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Voorwoord 
 

Inleiding 
De jaren van economische crisis liggen achter ons. De voorzichtige economische groei van de 
afgelopen jaren zet zich voort. De prognose van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2018 gaat 
uit van een gemiddelde economische groei van circa 3,0% voor de periode 2018-2019. 
Deze economische groei heeft een positieve uitwerking op de algemene uitkering voor gemeenten. Op 
basis van het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is dit voor de gemeente Houten 
circa structureel € 1,0 miljoen. Op basis van de meicirculaire 2018 en de begrotingsrichtlijnen 2019 
wordt in het collegeprogramma 2018-2022 de definitieve structurele financiële ruimte voor de 
meerjarenbegroting 2019-2022 berekend. 
 
Eén van de speerpunten uit het collegeprogramma 2014-2018 was: ‘gezonde financiële basis: 
verantwoord beheer van inkomsten en uitgaven’. 
Dankzij een solide financieel beleid is de ombuigingsagenda 2014-2018 (€ 4,9 miljoen) afgerond en 
voor ruim 93% gerealiseerd. De meerjarenbegroting 2018-2021 is structureel sluitend en het 
jaarrekeningresultaat 2017 is positief. De herziening van de grondexploitaties is per maart 2018 
sluitend (maart 2017: € 0,9 miljoen negatief). Tot slot is er sprake van een solide reservepositie. De 
vrije algemene reserve voldoet aan de provinciale norm. De beklemde algemene reserve is hoger dan 
de door de raad vastgestelde ondergrens en de ratio’s voor het weerstandsvermogen van de 
grondexploitatie zijn matig tot ruim voldoende. 
 
Om de jaren van de economische crisis goed door te komen was het nodig om een financiële buffer te 
creëren. De raad heeft in 2014 ingestemd om de bestemmingsreserve economische crisis hiervoor te 
gebruiken. Doel hiervan was de begrote tekorten 2014-2017 en jaarrekeningresultaten 2013-2017 
middels deze bestemmingsreserve met elkaar te verrekenen. Nu de economische crisis voorbij is kan 
het positieve saldo uit deze bestemmingsreserve worden bestemd. Besluitvorming hierover vindt door  
de raad plaats op 28 juni 2018.  
 
Jaarrekeningresultaat 2017: € 0,6 miljoen positief 
Bij het opstellen van de begroting 2017 waren de gevolgen van de economische crisis nog zichtbaar. 
Om tot een sluitende begroting te komen was een onttrekking van € 1,423 miljoen aan de 
bestemmingsreserve economische crisis nodig. 
Het jaarrekeningresultaat 2017 is € 0,583 miljoen positief. Dit resultaat is lager dan de prognose        
(€ 1,033 miljoen) bij de tweede bestuursrapportage 2017. Zonder de begrote onttrekking aan de 
bestemmingsreserve economische crisis is het jaarrekeningresultaat 2017 € 0,84 miljoen negatief. 

 
In de jaarrekening 2017 is een voorziening (€ 1,578 miljoen) gevormd voor de problematiek met de 
dakconstructie van het Wijkcentrum / cultuurhuis Schoneveld. Dit negatieve financiële effect wordt 
grotendeels gecompenseerd door enkele incidentele voordelen en het resultaat van een solide 
financieel beleid. 
In het hoofdstuk bestuurlijke beschouwingen wordt het jaarrekeningresultaat 2017 toegelicht. Ook 
worden in dat hoofdstuk de belangrijkste ontwikkelingen (wat hebben we gedaan?) in 2017 op 
programmaniveau beschreven. 
 
Bestemming jaarrekeningresultaat 2017 
In lijn met het raadsbesluit in 2014 worden de jaarrekeningresultaten t/m 2017 gestort in of onttrokken 
aan de bestemmingsreserve economische crisis. Het jaarrekeningresultaat 2017 is positief. 
Voorgesteld wordt dan ook om dit toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. Daarna kan het saldo 
van de bestemmingsreserve economische crisis worden bestemd. 
 
Bestemming saldo bestemmingsreserve economische crisis per 31 december 2017 
Bij de jaarstukken 2016 heeft het college het voornemen uitgesproken om, indien mogelijk, een 
substantieel bedrag (hoger dan € 200.000) terug te geven aan de inwoners van Houten. De inwoners 
van Houten hebben de afgelopen jaren tenslotte mede bijgedragen aan de realisatie van de 
verschillende ombuigingsopgaven. Op basis van het jaarrekeningresultaat 2017 kan dit voornemen 
daadwerkelijk worden gerealiseerd.  
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De raad wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,0 miljoen terug te geven aan de inwoners van 
Houten en € 0,2 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van werkbudget versterking organisatie en 
herijking hoofdstructuur en sturing. Daarnaast wordt de raad voorgesteld het resterende bedrag          
(€ 0,593 miljoen) uit het saldo van de bestemmingsreserve economische crisis toe te voegen aan de  
algemene beklemde reserve. Dit omdat, toen de meerjarenbegroting nog niet structureel in evenwicht 
was, bij de perspectiefnota’s 2017 en 2018 de beklemde algemene reserve is ingezet voor het 
realiseren van ambities. Hierdoor komt de beklemde algemene reserve weer ruimschoots boven de 
door de raad vastgestelde ondergrens van € 21,8 miljoen. 
 
Doorontwikkeling jaarverslag 2017 
De verbeterslagen in de begrotingen 2017 en 2018 vinden hun weerslag in het jaarverslag 2017. Ook 
de aanbevelingen in het rapport ‘jaarstukken 2016’ van de audit- en rekeningcommissie (ARC) zijn 
betrokken bij het opstellen van dit jaarverslag. Hierdoor wordt de kwaliteit van het jaarverslag verder 
verbeterd en sluit dit nog beter aan bij de sturings- en informatiebehoefte van de gemeenteraad. 
 
In gemeenteland is veel kritiek op de gehanteerde verplichte ‘BBV-indicatoren’. (BBV staat voor 
'Besluit Begroting en Verantwoording'.) Een nieuwe evaluatie is nodig. 14 maart heeft de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) de laatste stand van zaken gecommuniceerd. Het betreft een 
overzicht van de recente actualisaties alsmede de eerdere aanpassingen van de regeling die sinds de 
eerste inwerkingtreding hebben plaatsgevonden en die inmiddels in de Staatscourant zijn 
gepubliceerd. Een aantal indicatoren is komen te vervallen. Andere kennen voortaan een andere bron 
en/of worden anders berekend. De VNG heeft aangegeven dat in het eerste kwartaal 2018 slechts 
enkele cijfers van ‘BBV-indicatoren’ worden geactualiseerd. Deze zijn nog verwerkt in de jaarstukken 
2017. In de jaarstukken is dus uitgegaan van de beschikbare en nu geldende ‘BBV-cijfers’ over 2017. 
Daar waar mogelijk zijn deze - indien nog niet beschikbaar gesteld door de VNG - aangevuld met 
actuele informatie door onszelf. Het gevolg van het bovenstaande is dat bij ‘BBV-indicatoren’ in de 
programmaverantwoording nog regelmatig lege cellen staan (‘nog niet bekend’) of dat er staat 
‘vervallen’. 
 
De enquête voor het peilen van de sociale kracht, Monitor Sociale Kracht (MSK), van Houten, vond tot 
en met 2016 tweejaarlijks plaats. De eerstvolgende MSK stond gepland voor 2018. In de begroting 
2017 is dan ook geen raming opgenomen voor effectindicatoren gekoppeld aan de MSK. Met ingang 
van 2017 vindt de MSK, mede op verzoek van de raad, jaarlijks plaats. Daarom is in het jaarverslag 
2017 geen raming, maar alleen de realisatie opgenomen voor deze effectindicatoren. 
 
