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dossiervorming volgen waarin hen o.a.
geleerd wordt hoe om te gaan met
De coronacrisis
documenten
en dossiervorming..
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag
2020
Bijlagen
(COVID-19)
T.a.v. het gemeentearchief: er is een
archivaris
metBijlage
zeer 8ruime ervaring
en9
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage
7
Bijlage
Bijlage 10
kennis. Studiezaalmedewerker: bachelor,
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
maar geen specifieke archiefopleiding.
Er
zijn verderop
voldoende
mogelijkheden
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting
antwoord
KPI-vraag- of
tot
(bij)scholing.
deelvragen
2.3.b
Kunnen
soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden
nee
Kwalitatief is er kennis aanwezig, maar
1.
LOKALEalle
REGELINGEN
gedaan?
er is momenteel een kwantitatieve
1.1
Verordening archiefzorg
uitdaging.
1.1.a
Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad
deels
De archiefverordening is door de
In
2021 zullen er
daarom 3 op
FTE
extra
vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
gemeenteraad
vastgesteld
25-11informatiebeheerders
worden
geworven
vigerende wet- en regelgeving?
2015. Per 1-1-2021 kent
de organisatie
(structureel),
een
informatiearchitect
een andere structuur. O.a. de functieen
van
een
O365-specialist.
afdelingsmanager
gaat verdwijnen. Nu
T.a.v.
overgedragen
archief:
in grote
hier helderheid
over is
dat reden
om de
lijnen
is het beheer
van de bewaarplaats
verordening
aan te passen.
Ook de
op
orde. Maar
met
name diverse
uit
wijziging
van de
archiefwet
(2021)nog
is een
te
voeren
inventarisaties
en
materiële
aanleiding voor aanpassing.
verzorging
kennen
zeer
lange
1.1.b
Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
ja
Medegedeeld
aan een
GS op
30-12-2015.
doorlooptijd
in
relatie
tot
benodigde
1.2
Beheerregeling Informatiebeheer
formatieve
inzet,door
prioritering
en beperkt
1.2
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
ja
Ja. Vastgesteld
het college
op 25budget
(voor
eventuele
uitbesteding).
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
11-2015. Evaluatie en aanpassing is
2.3.c
Zijn
er aanmerkingen geweest
vanuit het
Interbestuurlijk Toezicht
door devan de
nee
Er
zijn Zie
verder
geen opmerkingen
de archiefbewaarplaats
overgebrachte
archiefbescheiden,
en het beheer
nodig.
opmerkingen
bij 1.1.a. bekend
provincie?
van
de
provinciale
toezichthouder
Concept jaarstukken
2020
352
archiefbewaarplaats?
hierover.
1.3
Strategisch informatieoverleg (SIO)
2.4
Mensen,
kwantitatief
t.b.v.
toezicht
1.3
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
deels
Er is een voorlopig SIO ingericht (maar
2.4
Hoeveel
formatieruimte heeft het college als archiefzorgdrager vastgesteld voor
Er
totaal 2 FTE in de
ingesteld?
dit is
is hiervoor
nog niet in
geformaliseerd
het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats
beschikbaar
(1
FTE
en 1 FTE
archiefverordening). inspectie
Dit zal gebeuren
bij
overgebrachte archiefbescheiden? Dit betreft de gemeentearchivaris met de
archivaris).
de aanpassing van de verordening.
gemeentelijke
archiefinspecteurs en/of andere medewerkers.
1.4
Wijziging Overheidstaken
3.
ARCHIEFRUIMTEN,
APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS
1.4
Treft het college als archiefzorgdrager
voorzieningen omtrent de EN Eja
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
DEPOTS
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
Hoofdvraag:
Zijn
de
fysieke
en
digitale
bewaaromstandigheden
op
orde?
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
overdracht van dossiers worden
3.1
Archiefruimten, applicaties en serverruimten
verklaringen van vervreemding c.q. ter
3.1.a
Beschikt de gemeente over een of meer (analoge) archiefruimten waarvan is
ja
Als
archiefruimte dient
vooral een
beschikkingstelling,
officiële
vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en –besluit genoemde eisen
gedeelte
van de archiefbewaarplaats.
ontvangstbewijzen
enz. opgemaakt.
voldoen?
Deze is recentelijke getoetst en
(grotendeels) akkoord bevonden.
3.1.b
Gebruikt het college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren en op termijn naar ja
Concept jaarstukken
2020
347
de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?
3.1.c
Beschikt het college over een applicaties -DMS / RMA en procesapplicaties
deels
Als centrale applicatie wordt het
waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd?
zaaksysteem Mozard gebruikt.
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal |
Daarnaast zijn er diverse (grote)
procesapplicaties (vakapplicaties) in
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gemeentelijke archiefinspecteurs en/of andere medewerkers.
ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS EN EDe coronacrisis
DEPOTS
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag 2020
Bijlagen
(COVID-19)
Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?
3.1 Bijlage 1Archiefruimten,
en serverruimten
Bijlage 2applicaties
Bijlage
3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
3.1.a
Beschikt
de gemeente
overIndicatoren
een of meer (analoge)
ja
Als archiefruimte dient vooral een
Archiefwet
Kritische
Prestatie
(KPI’s) archiefruimten waarvan is
vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en –besluit genoemde eisen
gedeelte van de archiefbewaarplaats.
voldoen?
Deze
is recentelijke
getoetst
en
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting
op antwoord
KPI-vraagof
(grotendeels)
akkoord
bevonden.
deelvragen
3.1.b
Gebruikt
college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren en op termijn naar ja
1.
LOKALEhet
REGELINGEN
de
archiefbewaarplaats
over
te
brengen
archiefbescheiden?
1.1
Verordening archiefzorg
3.1.c
Beschikt het
college over
een
applicaties
-DMS / RMA
deels
Als
centrale applicatie wordt
1.1.a
de gemeente
over
een
geactualiseerde,
door en
de procesapplicaties
gemeenteraad
De archiefverordening
is doorhet
de
waarmee
de noodzakelijke
informatiebeheertaken
kunnen
worden aan
uitgevoerd?
zaaksysteem
gebruikt.
vastgestelde
archiefverordening
inzake de archiefzorg
die voldoet
de
gemeenteraadMozard
vastgesteld
op 25-11Daarnaast
zijn er diverse
(grote)
vigerende wet- en regelgeving?
2015. Per 1-1-2021
kent de
organisatie
procesapplicaties
(vakapplicaties)
in van
een andere structuur. O.a. de functie
gebruik,
bijvoorbeeld
voor
de
WMO.
Het
afdelingsmanager gaat verdwijnen. Nu
zaaksysteem
kent
alle
hier helderheid
over
is benodigde
dat reden om de
functionaliteit
(NEN2082),
verordening aan
te passen.deOok de
procesapplicaties
echter vaak
niet.is een
wijziging van de archiefwet
(2021)
Vanuit
Team
Control
zijn
er
eisen
aanleiding voor aanpassing.
geformuleerd
van
1.1.b
Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
ja
Medegedeeldaan
aanhet
GSbeheer
op 30-12-2015.
bedrijfskritische
applicaties,
en
hierop
1.2
Beheerregeling Informatiebeheer
wordt
periodiek
getoetst
(i.k.v.
het
1.2
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
ja
Ja. Vastgesteld door het college op 25kwaliteitssysteem).
E.e.a.
voldoet nog
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
11-2015. Evaluatie en
aanpassing
is
niet
geheel
aan
die
gestelde
normen.
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
3.2.a
Is
door het college als archiefzorgdrager een eigen gemeentelijke, een
ja
De archiefbewaarplaats is in juni 2020
archiefbewaarplaats?
intergemeentelijke
of een buiten (SIO)
de gemeente gelegen archiefbewaarplaats
getoetst door de inspecteur. Enkele toen
1.3
Strategisch informatieoverleg
Concept jaarstukken
2020
353
aangewezen
waarvan
is vastgesteld dateen
deze
aan alle ininformatie
de Archiefbesluiten
geconstateerde
tekortkomingen
1.3
Heeft het college
als archiefzorgdrager
strategisch
overleg (SIO)
deels
Er is een voorlopig
SIO ingerichtzijn
(maar
regeling
en
genoemde
eisen
voldoen?
daarna
verholpen
of
worden momenteel
ingesteld?
dit is nog niet geformaliseerd
in de
verholpen.
Een vervolgtoets
staat
archiefverordening).
Dit zal gebeuren
bij
ingepland
voor
2021.
de aanpassing van de verordening.
3.2.b
Gebruikt
college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren
ja
1.4
Wijziginghet
Overheidstaken
overgebrachte
archiefbescheiden?
1.4
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
ja
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
3.3
E-depot
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
3.3.a
Beschikt
de
gemeente
over
een
eigen
gemeentelijk,
een
intergemeentelijk
of
een
nee
Er
is momenteel
geen e-depot
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
overdracht
van dossiers
worden
buiten de gemeente gelegen e-depot voor de bewaring van digitale
beschikbaar.
Er
vindt
momenteel
een
verklaringen van vervreemding
c.q.
ter
archiefbescheiden dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet?
oriëntatie
plaats
naar
of
1)
het
afnemen
beschikkingstelling, officiële
van
een e-depot alsenz.
dienst
bij een RHC
ontvangstbewijzen
opgemaakt.
of 2) het zelf inrichten van een e-depot.
3.3.b
Gebruikt het college dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden.
nee
Zie bij 3.3.a.
3.4
Onderdeel gemeentelijk rampenplan
Concept
jaarstukken
3.4
Beschikt 2020
de gemeente/regio over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin
ja 347
Er is een calamiteitenplan voor de
ten minste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van
archiefbewaarplaats. Dit is in 2019
objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren)
geoefend. In het calamiteitenplan is ook
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal |
archiefbescheiden zijn opgenomen?
een ontruimingsplan opgenomen.
Bestanden met een hoge cultureel3.
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3.2.b

Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren
ja
overgebrachte archiefbescheiden?
De coronacrisis
3.3
E-depot
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
(COVID-19)
3.3.a
Beschikt de gemeente over een eigen gemeentelijk, een intergemeentelijk of een nee
gelegenBijlage
e-depot
voor deBijlage
bewaring
van digitale
Bijlage 1buiten de gemeente
Bijlage 2
3
4
Bijlage 5
Bijlage 6
archiefbescheiden
dat aan Indicatoren
de eisen op basis
van de Archiefregeling voldoet?
Archiefwet
Kritische Prestatie
(KPI’s)
KPI nr.
3.3.b
3.4
1.
3.4
1.1
1.1.a

KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Gebruikt het college dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden.
Onderdeel
gemeentelijk rampenplan
LOKALE REGELINGEN
Beschikt
de
Verordeninggemeente/regio
archiefzorg over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin
ten
minste
tot de verplaatsing
veiligstelling van
Beschikt
deprocedures
gemeente met
overbetrekking
een geactualiseerde,
door de of
gemeenteraad
objecten
met archiefverordening
een cultuurhistorische
waarde
zoals (te bewaren)
vastgestelde
inzake
de archiefzorg
die voldoet aan de
archiefbescheiden
zijn opgenomen?
vigerende wet- en regelgeving?

1.1.b
1.2
1.2

Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
Beheerregeling Informatiebeheer
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
archiefbewaarplaats?
3.5
Plan
veiligheid,
calamiteiten en(SIO)
ontruiming
1.3
Strategisch
informatieoverleg
3.5.a
Heeft
veiligheidsplan een
voorstrategisch
de archiefruimten
en overleg (SIO)
1.3
Heeft de
hetgemeente
college alseen
archiefzorgdrager
informatie
archiefbewaarplaats
met
een
calamiteitenplan
en
ontruimingsplan,
en een
ingesteld?
veiligheidsplan voor het e-depot (of de e-depots)?
Concept jaarstukken 2020
1.4
1.4

Wijziging Overheidstaken
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?

3.5.b

Heeft de gemeente daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen
archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 3.4)

Concept jaarstukken 2020

Jaarrekening

Burgerjaarverslag 2020

Er is momenteel geen e-depot
beschikbaar.
Er
vindt
een9
Bijlage 7
Bijlage
8 momenteel
Bijlage
oriëntatie plaats naar of 1) het afnemen
van een e-depot als dienst bij een RHC
of
2) het zelf op
inrichten
van een
e-depot.of
Antwoord
Toelichting
antwoord
KPI-vraagnee
Zie
bij
3.3.a.
deelvragen
ja
deels

ja
ja

ja
deels
354
ja

deels
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Bijlagen
Bijlage 10

Er is een calamiteitenplan voor de
archiefbewaarplaats.
in 2019
De archiefverordeningDit
is is
door
de
geoefend.
In hetvastgesteld
calamiteitenplan
is ook
gemeenteraad
op 25-11een
ontruimingsplan
opgenomen.
2015.
Per 1-1-2021 kent
de organisatie
Bestanden
een hoge
een anderemet
structuur.
O.a.cultureelde functie van
historische
waarden
zullen
als eerste
afdelingsmanager gaat verdwijnen.
Nu
veiliggesteld
worden.
hier helderheid
over isDe
datgemeente
reden omheeft
de
daarbij
een overeenkomst
verordening
aan te passen.met
Ook de
Documentenwacht.
Documentenwacht
wijziging van de archiefwet
(2021) is een
zal
bij een calamiteit
de regie voeren en
aanleiding
voor aanpassing.
de
nodige voorzieningen
expertise
Medegedeeld
aan GS open
30-12-2015.
inbrengen. Er vinden momenteel
gesprekken
plaatst
Ja. Vastgesteld
doorom
hetditcollege op 25calamiteitenplan
(beter)
te integreren
11-2015. Evaluatie
en aanpassing
is in
het
rampenplan
voor
de
gemeente
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a. als
geheel.
Ja.
is een
calamiteitenplan.
Dit(maar
is in
Er isEreen
voorlopig
SIO ingericht
2019
geoefend
met
als
(fictief)
scenario
dit is nog niet geformaliseerd in de
een
brand bij het gemeentearchief.
In bij
het
archiefverordening).
Dit zal gebeuren
calamiteitenplan
is ook
een
de aanpassing van
de verordening.
ontruimingsplan opgenomen. De
gemeente
heeftdeeen
overeenkomst
met
Ja. Indien aan
orde
dienen afspraken
Documentenwacht.
Documentenwacht
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
zal
bij een calamiteit
de regie
voeren en
overdracht
van dossiers
worden
heeft
de
nodige
voorzieningen
verklaringen van vervreemdingen
c.q. ter
expertise
beschikbaar.
beschikkingstelling,
officiële
De
diverse bestanden
geprioriteerd
ontvangstbewijzen
enz.zijn
opgemaakt.
in het calamiteitenplan. Er is voor
gekozen om de ontruiming bij
calamiteiten te laten organiseren door
Documentenwacht, inclusief transport,
opslag etc. Er is een basisset aan
materiaal aanwezig om op beperkte
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal
schaal zelf eerste maatregelen
te kunnen
nemen.
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archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan, en een
veiligheidsplan voor het e-depot (of de e-depots)?

2019 geoefend met als (fictief) scenario
een brand bij het gemeentearchief. In het
De coronacrisis
calamiteitenplan
is ook een2020
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag
Bijlagen
(COVID-19)
ontruimingsplan opgenomen. De
gemeente
heeft
een8 overeenkomst
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage
7
Bijlage
Bijlagemet
9
Bijlage 10
Documentenwacht. Documentenwacht
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
zal bij een calamiteit de regie voeren en
heeft
de nodige
voorzieningen
en
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting
op antwoord
KPI-vraagof
expertise
beschikbaar.
deelvragen
3.5.b
Heeft
de gemeente
daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen
deels
De diverse bestanden zijn geprioriteerd
1.
LOKALE
REGELINGEN
archiefbescheiden
o.b.v.
prioriteiten
in
het
collectieplan?
(zie
ook
3.4)
in het calamiteitenplan. Er is voor
1.1
Verordening archiefzorg
gekozen
om de ontruiming
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het college op 25bewaarplaats
(e-depot)
ook een is
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
11-2015. Evaluatie en aanpassing
onderdeel
van zal zijn. Erbijzijn
gelet op
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
nodig. Zie opmerkingen
1.1.a.
het voornemen om
archiefbewaarplaats?
vervangingsbesluit(en) te nemen onlangs
1.3
Strategisch informatieoverleg (SIO)
nieuwe scanners aangeschaft.
Concept
jaarstukken
367
1.3
Heeft het2020
college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
deels
Er is een voorlopig SIO ingericht (maar
Daar waar (in de praktijk) toch vervangen
ingesteld?
dit is nog niet geformaliseerd in de
wordt (m.n. bij het beheer van
archiefverordening). Dit zal gebeuren bij
vakapplicaties is de indruk dat dit
de aanpassing van de verordening.
ondanks dat e.e.a. niet gedocumenteerd
1.4
Wijziging Overheidstaken
is wel kwalitatief goed gebeurd. Het
1.4
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
ja
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
betreft hier overigens grotendeels op
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
termijn te vernietigen bescheiden.
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
overdracht van dossiers worden
Bij het gemeentearchief zijn geen
verklaringen van vervreemding c.q. ter
collecties/bestanden vervangen en ook
beschikkingstelling, officiële
geen plannen daartoe.
ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
6.1.b
Zo ja, waarborgt het college als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt
n.v.t.
Zie bij 6.1a.
met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden
voorkomende gegevens?
6.1.c. jaarstukken
Zo ja, heeft
het college als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van
n.v.t.
Zie bij 6.1a.
Concept
2020
347
op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden
opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt?
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal |
6.2
Converteren en migreren
6.2.a
Wordt er tijdig geconverteerd/gemigreerd in het geval niet meer aan de eisen
ja
Ja Ja, dit gebeurt. Voor wat betreft het
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is wel kwalitatief goed gebeurd. Het
betreft hier overigens grotendeels op
De coronacrisis
termijn te vernietigen
bescheiden.
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag
2020
(COVID-19)
Bij het gemeentearchief zijn geen
collecties/bestanden
en ook
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage
7
Bijlage 8 vervangen
Bijlage
9
geen plannen daartoe.
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
6.1.b
Zo ja, waarborgt het college als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt
n.v.t.
Zie bij 6.1a.
met
juiste
en
volledige
weergave
van
de
in
de
te
vervangen
archiefbescheiden
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting op antwoord KPI-vraag- of
voorkomende gegevens?
deelvragen
6.1.c.
Zo
ja, heeft
het college als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van
n.v.t.
Zie bij 6.1a.
1.
LOKALE
REGELINGEN
op
termijn te vernietigen
en van blijvend te bewaren archiefbescheiden
1.1
Verordening
archiefzorg
opgemaakt
en
het
besluit
daarover
op de juiste wijze
gemaakt?
1.1.a
Beschikt de gemeente over
een geactualiseerde,
doorbekend
de gemeenteraad
deels
De archiefverordening is door de
6.2
Converteren
en migreren
vastgestelde archiefverordening
inzake de archiefzorg die voldoet aan de
gemeenteraad vastgesteld op 25-116.2.a
Wordt
er tijdig
in het geval niet meer aan de eisen
ja
Ja
Ja, Per
dit gebeurt.
betreft het
vigerende
wet-geconverteerd/gemigreerd
en regelgeving?
2015.
1-1-2021Voor
kentwat
de organisatie
t.a.v. geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden voldaan zal
zaaksysteem:
dit
biedt
mogelijkheden
een andere structuur. O.a. de functie van
gaan worden?
voor
conversie vangaat
bestanden
naar Nu
PDFafdelingsmanager
verdwijnen.
A.
zaaksysteem
kent
eenom de
hierHet
helderheid
over is
datook
reden
uitgebreide
voor
migratie,
verordeningfunctionaliteit
aan te passen.
Ook
de
bijvoorbeeld
naar
een
e-depot.
Migratie
wijziging van de archiefwet (2021) is een
vanuit
vakapplicaties
komt soms voor.
aanleiding
voor aanpassing.
Hier
wordt afhankelijk
de specifieke
1.1.b
Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
ja
Medegedeeld
aan GSvan
op 30-12-2015.
omstandigheden
gehandeld.
1.2
Beheerregeling Informatiebeheer
1.2

Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
archiefbewaarplaats?
1.3
Strategisch informatieoverleg (SIO)
1.3
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
ingesteld?
Concept jaarstukken 2020
1.4
1.4

Wijziging Overheidstaken
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?

6.2.b

Wordt/is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt?

Concept jaarstukken 2020
6.3
Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst
6.3.a
Past het college als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de
gemeentelijke archiefbescheiden?

ja

deels
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ja

nee

347

deels

Bijlagen
Bijlage 10

Ja. Vastgesteld door het college op 25Het
gemeentearchief
(op een
11-2015.
Evaluatie enbeheert
aanpassing
is
enkele
uitzondering
na)
alleen
analoge
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
archiefbescheiden. Te bewaren
documenten worden standaard in
materiaal opgeborgen en ingepakt dat
Er is een voorlopig SIO ingericht (maar
zeker 100 jaar mee kan gaan. Bij
dit is nog niet geformaliseerd in de
constatering van achteruitgang van
archiefverordening). Dit zal gebeuren bij
archiefbescheiden en/of het
de aanpassing van de verordening.
verpakkingsmateriaal, worden
maatregelen genomen en middelen
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
vrijgemaakt om de achteruitgang te
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
stoppen. Er wordt momenteel gewerkt
overdracht van dossiers worden
aan een (digitale) bewaarstrategie.
verklaringen van vervreemding c.q. ter
Bij migraties worden er geen
beschikkingstelling, officiële
verklaringen opgesteld. De wijze van
ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
documentatie van migraties varieert,
maar krijgt weinig aandacht. Migratie
naar een e-depot heeft overigens nog
nooit plaatsgevonden.