In navolging van de begroting 2018 worden de jaarstukken 2017 ook gepubliceerd in een online versie 
op www.houten.nl en een infographic. Hierdoor wordt de toegankelijkheid vergroot, voor iedereen die 
hier belangstelling voor heeft. In de infographic ‘Jaarstukken 2017 in één oogopslag’ worden 
kengetallen en enkele belangrijke ontwikkelingen weergegeven. Voor de herkenbaarheid hiervan zijn 
deze gekoppeld aan inwonersinitiatieven en/of onderwerpen waar veel burgers bij betrokken waren. 
Daarnaast wordt zichtbaar gemaakt waar het geld vandaan kwam -en waar het geld naar toe is 
gegaan. Ook worden de uitgaven uitgedrukt in een bedrag per inwoner. 
 

Tot slot 
De economische crisisjaren hebben in het teken gestaan van een solide financieel beleid. De keuzes 
die daarbij zijn gemaakt worden in belangrijke mate ondersteund door het Rekenkameronderzoek 
'Lessen uit de crisis'. Nu er weer sprake is van economische groei stelt het college dan ook met 
tevredenheid vast dat het solide financieel beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft 
afgeworpen. Hierdoor is er sprake van een stevig financieel fundament voor de bestuursperiode  
2018-2022. 
 
Wij kijken uit naar een constructieve behandeling van de jaarstukken 2017 op 28 juni 2018. 
 
Burgemeester en wethouders van Houten, 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
H.S. den Bieman     W.M. de Jong 

http://www.houten.nl/
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Bestuurlijke beschouwingen 2017 
 
Deze beschouwing gaat in op het resultaat van de jaarrekening 2017, de afwijking van het resultaat 
ten opzichte van de begroting en de belangrijkste ontwikkelingen op programmaniveau (wat hebben 
we gedaan?). We geven de belangrijkste ontwikkelingen van de verschillende onderdelen weer. 
 
Rekeningresultaat 2017 
De jaarrekening van de gemeente Houten, inclusief de grondexploitatie, sluit in 2017 met een positief 
rekeningresultaat van € 583.069. 
 
Dit resultaat is een optelsom van het resultaat van de verschillende programma’s en de algemene 
dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie. Hierin zijn ook de mutaties in de reserves 
opgenomen, waar de raad al eerder een besluit over heeft genomen. Onderdeel van de mutaties in de 
reserves is een onttrekking van € 1.423.165 aan de bestemmingsreserve economische crisis. Deze 
onttrekking was noodzakelijk om in november 2016 een incidenteel sluitende begroting voor 2017 
door de raad te kunnen laten vaststellen. Rekening houdende met deze onttrekking is er dus feitelijk 
sprake van een negatief jaarrekeningresultaat van € 840.096. 
 
De ‘begroting na wijzigingen’ bestaat uit de vastgestelde begroting 2017 (november 2016), de eerste 
en tweede bestuursrapportage 2017 en effecten van tussentijdse raadsbesluiten. In de 
bestuursrapportages en betreffende raadsvoorstellen zijn deze bijstellingen toegelicht. 
 
Het verloop van het resultaat 2017, voor en na mutaties in de reserves, is als volgt: 
 

Tabel 1: Rekeningresultaat 2017    x  €  1.000 

Financieel resultaat 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 na 

Wijziging 

Rekening 
2017 

Afwijking 
2017 

     

Lasten 107.490 114.580 111.969 -2.612 

Baten 108.934 108.196 107.624 -572 

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 1.444 -6.384 -4.345 2.039 

     

Toevoeging aan reserves 3.963 2.271 2.946 675 

Onttrekking aan reserves 3.833 9.688 7.874 -1.815 

Saldo mutaties reserves -129 7.417 4.928 -2.490 

     

Gerealiseerd resultaat 1.314 1.033 583 -450 

 
Samenstelling en analyse van het resultaat 
Het verschil tussen het saldo van de begroting 2017 en dat van de jaarrekening 2017 bedraagt 
negatief € 0,5 miljoen. Dit komt door verschillen tussen de begroting na wijziging (tweede 
bestuursrapportage 2017) en de realisatie van een aantal onderdelen. 
 
In tabel 2 is het resultaat uitgesplitst naar de programma’s uit de begroting. 
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Tabel 2: Resultaat per programma 2017    x  €  1.000 

Financieel resultaat 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 na 

Wijziging 

Rekening 
2017 

Afwijking 
2017 

Programma 00. Samenleving -26.651 -39.239 -37.668 1.571 

Programma 02. Duurzaam -10.944 -8.416 -8.016 400 

Programma 03. Bereikbaar -4.188 -4.920 -4.850 70 

Programma 04. Veilig -3.146 -3.222 -3.124 98 

Programma 05. Betrokken -5.355 -3.034 -2.964 71 

Programma A 
Algemene dekkingsmiddelen en 

ondersteuning organisatie 
51.728 52.448 52.277 -170 

Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten 1.444 -6.384 -4.345 2.039 

Mutaties reserves:     
       

Programma 00. Samenleving -1.271 2.013 1.115 -898 

Programma 02. Duurzaam 661 2.367 2.045 -323 

Programma 03. Bereikbaar 3 3 3  

Programma 04. Veilig  210 182 -28 

Programma A 
Algemene dekkingsmiddelen en 

ondersteuning organisatie 
479 2.824 1.583 -1.241 

Mutaties reserves -129 7.417 4.928 -2.490 

Gerealiseerd resultaat 1.314 1.033 583 -450 

       

De verslechtering van het saldo met € 0,5 miljoen wordt, op hoofdlijnen, verklaard in onderstaande  
tabel 3. Een gedetailleerde toelichting is terug te vinden in de verschillen-verklaringen bij de 
programma’s en de paragraaf bedrijfsvoering. 
 
Tabel 3: Jaarrekeningresultaat 2017 

                                                           x € 1.000 
Ontwerp Bedragen  

Jaarrekeningresultaat 2017 583 
Prognose 2e bestuursrapportage 2017 1.033 
Verschil -450 
  
Analyse op hoofdlijnen  
- Algemene baten en lasten -1.156 
- Uitkerings- en uitvoeringskosten Werk en 
  Inkomen Lekstroom (WIL) 

373 

- Sociaal domein -359 
- Beheer openbare ruimte -189 
- Exploitatie binnen- en 
  Buitensportaccommodaties 

157 

- Actualisatie voorziening (voormalige) 
  Wethouderspensioenen 

-135 

- Bedrijfsvoering 214 
- Overige budgetten  
  (24 posten van > € 25.000 < € 75.000) 

384 

- Overige budgetten (98 posten van ≤ € 25.000) 
 

261 

TOTAAL -450 
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Hieronder wordt het verschil van -€ 0,5 miljoen, op hoofdlijnen, toegelicht. Een gedetailleerde 
toelichting staat in de verschillen-verklaringen per programma en de paragraaf bedrijfsvoering. 
 
Algemene baten en lasten (negatief effect € -1.156 miljoen) 
Het negatief effect van € 1.156 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten.  