Ja, voor wat betreft de papieren dossiers
2020
in het centrale (papieren) Jaarstukken
archief en
deGemeente Veenendaal
digitale bestanden in het zaaksysteem.
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vrijgemaakt om de achteruitgang te
stoppen. Er wordt momenteel gewerkt
De coronacrisis
aan een (digitale)
bewaarstrategie.
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag
2020
Bijlagen
(COVID-19)
6.2.b
Wordt/is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt?
nee
Bij migraties worden er geen
verklaringen
opgesteld.
De wijze
van9
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage
7
Bijlage 8
Bijlage
Bijlage 10
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
documentatie van migraties varieert,
maar krijgt weinig aandacht. Migratie
naar
een e-depot
heeft overigens
nog of
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting
op antwoord
KPI-vraagnooit
plaatsgevonden.
deelvragen
6.3
Archiefselectielijst,
hotspotmonitor en stukkenlijst
1.
LOKALE REGELINGEN
6.3.a
Past
het college
als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de
deels
Ja, voor wat betreft de papieren dossiers
1.1
Verordening
archiefzorg
gemeentelijke
archiefbescheiden?
in
centrale (papieren)
archief
1.1.a
Beschikt de gemeente
over een geactualiseerde, door de gemeenteraad
deels
Dehet
archiefverordening
is door
de en de
digitale
bestanden
in het zaaksysteem.
vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
gemeenteraad
vastgesteld
op 25-11Bij
hetPer
zaaksysteem
is hetdeten
uitvoer
vigerende wet- en regelgeving?
2015.
1-1-2021 kent
organisatie
brengen
van
de
procedure
op
praktische
een andere structuur. O.a. de functie van
problemen
gestuit,gaat
mede
veroorzaakt
afdelingsmanager
verdwijnen.
Nu
door
het niet juiste
van het
hier helderheid
overgebruik
is dat reden
om de
systeem
dooraan
medewerkers,
waardoor
verordening
te passen. Ook
de
vernietiging
daar
zeer
tijdrovend
wordt.
wijziging van de archiefwet (2021) is een
De
termijnen
zijnaanpassing.
(daar waar mogelijk)
aanleiding
voor
voor
wat betreftaan
hetGS
zaaksysteem
1.1.b
Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
ja
Medegedeeld
op 30-12-2015.
vastgelegd
in
datzelfde
zaaksysteem. In
1.2
Beheerregeling Informatiebeheer
een
update
van
het
zaaksysteem
1.2
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
ja
Ja. Vastgesteld door het college op 25(mogelijk
Q1 2021) en
wordt
het toepassen
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
11-2015. Evaluatie
aanpassing
is
van
de
termijnen
beter
mogelijk.
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
In vakapplicaties is vernietiging en het
archiefbewaarplaats?
toepassen van de juiste termijnen
1.3
Strategisch informatieoverleg (SIO)
onvoldoende
in control,
maar de situatie
1.3
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
deels
Er is een voorlopig
SIO ingericht
(maar
verbetert
langzaam
wel,
i.i.g. qua
ingesteld?
dit is nog niet geformaliseerd
in de
bewustmaking.
Bij deDit
periodieke
archiefverordening).
zal gebeuren bij
beheertoetsen
is
hier
veel
aandacht voor
Concept jaarstukken 2020
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de aanpassing van de verordening.
en wordt gewerkt aan het in beeld
1.4
Wijziging Overheidstaken
brengen van de bewaartermijnen. Vaak
1.4
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
ja
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
is in de applicaties overigens maar
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
beperkte functionaliteit voor verwijdering
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
overdracht van dossiers worden
aanwezig.
verklaringen van vervreemding c.q. ter
Voor de vele bestanden in de
beschikkingstelling, officiële
mappenstructuren (netwerkschijven):
ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
hier zal een (plan van) aanpak voor
moeten worden opgesteld. Hier ligt ook
een taak voor de te werven 3
informatiecoaches.
Concept jaarstukken 2020
347
6.3.b
Maakt het college als archiefzorgdrager bij de selectie van de gemeentelijke
deels
De lijst wordt gevolgd bij de papieren
archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende
dossiers en de dossiers in het
Jaarstukken 2020
Gemeente Veenendaal |
selectielijst?
zaaksysteem. In de vakapplicaties
is dit
minder in beeld, maar team control is in
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en wordt gewerkt aan het in beeld
brengen van de bewaartermijnen. Vaak
De coronacrisis
is in de applicaties
overigens
maar
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Burgerjaarverslag
2020
Bijlagen
(COVID-19)
beperkte functionaliteit voor verwijdering
aanwezig.
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage
7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
Voor de vele bestanden in de
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
mappenstructuren (netwerkschijven):
hier
zal een (plan
van) aanpak
voor of
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting
op antwoord
KPI-vraagmoeten
worden
opgesteld.
Hier
ligt ook
deelvragen
een taak voor de te werven 3
1.
LOKALE REGELINGEN
informatiecoaches.
1.1
Verordening archiefzorg
6.3.b
Maakt
het
college
als
archiefzorgdrager
bij
de
selectie
van
de
gemeentelijke
deels
De
wordt gevolgd bij
papieren
1.1.a
Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad
deels
De lijst
archiefverordening
is de
door
de
archiefbescheiden
gebruik van deinzake
voor Nederlandse
gemeenten
dossiers
en de vastgesteld
dossiers in het
vastgestelde archiefverordening
de archiefzorg
die voldoetgeldende
aan de
gemeenteraad
op 25-11selectielijst?
zaaksysteem.
In de vakapplicaties
is dit
vigerende wet- en regelgeving?
2015. Per 1-1-2021
kent de organisatie
minder
in
beeld,
maar
team
control
is van
in
een andere structuur. O.a. de functie
gesprek
met
de
beheerders
van
de
afdelingsmanager gaat verdwijnen. Nu
belangrijkste
vakapplicaties,
ook over
de
hier helderheid
over is dat reden
om de
(wettelijke)
en het Ook de
verordeningtermijnen
aan te passen.
vernietigingsproces.
Hier is (2021)
vooruitgang
wijziging van de archiefwet
is een
te
zien,
maar
implementatie
aanleiding voor aanpassing. is lastig
gebleken,
a.g.v.aan
onbekendheid
bij de
1.1.b
Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
ja
Medegedeeld
GS op 30-12-2015.
eigenaren,
lokale
werkprocessen
die niet
1.2
Beheerregeling Informatiebeheer
goed
aansluiten
op
de
selectielijst
1.2
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
ja
Ja. Vastgesteld door het college open25beperkte
in gebruikteis
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
11-2015. functionaliteit
Evaluatie en aanpassing
pakketten.
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
6.3.c
Werkt
de
gemeente
aanvullend
met
een
facultatieve
stukkenlijst?
nee
archiefbewaarplaats?
6.3.d
Is
er een Hotspotmonitor
vastgesteld?
deels
Niet formeel, maar het SIO functioneert
1.3
Strategisch
informatieoverleg
(SIO)
ook
hotspotmonitor.
1.3
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
deels
Er isals
een
voorlopig SIO ingericht (maar
6.4
Vernietiging
en
verklaringen
ingesteld?
dit is nog niet geformaliseerd in de
6.4.a
Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende
deels
Voor
de reguliere papieren
archiefverordening).
Dit zal bescheiden
gebeuren bij
archiefbescheiden?
(“dossiers”)
in beheer
DIV gebeurt dit.
de aanpassing
van debij
verordening.
Er zijn geen achterstanden. In het
1.4
Wijziging Overheidstaken
zaaksysteem
ookdienen
de grondslag
1.4
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
ja
Ja. Indien aanwordt
de orde
afspraken
vermeld.
In
het
zaaksysteem
is nog
niet
Concept jaarstukken
2020
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archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
gemaakt te worden, vastgelegd
en bij
vernietigd,
terwijl
dit
eigenlijk
wel
had
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
overdracht van dossiers worden
moeten gebeuren (ondanks dat de
verklaringen van vervreemding c.q. ter
gemeente nog formeel op papier
beschikkingstelling, officiële
archiveert). Voor de belangrijke zaken
ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
worden er dan ook nog papieren
dossiers gevormd (wel vaak niet
compleet als gevolg van een hybride
archivering). Voor die papieren dossiers
Concept jaarstukken 2020
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wordt de vernietigingsgrondslag
aangegeven in het registratiesysteem
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal |
Corsa. Bij vernietiging daarvan
worden
ook proceseigenaren geconsulteerd
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zaaksysteem wordt ook de grondslag
vermeld. In het zaaksysteem is nog niet
De coronacrisis
vernietigd, Burgerjaarverslag
terwijl dit eigenlijk
wel had
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
2020
(COVID-19)
moeten gebeuren (ondanks dat de
gemeente nogBijlage
formeel
op papier
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
8
Bijlage 9
archiveert).
Voor
de
belangrijke
zaken
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
worden er dan ook nog papieren
dossiers
gevormd
(wel vaak
niet
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting
op antwoord
KPI-vraagof
compleet
als
gevolg
van
een
hybride
deelvragen
archivering). Voor die papieren dossiers
1.
LOKALE REGELINGEN
wordt de vernietigingsgrondslag
1.1
Verordening archiefzorg
aangegeven
in het registratiesysteem
1.1.a
Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad
deels
De archiefverordening
is door de
Corsa.
Bij
vernietiging
daarvan
worden
vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
gemeenteraad vastgesteld
op 25-11ook
proceseigenaren
geconsulteerd
vigerende wet- en regelgeving?
2015. Per 1-1-2021 kent de organisatie
voorafgaande
aan de daadwerkelijk
een andere structuur.
O.a. de functie van
vernietiging
(evenals
deverdwijnen.
archivaris en
afdelingsmanager gaat
Nude
archiefinspecteur).
hier helderheid over is dat reden om de
De
digitale bescheiden
op persoonlijke
verordening
aan te passen.
Ook de
en/of
afdelingsschijven
(ook
al hebben
wijziging van de archiefwet (2021)
is een
deze
misschien
niet
de
status
aanleiding voor aanpassing. van
archiefbescheiden) worden doorgaans
1.1.b
Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
ja
Medegedeeld aan GS op 30-12-2015.
maar beperkt gecontroleerd en ook niet
1.2
Beheerregeling Informatiebeheer
beheerst vernietigd.
1.2
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
ja
Ja. Vastgesteld door het college op 25De Expeditie verbetering Archivering
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
11-2015. Evaluatie en aanpassing is
heeft hier wel verbetering gebracht, maar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
het actieve beheer is nog niet voldoende
archiefbewaarplaats?
aanwezig en nog maar een beperkt deel
1.3
Strategisch informatieoverleg (SIO)
van de teams is overgegaan naar de
1.3
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
deels
Er is een voorlopig SIO ingericht (maar
beheerfase. Als het beheer
ingesteld?
dit is nog niet geformaliseerd in de
geïntensiveerd wordt kan hier veel en
archiefverordening). Dit zal gebeuren bij
snel winst geboekt worden.
de aanpassing van de verordening.
Bij het toetsen van het beheer van de
1.4
Wijziging Overheidstaken
belangrijkste vakapplicaties (door team
1.4
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
ja
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
Control) is ook een correcte vernietiging
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
een belangrijk aandachtspunt, zowel
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
overdracht van dossiers worden
inhoudelijk als ook qua procedure.
Concept jaarstukken 2020
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verklaringen van vervreemding c.q. ter
Eerste doel is om ook dit te laten
beschikkingstelling, officiële
documenteren. Vernietiging in
ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
vakapplicaties vind nu vrijwel niet plaats
(ook doordat functionaliteit hiertoe vaak
ontbreekt).
Concept jaarstukken 2020
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Bijlagen
Bijlage 10

Een algemeen belangrijk aandachtspunt:
voor de gescande papieren documenten
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal
in het zaaksysteem en enkele
vakapplicaties worden gescande
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Control) is ook een correcte vernietiging
een belangrijk aandachtspunt, zowel
De coronacrisis
inhoudelijk Burgerjaarverslag
als ook qua procedure.
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
2020
(COVID-19)
Eerste doel is om ook dit te laten
documenteren.
Vernietiging
in Bijlage 9
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage
7
Bijlage
8
vakapplicaties vind nu vrijwel niet plaats
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
(ook doordat functionaliteit hiertoe vaak
ontbreekt).
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting op antwoord KPI-vraag- of
1.
1.1
1.1.a

LOKALE REGELINGEN
Verordening archiefzorg
Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad
vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
vigerende wet- en regelgeving?

1.1.b
1.2
1.2

Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
Beheerregeling Informatiebeheer
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
archiefbewaarplaats?
Strategisch informatieoverleg (SIO)
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
ingesteld?

1.3
1.3

1.4
1.4

Wijziging Overheidstaken
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
Concept jaarstukken 2020
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?