 In de jaarrekening 2017 is voor de problematiek met de dakconstructie van het Wijkcentrum / 
cultuurhuis Schoneveld een voorziening gevormd van € 1,578 miljoen. Deze voorziening is 
voor de uitwerking van de in de collegebrief van 23 januari 2018 geschetste twee 
oplossingsrichtingen; 

 De reservering van Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)-middelen voor de afrekening over 
de periode 2014-2016 is vrijvallen. Dit is het gevolg van de wijziging van het 
woonplaatsbeginsel waardoor het risico voor een te trage afbouw van WSW-ers niet meer 
aanwezig is. Daarnaast heeft een lagere afrekening 2014 vanuit het Rijk over deze periode 
ook tot een voordeel geleid. Per saldo heeft dit een positief effect van € 272.000; 

 De reservering voor de afwikkeling van Vakwerk over 2010 is eveneens vrijgevallen. Deze 
middelen waren geoormerkt vanwege het samenwerkingsverband tussen de gemeente 
Houten en het ROC om mensen in de bijstand toe te leiden naar duurzaam werk. Niet alle 
beschikbare middelen zijn nodig geweest en de termijn waarop nog gefactureerd mag worden 
is nu verjaard. Dit heeft tot een voordeel van € 97.000 geleid; 

 Diversen voordelen € 53.000.  
 
Uitkerings- en uitvoeringskosten WIL (positief effect € 0,37 miljoen) 
Het positief effect van € 0,37 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten.  

 Een voordeel van € 94.000 op uitvoeringskosten van de WIL is ontstaan doordat er een 
aanzienlijk groter bedrag aan compensabele BTW gedeclareerd kon worden dan begroot. Dit 
komt doordat de WIL meer gebruik heeft gemaakt van inhuur derden; 

 Medio 2017 is het armoedebeleid vastgesteld. In december 2017 is het uitvoeringsplan voor 
2018 vastgesteld om hieraan uitvoering te geven. Doordat het definitieve beleid inzake 
armoedebeleid pas relatief laat in 2017 geëffectueerd is, konden deze budgetten nog niet 
geheel ingezet worden voor dit doel. Dit betreft een incidenteel voordeel van € 93.000; 

 In de prognose voor het tweede halfjaar 2017 van de kosten voor bijzondere bijstand en 
bijstandsverlening (op basis van de halfjaarcijfers) heeft de Werk en Inkomen Lekstroom 
(WIL) rekening gehouden met het feit dat zich in de tweede helft van 2017 een aantal 
statushouders in Houten zou vestigen. Dit is niet gebeurd omdat Houten de taakstelling al 
bereikt had. In de tweede helft van 2017 is er dus geen beroep meer gedaan op bijzondere 
bijstand (inrichtingskosten), waarmee wel rekening was gehouden. Ook de geprognosticeerde 
kosten voor bijstandsdienstverlening zijn dus lager dan begroot. Dit heeft geleid tot een 
voordelig saldo van € 76.000; 

 Van de regeling "toeslag voor studerenden met studiefinanciering, die geen bijverdien 
mogelijkheden hebben", wordt nauwelijks gebruik gemaakt waardoor een voordeel van           
€ 38.000 is ontstaan; 

 Diversen voordelen € 72.000.  
 
Sociaal domein (negatief effect € 0,36 miljoen) 
Het negatief effect van € 0,36 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten.  

 De kosten Zorg in Natura (ZIN) jeugd zijn voor 2017 € 838.000 hoger uitgevallen dan vooraf 
geraamd. Deze overschrijding kan deels worden verklaard doordat steeds meer begeleiding 
aan jeugdigen is omgezet van Persoonsgebonden Budget naar Zorg in Natura en een sterke 
instroom vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een andere verklaring is de verhoogde 
subsidie aan Stichting Samen Veilig Midden-Nederland voor 2017, in verband met een 
stijgend volume aan preventieve (‘drang’) en justitiële (‘dwang’) maatregelen van 
gecertificeerde instellingen. In de verdeling van de middelen vanuit de integratie uitkering 
sociaal domein jeugd was in de begroting een klein gedeelte niet door verdeeld naar 
onderliggende taken. Het voordeel van € 58.000 kan ter dekking dienen van het nadeel op 
ZIN; 

 Enkele zorgaanbieders hebben voor de jaren 2015 en 2016 te hoge productie-opgaven 
opgesteld. Deze correcties leveren in 2017 een voordeel op van € 364.000; 

 Binnen het (participatie)budget voor de uitvoering van de WSW zijn middelen beschikbaar om 
als buffer te dienen, indien de afbouw van de (oud) WSW-ers geen gelijke tred houdt met de 
afbouw van het participatiebudget. Dit is in 2017 niet nodig gebleken omdat er voldoende uit 



                                                                 Jaarstukken 2017                                                               10 

dienst zijn getreden waardoor een deel van het gereserveerde bedrag kan vrijvallen. Hierdoor 
ontstaat een voordeel van € 70.000; 

 Diverse nadelen € 13.000. 
 
Openbare ruimte (negatief effect € -0,19 miljoen) 
Het negatief effect van € 0,19 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten. 

 Door het zeer groeizame weer moest in 2017 frequenter worden gereinigd. Ook is het 
thermisch reinigen met branders gedurende twee maanden stopgezet na de brand aan de 
Vlierweg. Alternatieve inzet was arbeidsintensiever en daarmee ook duurder. Daarnaast 
hebben we door onderbezetting in de buitendienst een deel van het veeg- en borstelwerk in 
de periode mei t/m september uitbesteed. Per saldo heeft dit tot een nadeel van € 105.000 
geleid;. 

 Het nadeel van € 73.000 op groenbeheer en  -onderhoud wordt voor een deel veroorzaakt 
door meer aanplantkosten en meerkosten van groenbestekken. Dit is onder meer het gevolg 
van de vervanging van dode en zieke bomen. Ook hebben we hogere kosten gemaakt voor 
het verwijderen van meer vederkruid dan was voorzien, ondanks de financiële bijdrage van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 

 Het nadeel van € 49.000 op het product speelvoorzieningen wordt veroorzaakt door 
achtergebleven sponsorbijdragen voor de Sutumuur (interactieve voetbalmuur) bij basisschool 
De Vlinder. Het proces heeft langer geduurd dan gedacht omdat omwonenden van twee 
potentiële locaties de muur niet wilden hebben in verband met angst voor hangjongeren en 
geluid. Als gevolg van het lange proces zijn potentiële sponsoren afgehaakt en zijn er minder 
sponsorgelden ontvangen; 

 Diversen voordelen € 37.000.  
 
Exploitatielasten buiten- en binnensportaccommodaties (positief effect € 0,16 miljoen) 
Het positief effect van € 0,16 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten.  

 De energiekosten van de binnen- en buitensportaccommodaties zijn totaal € 79.000 lager 
uitgevallen. Dit voordeel is voor een groot gedeelte veroorzaakt door een afrekening van 
Eneco voor de energiekosten van Sporthal De Slinger over de periode 2008 - 2016. Een 
andere oorzaak van dit voordeel komt door zachtere winters en lage tarieven. 

 Het dagelijks onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties heeft tot minder kosten 
geleid dan begroot wat een voordeel van € 52.000 heeft opgeleverd. De Meerpaal is een 
nieuw complex waarbij de kosten voor onderhoud in de eerste jaren gering zijn. Echter met 
ingang van 2018 gaan er hogere onderhoudskosten ontstaan. Verder is er niet elk jaar 
intensief onderhoud noodzakelijk op de diverse complexen. 

 Diversen voordelen € 29.000. 
 
Actualisatie voorziening (voormalige) wethouderspensioenen (negatief effect € 0,14 miljoen) 
Jaarlijks vindt een actuariële berekening plaats voor de voorziening wethouderspensioenen. Een 
storting van € 135.000 is noodzakelijk om de dekkingsgraad van dit pensioenfonds in eigen beheer op 
orde te houden. 
 
Bedrijfsvoering (positief effect € 0,21 miljoen) 
Het positief effect van € 0,21 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten. 

 Binnen het programma 'De toegankelijke gemeente en persoonlijke overheid' zijn de meest 
gevraagde producten voor burgers en bedrijven digitaal beschikbaar gemaakt. Deze digitale 
beschikbaarheid zit aan de voorkant van het proces. Het digitaliseren en automatiseren van 
de 'achterkant' van het proces heeft vertraging opgelopen doordat de werkzaamheden voor de 
'voorkant' van het proces meer tijd vroegen dan gepland. Hierdoor is € 74.000 van het begrote 
budget niet besteed in 2017; 

 Door de toename van het aantal werkplekken voor de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) 
is   € 76.000 extra aan de RBL doorbelast voor ICT dienstverlening en huisvesting;  

 De abonnementskosten zijn € 30.000 lager uitgevallen in verband met een scherpe 
aanbesteding voor de luchtfoto’s en de panoramafoto’s. We nemen nog steeds dezelfde 
producten af maar door nieuwe aanbieders zijn de prijzen voor dit soort producten omlaag 
gegaan; 

 Een incidenteel voordeel  van € 30.000 is ontstaan door lagere energielasten voor 
gemeentelijke huisvesting in 2017.  
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Overige budgetten (> € 25.000 < € 75.000) (positief effect € 0,38 miljoen) 
Het positief effect van € 0,38 miljoen is het saldo van alle voor- en nadelen op budgetten met een 
afwijking tussen  
€ 25.000 en € 75.000.   
 
Overige budgetten (≤ € 25.000) (positief effect € 0,26 miljoen) 
Een voordelig saldo van € 0,26 miljoen is opgebouwd uit diverse afwijkingen op budgetten van kleiner 
dan € 25.000.  
 
Indien de afwijkingen op de overige budgetten onderdeel uitmaken van relevante overschrijdingen 
(vanaf € 75.000) op deelprogramma-niveau, worden zij in de verschillenanalyses van de programma’s 
toegelicht. 
 
Tabel 4: Prognose vrije algemene reserve x € 1.000 

 Bedrag 
Stand per 1 januari 2017 2.650 
Mutaties:  
Rekeningresultaat 2016 124 
Resultaatbestemmingen 2016 -124 
Onttrekkingen  
Stand per 1 januari 2018 2.650 
Mutaties:  
Rekeningresultaat 2017 150 
Resultaatbestemmingen 2017 -150 
Onttrekkingen  
Prognose stand per 1 januari 2019 2.650 

 
Nu de economische crisis voorbij is kan het positieve saldo uit deze bestemmingsreserve worden 
bestemd. In het raadsvoorstel 'resultaatbestemming jaarrekeningresultaat 2017 wordt hiervoor een 
voorstel gedaan. De stand is in tabel 5 weergegeven: 
 
Tabel 5: Prognose bestemmingsreserve economische crisis x € 1.000 

 Bedrag 
Stand per 1 januari 2017 1.593 
Mutaties:  
Jaarrekeningresultaat 2016 (na resultaatbestemmingsvoorstellen) 1.190 
Begrote onttrekking 2017 -1.423 
Stand per 1 januari 2018 1.360 
Mutaties:  
Jaarrekeningresultaat 2017 (na resultaatbestemmingsvoorstellen) 433 
Maximale teruggaaf aan de burgers* 
Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur en sturing* 
Restant reserve naar Algemene beklemde reserve* 

-1.000 
-200 
-593 

Prognose stand per 1 januari 2019 0 
* Vooruitlopend opgenomen op besluitvorming door de Raad 

 
Programma verantwoording 
 
Programma 1 Samen leven 
Iedere inwoner in Houten doet mee, wordt gezien en gehoord. We willen dat alle inwoners mee 
kunnen doen naar eigen vermogen. Indien nodig ondersteunen wij hen hierbij en we scheppen 
voorwaarden zodat een ieder zich op zijn of haar manier kan ontplooien en inzetten voor onze 
samenleving. 
 
Het Programma 'Samen leven' is een samenvoeging van de voormalige Programma’s Sociaal Domein 
en Vitaal. Het programma omvat een breed spectrum aan onderwerpen. Het heeft betrekking op 
samenlevingsopbouw, gezondheid, hulp en ondersteuning, maar ook op onderwijs, werk & inkomen, 
werkgelegenheid, sport en cultuur. Het is gericht op alle inwoners van alle leeftijden. 
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Intensivering lokale innovatie en transformatie 
Het jaar 2017 stond in het teken van intensivering van de lokale innovatie en transformatie, waarbij 
alle domeinen binnen het programma 'Samen leven' integraal zijn betrokken. Denk hierbij aan welzijn, 
werk, onderwijs, inkomen, gezondheid, ondersteuning, sport, cultuur en veiligheid. Het beleid en de 
uitvoering dat is gericht op jeugd en volwassenen, is nog meer in onderlinge samenhang ontwikkeld. 
Hiermee is het samenspel tussen samenleving en ruimte intensiever. Dit gaat dan om wonen, 
mobiliteit en beheer openbare ruimte. 
 
Er waren twee redenen om de transformatie in het sociaal domein te intensiveren:  

 De financiële randvoorwaarden waarbinnen de transformatie gerealiseerd moet worden, 
vereisten vanaf 2017 direct maatregelen gericht op kostenbeheersing en een sneller 
(financieel) rendement;  

 De wenselijkheid en de noodzaak om zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners 
ambulant, integraal en dicht bij huis (van de bossen naar de buurten) te organiseren werd des 
te groter. Dit komt door het vooruitzicht op een volgende decentralisatie na 2020 (Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke opvang). 

  
Inhoud gestuurde kostenbeheersing 
We hebben bestaande financiële ruimte in het sociaal domein maximaal benut om de juiste 
oplossingen te kunnen organiseren. Uitgangspunt daarbij was de egalisatie- en innovatie-reserve juist 
in de jaren 2017 en 2018 sterker in te zetten om de tekorten op jeugd te kunnen opvangen en om 
sneller rendement van de transformatie te kunnen realiseren. 
 
Om deze financiële opgave voortvarend ter hand te kunnen nemen, zijn verschillende interventies in 
gang gezet. We hebben een Taskforce Inhoud gestuurde Kostenbeheersing ingericht om de op 
kostenbeheersing gerichte maatregelen sneller en gerichter te kunnen organiseren. Maar ook om de 
effectiviteit daarvan in financiële zin te kunnen monitoren. De focus lag daarbij in eerste instantie op 
de jeugdhulp, gezien de financiële opgave. 
  
Op basis hiervan zijn samen met het Sociaal Team verschillende maatregelen uitgevoerd: 

 Sturing op in-, door- en uitstroom, onder meer door afspraken met de 6 grootste aanbieders 
van 2e lijns jeugdhulp en versterkte regievoering door het Sociaal Team. 

 Het aspect van kostenbeheersing is meer geïntegreerd in lopende opdrachten: 
Zo is de opdracht voor de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg jeugd 
(POH-JGGZ) aangescherpt. 

 Sterkere sturing op afbouw residentieel verblijf, door inzet op (intensief) ambulante hulp en 
alternatieve woon-zorgvormen. 