Concept jaarstukken 2020

deels

ja
ja

deels

ja
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347

Bijlagen
Bijlage 10

deelvragen
Een algemeen belangrijk aandachtspunt:
voor de gescande papieren documenten
in
zaaksysteem en is
enkele
Dehet
archiefverordening
door de
vakapplicaties
worden
gescande
gemeenteraad vastgesteld op 25-11documenten
serieel kent
opgeborgen.
Dit
2015. Per 1-1-2021
de organisatie
maakt
vernietiging
“volgens
hetfunctie
boekje”
een andere
structuur.
O.a. de
van
moeilijk.
Een
(retrospectief)
afdelingsmanager gaat verdwijnen. Nu
vervangingsbesluit
basis
van om de
hier helderheid over(op
is dat
reden
handboeken
vervanging)
is een
verordening aan
te passen.
Ook de
mogelijkheid
om
vernietiging
van deze
wijziging van de archiefwet (2021)
is een
stukken
alsnog
uit
te
voeren.
aanleiding voor aanpassing. Hier is nog
een
weg te gaan,
vanuit
de
Medegedeeld
aanmaar
GS op
30-12-2015.
periodieke beheertoetsen wordt ook hier
bij stilgestaan. Er wordt daartoe
Ja. Vastgesteld door het college op 25aangedrongen
op het
11-2015. Evaluatie
en documenteren
aanpassing is van
het
beheer,
op
basis
waarvan
een
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
vervangingsbesluit kan worden
genomen. Een aantal eigenaren werken
hier nu aan, maar er is nog een weg te
Er is een voorlopig SIO ingericht (maar
gaan.
dit is nog niet geformaliseerd in de
Belangrijk aandachtspunt qua
archiefverordening). Dit zal gebeuren bij
vernietiging zijn ook de diensten die voor
de aanpassing van de verordening.
andere gemeenten worden uitgevoerd. In
het verleden is soms geen onderscheid
Ja. Indientussen
aan dedeorde
dienen afspraken
gemaakt
documenten
van de
gemaakt
te
worden,
vastgelegd
en
betreffende gemeenten. Ook zijn debij
overdrachtwerkwijzen
van dossiers
worden
algemene
hieromtrent
verklaringen
van
vervreemding
c.q. ter
meestal niet helder genoeg afgesproken.
beschikkingstelling,
officiële
Er wordt nu voor wat betreft de
ontvangstbewijzen
opgemaakt.
participatiewet
(c.a.)enz.
gewerkt
aan het
goed documenteren van het
(applicatie)beheer, op basis waarvan ook
een (retrospectief) vervangingsbesluit
zou kunnen worden genomen. Hierbij
zullen t.z.t. ook de samenwerkende
Jaarstukken
Gemeente Veenendaal
gemeenten betrokken worden.
Een2020
zeer
goed initiatief, dat als voorbeeld kan
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het verleden is soms geen onderscheid
gemaakt tussen de documenten van de
De coronacrisis
betreffendeBurgerjaarverslag
gemeenten. Ook
zijn de
Inleiding
Samenvatting
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
2020
(COVID-19)
algemene werkwijzen hieromtrent
meestal
niet helder
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage
7
Bijlage 8genoeg afgesproken.
Bijlage 9
Er wordt nu voor wat betreft de
Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
participatiewet (c.a.) gewerkt aan het
goed
documenteren
van het
KPI nr.
KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden
Antwoord
Toelichting
op antwoord
KPI-vraag- of
(applicatie)beheer,
op
basis waarvan ook
deelvragen
een (retrospectief) vervangingsbesluit
1.
LOKALE REGELINGEN
zou kunnen worden genomen. Hierbij
1.1
Verordening archiefzorg
zullen
t.z.t. ook de samenwerkende
1.1.a
Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad
deels
De archiefverordening
is door de
gemeenten
betrokken
worden.
Een zeer
vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
gemeenteraad
vastgesteld
op 25-11goed
dat als
voorbeeld
kan
vigerende wet- en regelgeving?
2015.initiatief,
Per 1-1-2021
kent
de organisatie
dienen
voor
anderen.
een andere structuur. O.a. de functie van
6.4.b
Maakt het college als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten
ja
Dit
geldt voor de papieren
dossiers in
afdelingsmanager
gaat verdwijnen.
Nu
minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en
beheer
bij DIV. Voor
wat
hier helderheid
over is
datbetreft
reden om de
wijze van vernietiging bevatten?
vernietiging
dete
(belangrijkste)
verordening in
aan
passen. Ook de
vakapplicaties
wordt
er door(2021)
team is een
wijziging van de archiefwet
Control
(in
het
kader
van
het
aanleiding voor aanpassing.
kwaliteitssysteem)
aan
1.1.b
Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
ja
Medegedeeld aan gewerkt
GS op 30-12-2015.
bewustwording
en
het
laten
1.2
Beheerregeling Informatiebeheer
documenteren
vernietiging
1.2
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
ja
Ja. Vastgesteldvan
door
het collegeen
ophet
25proces
daartoe.
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
11-2015. Evaluatie en aanpassing is
6.5
Vervreemding,
besluiten
en verklaringen
de
archiefbewaarplaats
overgebrachte
archiefbescheiden, en het beheer van de
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
6.5.a
Heeft
het
college
als
archiefzorgdrager
in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden
nee
Vervreemding heeft voor zover bekend in
archiefbewaarplaats?
vervreemd,
als gevolg van de
uitvoering van nieuwe wetgeving waarin de
2020 niet plaatsgevonden.
1.3
Strategischniet
informatieoverleg
(SIO)
vervreemding
vanals
lopende
dossiers expliciet
wordt voorgeschreven?
1.3
Heeft het college
archiefzorgdrager
een strategisch
informatie overleg (SIO)
deels
Er is een voorlopig SIO ingericht (maar
6.5.b.
Zo
ja,
heeft
de
zorgdrager
daarvoor
tevoren
een
machtiging van de minister van
n.v.t.
N.v.t.
ingesteld?
dit is nog niet geformaliseerd in de
OCW ontvangen?
archiefverordening). Dit zal gebeuren bij
6.5.c
Zo ja, heeft de zorgdrager het Strategisch Informatieoverleg (SIO), of als dat niet
n.v.t.
N.v.t.
de aanpassing van de verordening.
is:
de
juiste
deskundigen,
geraadpleegd
bij
de
voorbereiding
van
het
besluit
tot
1.4
Wijziging Overheidstaken
vervreemding?
1.4
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
ja
Ja. Indien aan de orde dienen afspraken
6.5.d
Zo
ja, heeft de zorgdrager
een verklaring
van de splitsing
vervreemding
opgemaakt
het n.v.t.
N.v.t.
archiefbescheiden
bij opheffing,
samenvoeging,
of overdracht
van en
taken
gemaakt te worden, vastgelegd en bij
besluit
tot
vervreemding
op
de
juiste
wijze
bekend
gemaakt?
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
overdracht van dossiers worden
7.
OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN
verklaringen van vervreemding c.q. ter
Concept jaarstukken 2020
373
beschikkingstelling, officiële
Hoofdvraag: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren
archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met
redenen omkleed’ correct in de praktijk?
7.1.a
Zijn alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke
Concept jaarstukken
2020
overbrengingstermijn
is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen
openbare archiefbewaarplaats of E depotvoorziening?

Bijlagen
Bijlage 10

ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.

deels
347

Archiefblok 1991-1999 is opgeschoond
en materieel bewerkt en klaar voor
overbrenging. Overbrenging dient nog te
gebeuren. Ook 2000-2009 is
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal
opgeschoond en (op zich) klaar voor
overbrenging.
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6.5.d
7.

Zo
Inleiding

coronacrisis
ja, heeft de zorgdrager
een verklaringDe
van
de vervreemding opgemaakt
en het
Samenvatting
Jaarverslag 2020
(COVID-19)
besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt?

Bijlage 1OVERBRENGING
Bijlage 2VAN

ARCHIEFBESCHEIDEN
Bijlage 3
Bijlage 4

Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
KPI nr.

7.1.a
1.
1.1
1.1.a

1.1.b
1.2
1.2

7.1.b
7.1.c.
1.3
1.3
7.2
7.2

7.3
1.4
7.3
1.4

Bijlage 5

n.v.t.

N.v.t.
Jaarrekening

Bijlage 6

Hoofdvraag: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren
archiefbescheiden
na bij wet vastgestelde
termijn overbrengen,
tenzij met
KPI-vraag niet overgedragen
én overgedragen
archiefbescheiden
redenen omkleed’ correct in de praktijk?
Zijn
alle teREGELINGEN
bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke
LOKALE
overbrengingstermijn
is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen
Verordening archiefzorg
openbare
archiefbewaarplaats
E depotvoorziening?
Beschikt de gemeente over eenofgeactualiseerde,
door de gemeenteraad
vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
vigerende wet- en regelgeving?

Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?
Beheerregeling Informatiebeheer
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
Zo
nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?
archiefbewaarplaats?
Zo
nee,
wat isinformatieoverleg
de reden c.q. zijn de
redenen, principieel en/of praktisch, van de
Strategisch
(SIO)
niet-tijdige
overbrenging?
Heeft het college
als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
Verklaringen
van overbrenging
ingesteld?
Maakt het college als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de
archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op?
Niet-overbrengen
vanwege bedrijfsvoering (vervallen)
Wijziging Overheidstaken
Heeft
het
college
als
archiefzorgdragervoorzieningen
voor archiefbescheiden
Treft het college als archiefzorgdrager
omtrent dedie om redenen
van
bedrijfsvoeringbij
niet
binnen de
wettelijke overbrengingstermijn
overgebracht
archiefbescheiden
opheffing,
samenvoeging,
splitsing of overdracht
van taken
kunnen
worden
een
machtiging
tot
opschorting
van
overbrenging
aangevraagd
bij
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?
en ontvangen van gedeputeerde staten?

Antwoord

deels
deels

ja
ja

deels

ja

n.v.t.
ja

Concept jaarstukken 2020
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAARPLAATS
OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN
Concept jaarstukken
2020Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van
Hoofdvraag:
de Archiefwet?
8.1
Beschikbaarheid originelen en dubbelen
8.1.a.
Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden berustende
archiefbescheiden voor eenieder kosteloos te raadplegen?

Bijlage 7

374

8.

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Toelichting op antwoord KPI-vraag- of
deelvragen
Archiefblok 1991-1999 is opgeschoond
en materieel bewerkt en klaar voor
overbrenging.
Overbrenging
De archiefverordening
is doordient
de nog te
gebeuren.
Ook vastgesteld
2000-2009 is
gemeenteraad
op 25-11opgeschoond
en (opkent
zich)deklaar
voor
2015. Per 1-1-2021
organisatie
overbrenging.
een andere structuur. O.a. de functie van
Bij
overbrenging kunnen
ook een deel
afdelingsmanager
gaat verdwijnen.
Nu
van
bouwvergunningen
en hetom de
hier de
helderheid
over is dat reden
eventueel
ook
hettezogenaamde
verordening
aan
passen. Ook de
pandenarchief
formeel
overgedragen
wijziging van de archiefwet
(2021) is een
worden.
De
materiële
verzorging
is daar
aanleiding voor aanpassing.
nog
wel een aandachtspunt.
De facto zijn
Medegedeeld
aan GS op 30-12-2015.
deze bestanden overigens al in het
beheer
van het gemeentearchief
en 25Ja. Vastgesteld
door het college op
ondergebracht
in
de
11-2015. Evaluatie en aanpassing is
archiefbewaarplaats.
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
Zie bij 7.1.a
Zie bij 7.1.a
Er is een voorlopig SIO ingericht (maar
dit is nog niet geformaliseerd in de
Bij
overdracht zal er verklaring
wordenbij
archiefverordening).
Dit zal gebeuren
opgesteld.
Dezevan
is in
gereed.
de aanpassing
deconcept
verordening.

Het
argument
bedrijfsvoering”
Ja. Indien
aan “vanwege
de orde dienen
afspraken
is
niet aantede
orde. De
gemaakt
worden,
vastgelegd en bij
bouwvergunningen
en het
pandenarchief
overdracht van dossiers
worden
bevinden
zich
al
fysiek
in
de
verklaringen van vervreemding c.q. ter
archiefbewaarplaats
en de facto ook in
beschikkingstelling, officiële
beheer
van de medewerkers
van het
ontvangstbewijzen
enz. opgemaakt.
gemeentearchief.
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Inleiding
Bijlage 1

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

De coronacrisis
(COVID-19)
Bijlage 4

Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Jaarrekening
Bijlage 6

KPI nr.

KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden

8.
1.
1.1
1.1.a

TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN NAAR ARCHIEFBEWAARPLAATS
LOKALE REGELINGEN
OVERGEBRACHTE
ARCHIEFBESCHEIDEN
Verordening archiefzorg
Hoofdvraag:
Voldoet deover
gemeente
in de praktijk aan
dede
openbaarheidseisen
van
Beschikt de gemeente
een geactualiseerde,
door
gemeenteraad
de
Archiefwet?
vastgestelde
archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
Beschikbaarheid
originelen en dubbelen
vigerende wet- en regelgeving?
Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden berustende
archiefbescheiden voor eenieder kosteloos te raadplegen?
Kan eenieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en
bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken?
Heeft het college als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde
kosten?
Is in
de regels
over kosten
rekening gehouden
met de bepalingen daarover in de
deze
medegedeeld
aan Gedeputeerde
Staten?
Wet
hergebruik
Overheidsinformatie
(Who)?
Beheerregeling Informatiebeheer
Beperking
overbrenging.
Beschikt deopenbaarheid
gemeente overna
een
door het college als archiefzorgdrager
In
beginsel zijn
archiefbescheiden
openbaar opinzake
het moment
van overbrenging,
vastgestelde
beheerregeling
Informatiebeheer
het beheer
van de niet naar
binnen
de
wettelijke
overbrengingstermijn.
Heeft
het
college
als
archiefzorgdrager
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
de
beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na
archiefbewaarplaats?
overbrenging
schriftelijk gemotiveerd
Strategisch informatieoverleg
(SIO)op basis van artikel 15 van de Archiefwet?
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
ingesteld?

8.1
8.1.a.
8.1.b
8.1.c
8.1.d
1.1.b
1.2
8.2
1.2
8.2.a

1.3
1.3

1.4
1.4

Wijziging Overheidstaken
Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken
aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?

8.2.b

Heeft het college als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de
beheerder van de archiefbewaarplaats?

Concept jaarstukken 2020
Concept jaarstukken 2020

Bijlage 7

Antwoord

deels

ja
ja
ja
ja
ja
deels

deels

ja

ja

Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

archiefbewaarplaats en de facto ook in
beheer
van de
van het of
Toelichting
opmedewerkers
antwoord KPI-vraaggemeentearchief.
deelvragen

De archiefverordening is door de
gemeenteraad vastgesteld op 25-112015. Per 1-1-2021 kent de organisatie
-een andere structuur. O.a. de functie van
afdelingsmanager gaat verdwijnen. Nu
-hier helderheid over is dat reden om de
verordening aan te passen. Ook de
Kosten
in de
wijzigingzijn
vanopgenomen
de archiefwet
(2021) is een
legesverordening.
aanleiding voor aanpassing.
Er
worden hoogstens
marginale
Medegedeeld
aan GSalleen
op 30-12-2015.
kosten in rekening gebracht.
Ja. Vastgesteld door het college op 25In
de inventarissen
zelfaanpassing
zijn beperkingen
11-2015.
Evaluatie en
is
opgenomen.
In
het
concept
nodig. Zie opmerkingen bij 1.1.a.
collegevoorstel voor overdracht van het
archiefblok 1991-1999 zullen waar nodig
ook
worden
bepaald(maar
(al in
Er isbeperkingen
een voorlopig
SIO ingericht
concept
gereed).
Beperkingen
worden
dit is nog niet geformaliseerd in de
nu
in de praktijk doorgaans
door de bij
archiefverordening).
Dit zal gebeuren
beheerder
bepaald,
aan
de hand van de
de aanpassing
van de
verordening.
inventarissen. Bij het opleggen van
beperkingen
wordt
rekening
gehouden
Ja. Indien aan
de orde
dienen
afspraken
met
artikelte15a
(t.a.v.vastgelegd
milieu informatie).
gemaakt
worden,
en bij
Beperkingen
zullen
(breed)
worden
overdracht van dossiers worden
meegenomen
metvervreemding
de formele verklaring
verklaringen van
c.q. ter
van
de
aanstaande
van het
beschikkingstelling, overbrenging
officiële
blok
1991-1999. enz. opgemaakt.
ontvangstbewijzen
Ja, dit advies wordt ingewonnen.
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Inleiding
Bijlage 1

Samenvatting
Bijlage 2

Bijlage 3

De coronacrisis
(COVID-19)
Bijlage 4

Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)

Jaarverslag 2020
Bijlage 5

Jaarrekening
Bijlage 6

Bijlage 7

KPI nr.

KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden

Antwoord

8.2.c
1.
1.1
1.1.a

Heeft
het college
als archiefzorgdrager bij de beperking van de openbaarheid
LOKALE
REGELINGEN
rekening
gehouden
met de bepalingen in de Algemene verordening
Verordening archiefzorg
gegevensbescherming
(AVG)?
Beschikt de gemeente over
een geactualiseerde, door de gemeenteraad

ja

8.2.d

8.2.e
1.1.b
1.2
1.2

1.3
1.3

8.3
1.4
8.3
1.4

8.4
8.4.a

vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de
Heeft
het college
archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel
vigerende
wet- enals
regelgeving?
15a van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van
archiefbescheiden inzake milieuinformatie inperkt?

Hebben het college als archiefzorgdrager en de beheerder van de
archiefbewaarplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van
bepaalde
overgebrachte
opgenomen in de verklaring van
Is deze medegedeeld
aanarchiefbescheiden
Gedeputeerde Staten?
overbrenging?
Beheerregeling Informatiebeheer

Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager
vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar
de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de
archiefbewaarplaats?
Strategisch informatieoverleg (SIO)
Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO)
ingesteld?

Beperking
openbaarheid na 75 jaar
Wijziging Overheidstaken
Heeft
het
college
alsarchiefzorgdrager
archiefzorgdragervoorzieningen
voor de archiefbescheiden
Treft het college als
omtrent de die ouder zijn
dan
75
jaar
en
die
het
toch
niet
openbaar
wil
maken
een
totvan taken
archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing machtiging
of overdracht
opschorting
van(tijdelijk)
openbaarmaking
aangevraagd
ontvangen van gedeputeerde
aan een ander
overheidsorgaan?
Zo ja,en
welke?
staten?
Afwijzing raadpleging of gebruik
Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats regels geformuleerd omtrent
afwijzing van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden wegens de slechte
materiële toestand ervan of de onveiligheid van de verzoeker?
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deels

ja

deels
ja
ja

deels

n.v.t.
ja

ja
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Burgerjaarverslag 2020
Bijlage 8

Bijlagen
Bijlage 9

Bijlage 10

Toelichting op antwoord KPI-vraag- of
deelvragen
De adviseur privacy zal betrokken
worden voorafgaande aan het vaststellen
de
(en de is
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Gedetailleerd financieel overzicht van
de gevolgen van de coronacrisis
Overzicht financiele effecten Coronacrisis 2020

Inkomsten 2020
Programma

Taakveld

Onderwerp

Fysieke Leefomgeving

2.2 Parkeren

Minder inkomsten parkeergelden

Fysieke Leefomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

Hogere lasten verkeer en vervoer

Fysieke Leefomgeving

7.3 Afval

Hogere lasten afval

Fysieke Leefomgeving

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lagere huurinkomsten gemeentelijke
objecten

Fysieke Leefomgeving

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hogere lasten materieel groen