We merken dat maatregelen van de Taskforce Inhoud gestuurde Kostenbeheersing en ontschotte 
inzet van budgetten de eerste vruchten afwerpen in termen van een meer beheerst uitgavenpatroon. 
Met name bij de jeugd- en opvoedhulp (J&O) en bij de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) is dit te 
merken. 
 
Resultaten lokale innovatie en transformatie 
De vernieuwing waar we ons in deze jaren op richten, heeft tot doel een sterke inclusieve samenleving 
(voor alle leeftijden) te bouwen. Daarin staat participatie centraal (“iedereen doet mee”), 
en is goed verbonden met de basiszorg en de specialistische ondersteuning. Met de beschikbare 
middelen wordt adequate ondersteuning georganiseerd die voldoet aan de volgende criteria: zo nabij 
mogelijk; zo licht als mogelijk; zo zwaar als nodig; zo snel als mogelijk; zo kort als mogelijk; flexibel 
schakelbaar en integraal op alle levensgebieden. Versterking van de ketensamenwerking is daarbij 
een belangrijke randvoorwaarde. 
 
Inclusie, iedereen mag meedoen,  is de rode draad. Deze rode draad loopt door alle werkzaamheden 
van het programma heen, of  het nu gaat om het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte, het verkleinen van gezondheidsverschillen of de aandacht voor passend onderwijs. In 2017 
hebben we dit thema geagendeerd door middel van een maatschappelijke dialoog over inclusie in een 
conferentie en door de uitgave van een magazine (Houten met elkaar). Een andere mijlpaal is de 
ambitie die in het bestuurlijk overleg van Onderwijs en Jeugdpartners (Stichting Bijzonder 
Jeugdwerk(SBJ)/ Lokaal Educatieve Agenda (LEA)) door alle partijen zijn uitgesproken om richting te 
gaan geven aan inclusief onderwijs in Houten. 
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Belangrijke instrumenten voor de transformatie zijn hier de inkoop van zorg en ondersteuning (Jeugd 
en Wmo) en de inzet van het Sociaal Team. Daarmee kan duurdere tweedelijnszorg beperkt worden 
ten gunste van goedkopere, meer nabije 1e- en 0e-lijnsondersteuning. Door meer ondersteuning nabij, 
willen we inwoners en hun netwerk helpen sterker te staan. Om dat te kunnen realiseren werken we 
aan een passende (ontschotte) basisinfrastructuur en versterking van de ondersteuning aan 
mantelzorgers en het informele netwerk daarom heen. 
 
Sociaal Team 
Het Sociaal Team is een belangrijke spil in die transformatie: Het sociaal team heeft zich van 
pionierende pilot (in 2015) tot brede generalistische projectorganisatie (2016/17) ontwikkeld, die als 
gewaardeerde ketenpartner goed verbonden is met de lokale infrastructuur. In 2017 heeft het Sociaal 
Team een bijdrage verleend aan verschillende pilots die gericht zijn op kostenbeheersing en innovatie 
(zie ook hieronder). In 2017 zijn toekomstscenario’s geschetst voor de werking en vormgeving van het 
Sociaal Team vanaf 2018 en verder. Op basis daarvan is besloten om in 2018 toe te werken naar de 
vorming van een Stichting Sociaal Team. 
 
In 2017 hebben we lokaal ervaring opgedaan met nieuwe getransformeerde uitvoeringspraktijken. 
Daarmee hebben we gebouwd aan vernieuwing en versterking van de 0e en 1e lijnsondersteuning. Er 
zijn verschillende pilots gestart gericht op preventie en getransformeerde zorg. Het gaat onder meer 
om POH JGGZ, buurtgezinnen, netwerk pleegzorg, peuterpuzzelgroep, ombudsfunctionaris, GGZ in 
de wijk, Jongerenloket en Taalklas.  
 
De preventieve functie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is geborgd door een besluit over 
de voortzetting van de CJG-taken in een aparte opdracht voor de Stichting Sociaal Team. Onder de 
noemer “Houtense Routes” is gewerkt aan concrete werkafspraken tussen professionals en 
vrijwilligers (in het bijzonder verwijzers) in de keten. Een mooi voorbeeld hiervan is de verbinding 
tussen formele ondersteuning (Sociaal Team) en informele ondersteuning (Van Houten&co, Handje 
Helpen). Een ander voorbeeld is DuurSaam Houten; een project dat zich richt op het verbeteren van 
de zorg en ondersteuning thuis. Dit met als doel  thuis “goed oud te kunnen worden”, dankzij 
samenwerking met huisartsen, wijkverpleging, het Sociaal Team en welzijnswerk.  
 
Sociaal Domein 
Met experimentele lokale aanpak gericht op Werk, vanuit de Houtense Werktafel, zijn verschillende 
praktijken met elkaar verbonden (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot onder meer statushouders en 
sport). Ook zijn er nieuwe verbindingen tot stand gekomen tussen Samenleving en Ruimte vanuit 
Passend Zelfstandig Wonen. De aanpak van het Armoedebeleid, de vernieuwing van het cultuurbeleid 
en de uitvoering van het sportbeleid zijn integraal en meer in samenhang met de andere onderdelen 
binnen het sociaal domein uitgewerkt. 
  
Om de transformatiedoelen te bereiken, zijn in 2017 ook in regio-verband belangrijke stappen gezet. 
We hebben het Veranderplan Beschermd Wonen 2020 vastgesteld. Zowel lokaal, binnen Lekstroom 
als ook in U-16-verband (één woningmarktregio voor 16 Utrechtse gemeenten) zal de komende jaren 
aan de uitvoering daarvan gewerkt worden. We hebben verschillende verkenningen en inventarisaties 
uitgevoerd (lokaal en regionaal) voor onder meer huisvestingsopgaven, zorgdoelgroepen en de 
ombouw gespecialiseerde (jeugd)hulp. Binnen Lekstroom hebben we een integrale regionale 
samenwerkingsagenda sociaal domein opgesteld. 
 
Om onze maatschappelijke voorzieningen adequaat en bij de tijd te houden, is het belangrijk in te 
spelen op demografie en veranderende behoeftes. Zo is het onderzoek naar de capaciteit van en 
behoefte naar sportaccommodaties door het Mulierinstituut benut voor gesprekken met 
sportverenigingen. 
 
Langzamerhand wordt transformatie van het bestaande belangrijker dan nieuwbouw. Zo lag in 2017 
binnen het onderwijs de aandacht op het omgaan met krimp in Houten-Noord. Hierdoor zijn ook 
kansen ontstaan om partijen, zoals de Krachtfabriek en de Techniekfabriek (tijdelijk) te kunnen 
herhuisvesten. De opening van het Huis van de Stad laat zien, dat in deze beweging innovatieve 
vormen van samenwerking tussen verschillende partijen ontstaan (bibliotheek, Van Houten&co, 
Reinaerde, Lister, GGD regio Utrecht). Ook de buitenwereld gaat op zoek naar nieuwe invulling. Soms 
ontstaan er lastige dilemma’s, zoals rond de onvoorziene problematiek van het dak van Schoneveld, 
waarover in 2018 verder besloten zal worden. 
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Programma 2 Duurzame leefomgeving 
Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die levensloopbestendig 
is, waarbij verantwoord wordt omgegaan met middelen. 
Programma Ruimte 
2017 is een jaar geweest waarbij volop gewerkt is aan de uitvoering van de in 2016 vastgestelde 
beleidsplannen. Op alle gebieden zijn stappen gezet, maar met name op de gebieden van 
woningbouwontwikkeling en verduurzaming. De crisis is voorbij en de markt heeft een grote behoefte 
om flink te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Juist doordat de gemeente Houten de grote kaders 
reeds had vastgesteld kon in 2017 vooral ontwikkeld worden. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld de 
realisatie van het aantal woningen, welke de prognose ruimschoots heeft overschreden. Langjarige 
projecten, zoals  Castellum, zijn in 2017 afgerond.  
 
De investeringsbehoefte blijkt ook uit de vele startnotities die de raad heeft vastgesteld in 2017 en de 
grote hoeveelheid aangedragen planologische initiatieven door externe partijen. Daarnaast zijn er 
voorbereidende resultaten behaald die op korte termijn leiden tot nieuwe woningbouw zoals de 
invulling van de laatste VINEX gebieden in Houten Zuid. 
 
Voor wat betreft nieuwe sociale huurwoningen moeten wij constateren dat er iets minder aan het 
areaal (oppervlakte) is toegevoegd dan op voorhand geraamd. Door hier meer aandacht op te 
vestigen in de startnotities lijkt dit echter ten goede te kantelen voor de komende periode. Tevens 
wordt er, in partnership, gewerkt aan langjarige afspraken met Viveste om te komen tot een 
evenwichtige opbouw van de sociale woningvoorraad in Houten. 
 
Door het vaststellen van het programma Ruimte zijn belangrijke stappen gezet in het definiëren van 
taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen bij ontwikkelopgaven op de gebieden van 
participatie en communicatie. Ook zijn heldere afspraken gemaakt over de manier waarop de raad 
betrokken wordt bij de kaderstelling van ontwikkelingen en de wijze waarop de raad haar toetsende rol 
hierop kan uitvoeren. 
 
Retailvisie 
Voor wat betreft commerciële centra van Houten is er in 2017 vooral verdere uitvoering gegeven aan 
de Retailvisie 2015-2025. Dankzij de economische voorspoed zien we dat het leegstandpercentage 
van de winkelcentra behoorlijk is gedaald. Ondanks dat is er nog steeds een behoorlijke leegstand. Dit 
heeft geresulteerd in verregaande gesprekken met vastgoedeigenaren en winkeliers om te kijken wat 
er nodig is om de centra aantrekkelijk te maken voor zowel winkeliers als winkelend publiek. In 2017 is 
gestart met de herinrichting van Het Rond. 
 
In tegenstelling tot de woningbouw was de uitgifte van bedrijfskavels voor de realisatie van nieuwe 
bedrijfsgebouwen beperkt. Houten beschikt over nog relatief weinig ruimte voor bedrijven en stelt 
daarbij hoge eisen aan potentiële ontwikkelingen qua duurzaamheid, kwaliteit en uitstraling. Hierdoor 
zijn we selectief en haken sommige partijen af of kost het beduidend meer tijd om te komen tot een 
acceptabel plan. Ondanks dat er op papier (zeer) grote voortgang is geboekt, heeft dit in 2017 nog niet 
geresulteerd in veel grondverkopen. Er is voorgesorteerd om in 2018 een inhaalslag te maken. 
 
Recreatie 
De reeds eerder ingezette koers op het Eiland van Schalkwijk betreffende de uitnodigingsplanologie 
heeft in 2017 een vervolg gekregen in het Kromme Rijn gebied. De samen met gemeenten Wijk bij 
Duurstede en Bunnik opgezette omgevingsvisie is vastgesteld en er is een start gemaakt met de 
uitvoeringsagenda. Ook voor dit gebied geldt vanaf nu dat de gemeente vooral faciliteert bij 
particuliere initiatieven die leiden tot duurzame (door)ontwikkeling van recreatie en landbouw in dit 
gebied. 
Op het Eiland van Schalkwijk zijn samen met onze partners ook in 2017 weer stappen gezet in de 
verdere duurzame ontwikkeling van het gebied. Belangrijke stappen zijn vooral gezet met projecten 
die verbonden zijn aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de transformatie van Fort Honswijk en de 
opening van horecavestigingen. De gemeenteraad heeft tevens ingestemd met het werven van 
fondsen / subsidies om de renovatie van het fort verder te kunnen oppakken. In 2017 is ook de nota 
van uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van recreatieplas 't Waal vastgesteld. 
Belangrijk onderdeel bij deze ontwikkelingen is de verankering van de cultuurhistorische waarden bij al 
deze plannen. Om dit ook in de toekomst zo goed mogelijk te borgen, heeft de raad de 
erfgoedverordening vastgesteld (januari 2018). 



                                                                 Jaarstukken 2017                                                               15 

Leefomgeving 
Bij de vervanging van speeltoestellen hebben we in overleg met de buurt bepaald hoe de locaties het 
beste konden worden ingericht: met of zonder speel- en sporttoestellen. Deze aanpak heeft geleid tot 
een succesvolle herinrichting op diverse locaties. Dit zal mede hebben bijgedragen aan de hoge 
tevredenheid van inwoners over het aanbod aan speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar. 
Bijzondere projecten in 2017 waren de aanleg van een voetgolfparcours rondom het 
manifestatieterrein en een Sutumuur (interactieve voetbalmuur) bij basisschool De Vlinder.  
 
Het groen en water zijn ook in 2017 weer onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Een 
objectieve meting van de beeldkwaliteit door een extern bureau heeft helaas echter geen bruikbare 
gegevens opgeleverd. Er zijn verschillende plantsoenen heringericht in Houten. Ook is er in 2017 een 
nieuw bomenbeleid vastgesteld met richtlijnen voor beheer en onderhoud. 
Een ander belangrijk project was, in samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden (HDSR), het vervangen van circa 3,5 kilometer beschoeiing in Houten Noordwest en 
Noordoost. Er is een natuurvriendelijke oever met onderwaterbeschoeiing gerealiseerd. 
 
Bij de vervanging van openbare verlichting is kritisch gekeken naar het benodigde aantal lichtmasten, 
vermogen en lichtopbrengst. Er is gekozen voor energiezuinige ledverlichting en aluminium masten. 
Hiermee is het aandeel duurzame openbare verlichting verder vergroot. 
 
Naast groen en water heeft ook het onderhoud van de andere onderdelen van de openbare ruimte 
plaatsgevonden conform het Houtense beeldkwaliteitskader. Met onder andere machinaal 
straatvegen, onkruid borstelen op verharding, afvalbakken legen, zwerfafval verwijderen en beheer en 
onderhoud van de riolering en de begraafplaatsen. Op verschillende plekken is onkruid bestreden 
door middel van branden, waar naast ook nog andere technieken zijn gebruikt. Deze aanpak vormt 
een alternatief voor het werken met Round-Up wat al sinds enige tijd verboden is voor bestrijding van 
onkruid op verharding. Een overgrote meerderheid van de inwoners vindt dat de eigen buurt schoon 
is.  
Bij enkele reconstructieprojecten is verharding afgekoppeld van de riolering. Verschillende 
parkeerplaatsen zijn voorzien van waterpasserende verharding zoals bij de Leenhoeve waar ook 
boomstandplaatsen zijn vergroot. Op andere plaatsen is (overbodige) verharding helemaal 
weggehaald en vervangen door groen. 
 
We hebben zoveel mogelijk huishoudelijke afvalstromen gescheiden ingezameld. De vierde kliko voor 
plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) is ingevoerd bij alle grondgebonden 
woningen in Houten. De afvalscheiding in het gemeentehuis is verbeterd. 
 