Totaal fysieke leefomgeving

Begroot

250.000

12.000

262.000

Economie, Werk en
Ontwikkeling

3.4 Economische promotie

Lagere lasten economische promotie

Economie, Werk en
Ontwikkeling

3.4 Economische promotie

Lagere lasten evementen

Totaal economie, werk en ontwikkeling

Uitgaven 2020

Werkelijk

0

Saldo

453.000

0

453.000

0

Begroot

Werkelijk

Saldo

-203.000

0

Toelichting

Doorbetaling
(zorg)leveran-ciers
binnen bestaande
budgetten

Resultaat-bestemming

-203.000

De inkomsten vanuit parkeergelden zijn vanwege de Corona-effectenper saldo € 453.000 lager uitgevallen dan
oorspronkelijk geraamd. In de begroting was reeds rekening gehouden met een inkomstenderving van €
250.000, waardoor het aanvullende negatieve effect in deze jaarrekening € 203.000 bedraagt.
Vanuit het Rijk is in 2020 via de algemene uitkering € 271.000 aan compensatie ontvangen voor de periode 1
maart 2020 tot en met 1 juni 2020. Ook zal het Rijk de inkomstenderving na 1 juni 2020 compenseren. Dit zal
zij in 2021 doen op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. De effecten hiervan maken onderdeel uit
van de Jaarstukken 2021.
De Corona-maatregelen in 2020 hebben geen effect gehad op de uitgaven van parkeren.
De aanpassingen in de openbare ruimte in verband met de Coronamaatregelen (o.a. aanbrengen tijdelijke
markering, bebording, dranghekken, etc.) hebben in 2020 afgerond € 50.000 gekost.
Door de Coronacrisis zijn er in 2020 bij het taakveld afval in totaal € 34.000 aan extra kosten verantwoord welke
door ACV bij ons in rekening zijn gebracht.
De huurders van het gemeentelijke vastgoed (met name sportservice/theater) zijn via diverse regelingen vanuit
de rijksoverheid gecompenseerd. Hierdoor is er geen sprake geweest van lagere huurinkomsten.
Het beschikbare budget was bestemd voor de aanschaf van 2 schaftwagens. Deze schaftwagens zijn
aangeschaft, maar de kosten zijn ten laste gekomen van een investeringskrediet (mede vanwege het
bestaande activabeleid). Indien in 2021 blijkt dat het investeringskrediet hierdoor wordt overschreden, dan zal
dit in een bestuursrapportage worden meegenomen.

125.000

50.000

75.000

75.000

77.000

34.000

43.000

43.000

36.000

0

36.000

36.000

238.000

84.000

154.000

-37.000

0

-40.000

40.000

40.000

12.000

-191.000

Verschil

12.000

-145.000

-171.000

26.000

26.000

-145.000

-211.000

66.000

66.000

0

0

In verband met de coronamaatregelen konden in 2020 niet alle middelen ten behoeve van Economische
promotie worden ingezet. Voorgesteld wordt om de resterende middelen, ad € 40.000, via de
resultaatbestemming over te hevelen naar 2021 voor de activiteiten in 2021.
Door de Coronamaatregelen is de uitputting van het budget voor het evenementenbeleid in 2020 afgerond €
171.000 lager dan oorsponkelijk ingeschat.

Sociale Leefomgeving

6.2 Wijkteams

Transformatiebudget

0

-138.000

138.000

138.000

Eind 2019 is een bijdrage van € 121.000 ontvangen vanuit de regio FoodValley. Dit betreft geoormerkte
(regionale) rijksgelden voor de transformatie jeugdhulp. Het transormatiebudget is in 2019 voor een klein deel
ingezet: in dit jaar zijn vooral plannen gemaakt. De rijksgelden zijn laat in 2019 ontvangen. Voor het resterende
bedrag 2019 zijn pilots uitgewerkt samen met onze partners.
De pilots zijn in 2020 uitgevoerd, door de coronamaatregelen is dit niet volledig gelukt en is het beschikbare
budget niet geheel besteed. Elders in de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op de besteding van de
gelden in 2020.
De geoormerkte rijksgelden voor het regionale transformatiebudget jeugdhulp zijn ontvangen en ingezet in
2019, 2020 en 2021.
In 2021 zal het resterende budget worden ingezet.
Voorgesteld wordt om bij de jaarrekening 2020 het restant van het transformatiebudget 2019 en 2020, ad €
138.000 over te hevelen naar 2021.

Sociale Leefomgeving

6.2 Wijkteams

CJG

0

-100.000

100.000

100.000

Het CJG heeft als gevolg van de Corona in 2020 niet de mogelijkheid gehad om het project 'integrale
vroegsignalering' met de GGD uit te voeren. Daarnaast zijn ook de personeelsbudgetten niet volledig ingezet als
gevolg van de Corona. Dit levert per saldo een voordelig effect op van afgerond €100.000.

Sociale Leefomgeving

6.3 Inkomensregelingen

TOZO

138.000

De uitvoering van de TOZO-regeling is in 2020 is met eigen personeel en/of binnen de (inhuur-) budgetten
uitgevoerd. De vergoeding voor de uitvoeringskosten (inclusief de bijdrage vanuit Rhenen en Renswoude)
bedraagt in 2020 € 813.000. Hiervan is € 703.000 binnen het programma Bedrijfsvoering verantwoord en €
110.000 binnen het programma Economie, Werk en Ontwikkeling. Omwille van de continuïteit en kwaliteit in de
uitvoering en ten behoeve van uitvoering van uitgestelde werkzaamheden is dit niet langer haalbaar en
wenselijk en derhalve is inzet van de middelen in 2021 noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de middelen over te
hevelen naar 2021 en in 2021 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de taken.

Sociale Leefomgeving

6.3 Inkomensregelingen

Bijstandverlening (BUIG)

Sociale Leefomgeving

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lagere lasten vervoer leerlingen

-8.465.000

-5.902.000

-2.563.000

7.978.000

5.277.000

2.701.000

0

-558.000

558.000

0

558.000

-558.000

0

120.000

-120.000

40.000

138.000

110.000

Vanuit het Rijk is het macrobudget voor de BUIG in 2020 met € 182 miljoen opgehoogd vanwege verwachte
Corona-effecten (zijnde: hogere werkeloosheid, meer beroep op de bijstand). Voor Veenendaal betekende dit
een aanvullende rijksbijdrage van afgerond € 558.000. Wij gaan er, gezien de werkelijke uitgaven in 2020,
vanuit dat de compensatie volledig ingezet is ter dekking van de extra uitgaven vanwege de Coronacrisis.
-120.000
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176.000 De vervoerder Noot is tot 1 juli 2020 gecompenseerd voor het omzetverlies vanwege de Corona-maatregelen.

De compensatie bedraagt afgerond € 176.000, welke binnen het bestaande budget is opgevangen. Er vinden nog
gesprekken plaats met de andere vervoerder over een compensatie van het omzetverlies in het 2e halfjaar van
2020. Voorgesteld wordt om het restantbudget, ad € 120.000, over te hevelen naar 2021 ter dekking van het nog
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(regionale) rijksgelden voor de transformatie jeugdhulp. Het transormatiebudget is in 2019 voor een klein deel
ingezet: in dit jaar zijn vooral plannen gemaakt. De rijksgelden zijn laat in 2019 ontvangen. Voor het resterende
bedrag 2019 zijn pilots uitgewerkt samen met onze partners.
De pilots zijn in 2020 uitgevoerd, door de coronamaatregelen is dit niet volledig gelukt en is het beschikbare
budget niet geheel besteed. Elders in de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op de besteding van de
gelden in 2020.
De geoormerkte rijksgelden voor het regionale transformatiebudget jeugdhulp zijn ontvangen en ingezet in
2019, 2020 en 2021.
In 2021 zal het resterende budget worden ingezet.
Voorgesteld wordt om bij de jaarrekening 2020 het restant van het transformatiebudget 2019 en 2020, ad €
138.000 over te hevelen naar 2021.
Resultaat-bestemming
Toelichting
Het CJG heeft als gevolg van de Corona in 2020 niet de mogelijkheid gehad om het project 'integrale
vroegsignalering' met de GGD uit te voeren. Daarnaast zijn ook de personeelsbudgetten niet volledig ingezet als
gevolg van de Corona. Dit levert per saldo een voordelig effect op van afgerond €100.000.

Overzicht financiele effecten Coronacrisis 2020
Programma
Sociale Leefomgeving

Door de Coronamaatregelen is de uitputting van het budget voor het evenementenbeleid in 2020 afgerond €
171.000 lager dan oorsponkelijk ingeschat.
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In december 2020 is cf. collegebesluit de volledige compensatie voor de inkomstenderving bij SW-bedrijven in
2020 doorgesluisd naar IW4.
De gemeenteraad heeft in besloten om de subsidie aan Stichting Theater de Lampegiet voor het seizoen 20192020 met een extra bedrag van € 171.000 te verhogen vanwege de inkomstenderving als gevolg van de
Coronacrisis.
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er minder activiteiten in het kader van de amateurkunstbeoefening
Toelichting
uitgevoerd dan was gepland. Hierdoor zijn de uitgaven € 34.000 lager uitgevallen dan geraamd.

Verschil34.000 Doorbetaling
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binnen bestaande
0 budgetten
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Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
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Transformatiebudget

Burger en Bestuur
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Uitgaven 2020

Sociale
Leefomgeving
Programma

Begroot

In 2020 is afgerond € 12.000 betaald voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders voor het
peuteraanbod.
Doordat kinderen thuis zaten tijdens de 1e lockdown 2020, was in een aantal situaties verlenging van de
beschikking nodig (waar deze normaliter zou zijn beëindigd). Daarbij kwamen ook een aantal nieuwe aanvragen
t.b.v. ontlasting van de thuissituatie door de corona-maatregelen. Welke beschikkingen wel / niet met corona te
maken hebben, was niet eenuidig en is administratief niet bijgehouden. Hiedoor is het niet financieel terug te
rekenen. Naar schatting is circa 15% van de SMI-uitgaven corona-gerelateerd. Het gaat om een bedrag van €
39.000.
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voor een bedrag van € 31.000.