Bewonersinitiatieven 
In 2017 zijn diverse bewonersinitiatieven gestimuleerd en ondersteund, zoals het opknappen van het 
groen aan de Kluismuur, WhatsApp buurtpreventie, de aanpak van parkeeroverlast in de wijk de 
Bouwen; herinrichting van de Kostergang, het werken met bladkorven, picknickbanken in de 
Vlinderidylle op bedrijventerrein De Veste, een foto-expositie op het Onderdoor in oktober en 
november. Ook zijn diverse zelfbeheerprojecten gefaciliteerd, zoals het opknappen van het pleintje op 
de Klaprooshof in samenwerking met scholieren van het Wellant College. Er waren tientallen nieuwe 
adoptielocaties. Het plaatsen van de bordjes "Ons Buiten" en tegels op zelfbeheerlocaties heeft tot 
veel aanmeldingen geleid.  
 
Duurzaam 
Door al de hierboven genoemde plannen, ontwikkelingen en genomen besluiten loopt één grote, rode 
draad: duurzaamheid. Bij elk plan of ontwikkeling staat de vraag centraal van wat dit bij kan dragen 
aan de doelen die wij onszelf gesteld hebben betreffende duurzaamheid & energietransitie. Dit zijn 
onder andere energieneutraal, circulair, klimaatproof en een schoner, stiller en klimaatvriendelijke 
mobiliteit. 
Op veel van bovengenoemde thema’s zijn (flinke) stappen gezet. Zowel qua beleid voor toekomstige 
ontwikkelingen (beleidskader zonnevelden, beleid voor oplaadpunten elektrische auto’s), uitvoering 
van eerder vastgestelde plannen als voorlichting aan onze inwoners op het gebied van duurzaamheid 
en energietransitie. Ook is het besluit genomen om het Houtens zwembad te verduurzamen, een plan 
van aanpak voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is gemaakt en met behulp van een 
inwonersinitiatief zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van een gemeentelijke sporthal. 
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Voor wat betreft het Windpark Houten het volgende: de dialoog tussen gemeente, bewoners en Eneco 
over het Windpark Houten is nog niet afgerond. Doel van die dialoog was het wederzijds vertrouwen te 
herstellen en de geluidsoverlast tot een acceptabel niveau te verminderen. Er is brede steun onder de 
bewoners voor het plaatsen van uilenveren aan de wieken en het oplossen van de bromtoon. Er blijft 
echter verdeeldheid over de derde oplossing, een alternatief draaiprogramma. Ook over een test van 
het alternatieve draaiprogramma was verdeeldheid.  
De eerste twee oplossingen zijn inmiddels gerealiseerd, over de derde oplossing heeft de raad medio 
2017 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen Eneco te vragen alsnog een proef 
met een alternatief draaiprogramma te doen. Eneco heeft geantwoord alleen aan die motie gehoor te 
willen geven als voor de proef met het alternatieve draaiprogramma draagvlak is onder de 
omwonenden. Om dit draagvlak te onderzoeken is in januari 2018, door de Universiteit Utrecht, een 
draagvlak meting gedaan onder de omwonenden. 
 
Programma 3 Goede bereikbaarheid 
Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur voor de bereikbaarheid van Houten. 
 
Utrecht is een economisch sterke provincie. De keerzijde is dat de regio onder druk staat op het 
gebied van bereikbaarheid. De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door externe infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen 
onder de aandacht te houden is overleg met onze partners van strategisch belang en heeft ook in 
2017 continu aandacht gekregen. 
 
In oktober 2017 stemde de gemeenteraad in met de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027. 
De visie brengt in beeld hoe we de verkeerssituatie op het Eiland de komende jaren kunnen 
verbeteren én ontwikkelingen mogelijk maken. Daarbij ligt de focus op het versterken van het 
fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer, het verbreden van de weg op de 
Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk.  
 
Verbetering bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van Houten is goed en licht verbeterd ten opzichte van de situatie een jaar 
geleden.  
De asfaltwegen en klinkerbestrating voldoen aan de gestelde eisen. De overgrote meerderheid van de 
bewoners vindt ook dat de eigen buurt, straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn. 
  
Er zijn diverse onderhoudsprojecten uitgevoerd aan de asfalt- en elementenverharding, 
civieltechnische kunstwerken en verkeersregelinstallaties om deze in goede staat te houden. 
Enkele grote asfaltonderhoudsprojecten hebben plaatsgevonden op de Lange Uitweg (fietspad), 
Herbergierserf, Odijkseweg, Binnenweg, enkele inprikkers en De Staart (kruispunt). Enkele bruggen 
en tunnels zijn grootschalig opgeknapt of vervangen. 
 
Een ruime meerderheid van de inwoners vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt. 
In 2017 is in samenwerking met bewoners en ondernemers een pakket aan maatregelen vastgesteld 
om de parkeerdruk in de Bouw op te lossen. Effectuering vindt plaats in 2018. 
We hebben het gebruik van duurzame auto’s gestimuleerd door verschillende nieuwe openbare 
oplaadpunten te plaatsen. Daarnaast heeft de gemeente zelf een aantal elektrische wagens in 
gebruik. 
 
De reistijden in de spits over de Rondweg naar de A27 en de A12 zijn goed. Er is ambtelijk en 
bestuurlijk deelgenomen aan de overleggen voor de projecten Ring Utrecht A27/A12, verbreding A27, 
oostelijke aansluiting van de N421 op de A12. De verkeersmaatregelen in relatie tot de Oostelijke 
Ontsluiting Houten zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en vertaald naar een bestuursovereenkomst tussen 
de provincie, gemeenten Bunnik en Houten. 
 
Fietsinfrastructuur 
De werkzaamheden aan de fietsinfrastructuur in 2017, zoals het inrichten van delen van het 
Koopmanserf/Herbergierserf en de Binnenweg als fietsstraat, hebben ertoe geleid dat Houten in 2018 
voor de tweede keer tot officiële fietsstad van Nederland is uitgeroepen.  
Naar aanleiding van een e-fietsscan van de fietspaden is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit 
programma zijn de grootste aandachtspunten ter verbetering van het comfort voor de fietsers op de 
fietspaden omgezet naar concrete maatregelen voor het komende jaar en de jaren daarna. 
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Het percentage inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten is onverminderd zeer hoog. 
Samen met de provincie is onderzocht of er een nieuwe fietsverbinding kan worden gerealiseerd 
tussen Houten/Nieuwegein en Vianen. Besloten is een nieuwe fietsbrug over de lek langs de A27 aan 
te leggen. Hierover is in 2017 een bestuursovereenkomst gesloten. 
De gladheidsbestrijding op de fietspaden heeft geleid tot positieve aandacht in de landelijke media. 
 
Openbaar vervoer 
Houten heeft een sterke positie in het openbaar vervoer. Om deze te behouden en waar mogelijk te 
verbeteren hebben we regelmatig overleg gevoerd met de regionale en landelijke partners. 
Meer dan de helft van de inwoners is tevreden over het busvervoer naar plaatsen buiten Houten. 
Wanneer we alleen kijken naar de inwoners van de kleine kernen dan zien we een wat lagere 
tevredenheid. 
  