Via de decembercirculaire 2020 is aanvullend € 256.000 aan compensatie vanuit het Rijk toegekend voor de
Corona-effecten. Daarnaast zijn in de 3e bestuursrapportage 2020 de nog beschikbare middelen vanuit de
compensatie, voor een bedrag van € 311.000 als stelpost gereserveerd voor de nog te verwachten effecten van
de Coronacrisis. In deze jaarstukken zijn de financiele gevolgen van de Coronacrisis integraal in beeld gebracht.
Voorgesteld wordt om het positief saldo via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Jaarrekening
Bijlage 6

-71.000

Burgerjaarverslag 2020

Bijlagen

In de (gewijizgde) begroting 2020 is rekening gehouden met dividendinkomsten voor een bedrag van € 110.000.
Bijlage
7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
Door de effecten van de Coronacrisis is er minder dividend uitgekeerd. In totaal bedragen de inkomsten uit
dividend € 39.000. Dit leidt tot een nadelig effect in de jaarstukken 2020 van € 71.000.
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De inkomsten vanuit de toeristenbelasting zijn vanwege de Corona-effecten per saldo € 45.000 lager uitgevallen
dan oorspronkelijk geraamd. In de begroting was reeds rekening gehouden met een inkomstenderving van €
27.000, waardoor het aanvullende negatieve effect in deze jaarrekening € 18.000 bedraagt.
Vanuit het Rijk is in 2020 via de algemene uitkering € 27.000 aan compensatie ontvangen voor de periode 1
Resultaat-bestemming
Toelichting
maart 2020 tot en met 1 juni 2020. Ook zal het Rijk de inkomstenderving na 1 juni 2020 compenseren. Dit zal
zij in 2021 doen op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. De effecten hiervan maken onderdeel uit
van de Jaarstukken 2021.
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De Corona-maatregelen in 2020 hebben geen effect gehad op de uitgaven van parkeren.
De uitvoering van de TOZO-regeling is in 2020 is met eigen personeel en/of binnen de (inhuur-)budgetten
De aanpassingen in de openbare ruimte in verband met de Coronamaatregelen (o.a. aanbrengen tijdelijke
uitgevoerd. De vergoeding voor de uitvoeringskosten (inclusief de bijdrage vanuit Rhenen en Renswoude)
markering, bebording, dranghekken, etc.) hebben in 2020 afgerond € 50.000 gekost.
bedraagt in 2020 € 813.000. Hiervan is € 703.000 binnen het programma Bedrijfsvoering verantwoord en €
Door de Coronacrisis zijn er in 2020 bij het taakveld afval in totaal € 34.000 aan extra kosten verantwoord welke
110.000 binnen het programma Economie, Werk en Ontwikkeling. Omwille van de continuïteit en kwaliteit in de
door ACV bij ons in rekening zijn gebracht.
uitvoering en ten behoeve van uitvoering van uitgestelde werkzaamheden is dit niet langer haalbaar en
De huurders van het gemeentelijke vastgoed (met name sportservice/theater) zijn via diverse regelingen vanuit
wenselijk en derhalve is inzet van de middelen in 2021 noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de middelen over te
de rijksoverheid gecompenseerd. Hierdoor is er geen sprake geweest van lagere huurinkomsten.
hevelen naar 2021 en in 2021 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de taken.
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197.000 Bij de bedrijfsvoering zijn in deze jaarrekening de volgende ontwikkelingen zichtbaar:
0
1. Hogere lasten ICT (licenties, mobiele spraak en data) € 36.000;
2.
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resultaatbestemming over te hevelen naar 2021 voor de activiteiten in 2021.
Voorgesteld wordt om € 197.000 over te hevelen naar 2021 voor de bekosting van thuiswerkfaciliteiten voor de
Door de Coronamaatregelen is de uitputting van het budget voor het evenementenbeleid in 2020 afgerond €
periode 1 april 2020 tot en met 1 juli 2021.
171.000 lager dan oorsponkelijk ingeschat.
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Het CJG heeft als gevolg van de Corona in 2020 niet de mogelijkheid gehad om het project 'integrale
vroegsignalering' met de GGD uit te voeren. Daarnaast zijn ook de personeelsbudgetten niet volledig ingezet als
gevolg van de Corona. Dit levert per saldo een voordelig effect op van afgerond €100.000.

138.000

De uitvoering van de TOZO-regeling is in 2020 is met eigen personeel en/of binnen de (inhuur-) budgetten
uitgevoerd. De vergoeding voor de uitvoeringskosten (inclusief de bijdrage vanuit Rhenen en Renswoude)
bedraagt in 2020 € 813.000. Hiervan is € 703.000 binnen het programma Bedrijfsvoering verantwoord en €
110.000 binnen het programma Economie, Werk en Ontwikkeling. Omwille van de continuïteit en kwaliteit in de
uitvoering en ten behoeve van uitvoering van uitgestelde werkzaamheden is dit niet langer haalbaar en
wenselijk en derhalve is inzet van de middelen in 2021 noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de middelen over te
hevelen naar 2021 en in 2021 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de taken.
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1.052.000 Eind 2019 is een bijdrage van € 121.000 ontvangen vanuit de regio FoodValley. Dit betreft geoormerkte

(regionale) rijksgelden voor de transformatie jeugdhulp. Het transormatiebudget is in 2019 voor een klein deel
ingezet: in dit jaar zijn vooral plannen gemaakt. De rijksgelden zijn laat in 2019 ontvangen. Voor het resterende
bedrag 2019 zijn pilots uitgewerkt samen met onze partners.
De pilots zijn in 2020 uitgevoerd, door de coronamaatregelen is dit niet volledig gelukt en is het beschikbare
budget niet geheel besteed. Elders in de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op de besteding van de
gelden in 2020.
De geoormerkte rijksgelden voor het regionale transformatiebudget jeugdhulp zijn ontvangen en ingezet in
2019, 2020 en 2021.
In 2021 zal het resterende budget worden ingezet.
Voorgesteld wordt om bij de jaarrekening 2020 het restant van het transformatiebudget 2019 en 2020, ad €
138.000 over te hevelen naar 2021.

1.775.000
138.000

110.000

Vanuit het Rijk is het macrobudget voor de BUIG in 2020 met € 182 miljoen opgehoogd vanwege verwachte
Corona-effecten (zijnde: hogere werkeloosheid, meer beroep op de bijstand). Voor Veenendaal betekende dit
een aanvullende rijksbijdrage van afgerond € 558.000. Wij gaan er, gezien de werkelijke uitgaven in 2020,
vanuit dat de compensatie volledig ingezet is ter dekking van de extra uitgaven vanwege de Coronacrisis.
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176.000 De vervoerder Noot is tot 1 juli 2020 gecompenseerd voor het omzetverlies vanwege de Corona-maatregelen.

120.000

De compensatie bedraagt afgerond € 176.000, welke binnen het bestaande budget is opgevangen. Er vinden nog
gesprekken plaats met de andere vervoerder over een compensatie van het omzetverlies in het 2e halfjaar van
2020. Voorgesteld wordt om het restantbudget, ad € 120.000, over te hevelen naar 2021 ter dekking van het nog
te compenseren bedrag.
De regeling 'kwijtschelding huur aan sportverenigingen' is door de Stichting Sportservice Veenendaal
uitgevoerd, waardoor de financiele verantwoording van de inkomsten en uitgaven niet via de gemeentelijke
administratie heeft plaatsgevonden.
De verantwoording van de SSV vind plaats in hun jaarrekening 2020, die in 2021 beschikbaar komt.
387.000 Dit betreft de gemaakte kosten voor extra werkzaamheden van de medewerkers Knooppunt jeugd FoodVally om
uitvoering te geven aan de compensatieregelingen voor jeugdhulpaanbieders als gevolg van de 1e lockdown in
2020.
Voor de meerkosten van de jeugdhulpaanbieders als gevolg van Corona is een bedrag van € 93.000 verantwoord
(collegebesluit 19/1/2021). De dekking vindt plaats ten laste van de stelpost Corona-effecten vanuit de 3e
bestuursrapportage 2020.
In 2020 is afgerond € 387.000 aan de zorgleveranciers betaald als compensatie voor de niet geleverde zorg als
gevolg van de coronamaatregelen. Deze compensatie is binnen de bestaande budgetten opgevangen.
Het opgavebudget sociaal domein kent zijn herkomst als programmabudget. Alhoewel er in 2020 sprake is
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal |241.000
329
geweest van grote stappen voorwaarts is ook binnen de opgave een aantal ontwikkelingen als gevolg van
corona vertraagd. Mede als gevolg hiervan is een deel van het opgavebudget in 2020 niet besteed. Het gaat hier
om een meerjarige opgave en om de in gang gezette (inclusief reeds aangegane verplichtingen) en
voorgenomen acties voort te kunnen zetten zijn de in 2020 niet bestede middelen nodig in 2021. Het gaat dan
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