Sinds december 2017 heeft Houten twee nieuwe halfuur buslijnen. De bestaande lijn 43 is verlengd en 
rijdt vanaf Zeist, Station Driebergen-Zeist en Odijk door naar Houten. De andere lijn is 44 en deze rijdt 
tussen Houten en Vianen. Ten opzichte van 2016 was er een kleine (bus)reizigersgroei. De 
belangrijkste verklaring is de OV-kaart voor mbo'-ers onder de 18 jaar. De twee nieuwe buslijnen 
hebben mogelijk ook bijgedragen aan de reizigersgroei. 
Naast de buslijnen is sinds december 2017 ook de NS-dienstregeling gewijzigd met 6 treinen per uur 
naar Houten. 
Als laatste is Houten in 2017 verblijd met een tweede golfkar van de stichting “Duurzaam Vervoer 
Houten” voor het vervoer van ouderen en andere kwetsbare inwoners. 
 
Programma 4 Veilige leefomgeving 
Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waar mensen zich ook veilig voelen. 
 
Houten is een prettige en veilige gemeente om in te wonen. Dit blijkt ook uit de veiligheidscijfers. In 
2017 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Houten met -11% afgenomen ten opzichte van 
2016. Opvallende dalers in Houten zijn de woninginbraken (-38%), autokraak (-30%) en 
bedrijfsinbraken (-38%). Fietsdiefstal en geweld kenden beide een lichte stijging.  
 
Een veilige woon- en werkomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, inwoners 
en ondernemers. Er zijn diverse initiatieven waarbij samengewerkt wordt tussen overheid en inwoners, 
zoals het keurmerk Veilig Ondernemen, Burgernet en de What’s App buurtpreventie (Wabp) groepen. 
Deze dragen bij aan de positieve resultaten op het gebied van veiligheid en het veiligheidsgevoel. In 
de Houten Veilig Tent wordt op een laagdrempelige manier preventieadvies gegeven op diverse 
onderwerpen zoals woninginbraak, autokraak, brandpreventie en fietsdiefstal. Inwoners waarderen 
deze wijze van advisering waarbij naast de wijkagent, de brandweer en de gemeente ook lokale 
ondernemers op het gebied van woning en autobeveiliging als ook de fietshandel vertegenwoordigd 
zijn. 
 
De aansluiting tussen de beleidsvelden zorg en veiligheid is nader ingevuld en verder verstevigd. 
Naast de toepassing van de persoonsgerichte aanpak zorg en veiligheid is er in 2017 extra aandacht 
besteed aan de Houtense uitvoering van het landelijk programma voor de aanpak van personen met 
verward gedrag. In sommige gevallen is deze groep verantwoordelijk voor overlast en een gevoel van 
onveiligheid bij inwoners. Vaak wordt de politie ingeschakeld terwijl de oplossing op het gebied van de 
zorg moet worden gevonden.   
 
Ondermijnende criminaliteit 
Op het vlak van de aanpak van ondermijnende criminaliteit zijn in 2017 diverse stappen gezet. Zo zijn 
er verschillende bestuurlijke maatregelen getroffen (zoals het sluiten van panden) om ondermijning 
tegen te gaan. Ook is er aandacht geweest voor het trainen van medewerkers in het herkennen van 
signalen van ondermijning en is er een aparte bijpraatavond over dit onderwerp georganiseerd.  
Dit jaar is er bovendien door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) een 
ondermijningsbeeld voor de gemeente Houten opgeleverd. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke 
vormen van ondermijnende criminaliteit, risico’s en aandachtspunten. Het ondermijningsbeeld vormt 
het uitgangspunt voor de verdere aanpak van dit fenomeen in Houten.  
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Fysieke veiligheid 
Op het gebied van fysieke veiligheid zijn in 2017 maatregelen in gang gezet ten behoeve van de 
verbetering van de brandweerzorg en brandveiligheidszorg. Zo heeft 'brandveilig leven' een 
prominente plaats gekregen in de ingericht Slim Thuis Woning aan het Rond. en is het 
registratiesysteem rookmelderdichtheid gemaakt, waardoor we ook kunnen monitoren op de toename 
hiervan. Ook is een start gemaakt met een portal 'Bewust Brandveilig Ondernemen' voor de ‘kleine’ 
ondernemers.  
 
Specifiek voor de brandweerzorg zijn maatregelen in gang gezet om de opkomsttijd van de brandweer 
te verlagen. Er zijn high speed bikes aangeschaft voor de brandweervrijwilligers waardoor zij in 
fietsstad Houten sneller op de kazerne kunnen zijn bij een melding. Ook zijn er infrastructurele 
maatregelen vastgesteld om de brandweer sneller te kunnen laten aanrijden en doorsteken kunnen 
maken tussen de verschillende wijken. Op deze wijze is binnen de gehele veiligheidsketen aandacht 
gegeven aan de brandweerzorg. Het effect daarvan is een eerdere signalering van brand en daardoor 
een eerdere melding van brand. Dit leidt vervolgens tot een snellere uitruk en aanrijdtijd van de 
brandweer en daarmee een snellere opkomsttijd van de brandweer in zijn geheel vanaf het ontstaan 
van brand.  
 
Als het gaat om crisismanagement is extra aandacht gegeven in de opleiding en training aan de 
fysieke veiligheidsrisico's 'Overstroming' en 'Ongevallen op het Spoor'. Het doel hiervan is om de 
kwaliteit van de gemeentelijke crisisorganisatie op het gewenste niveau gehouden. Verder hebben we 
bijzondere aandacht gegeven aan het optreden van de crisisorganisatie bij sociale calamiteiten. 
 
Op het gebied van verkeersveiligheid is er veel gedaan aan gedragsbeïnvloeding van 
verkeersdeelnemers. Op deze manier kan de verkeersveiligheid op een hoog niveau worden 
gehouden en waar mogelijk verder worden verbeterd. 
Daarnaast is er regelmatig overleg met de politie in verband met de handhaving van snelheid, negeren 
van rood licht, en gordel-, alcohol-, en helmgebruik. 
Helaas is de kwaliteit van de ongevallenregistratie door ViaStat onvoldoende gebleken om inzicht te 
geven in de verkeersveiligheid in de gemeente. 
 
Programma 5 Betrokken bij de samenleving 
In het programma ‘Betrokken bij de samenleving’ gaat het om de mate waarin en de wijze waarop het 
bestuur de behoeften van Houtense inwoners signaleert, onderzoekt en vertaalt naar passend beleid 
en hoe de (digitale)dienstverlening op een eigentijdse en persoonlijke wijze wordt uitgevoerd.  

 
In 2017 hebben we de lijn doorgezet om bestuur en inwoners voortdurend met elkaar in gesprek te 
laten zijn over zaken die van groot belang zijn voor de Houtense samenleving. Zo was er in 2017 de 
Dag van de Ruimte, is er een maatschappelijke dialoog gevoerd over inclusie en zijn er 
voorbereidingen getroffen voor het stadsdebat stedenbouwkundige verkenning in februari 2018.  
 
Onze ambitie om samen met inwoners en partners te komen tot goede en breed gedragen 
oplossingen richtten zich behalve op het sociale en ruimtelijke domein ook op duurzaamheid en 
veiligheid. Wij faciliteerden daarbij particuliere initiatieven, maar stimuleerden we ook samenwerkingen 
tussen diverse professionele partners. Daarnaast kregen burgers en organisaties (financiële) ruimte 
voor eigen maatschappelijke initiatieven, experimenten en pilot projecten. Zo ondersteunden we 
burgerinitiatieven als de Krachtfabiek, de Techniekfabriek, het Wereldhuis en Sterke Buurten die op 
hun beurt weer werkten als katalysator, aanjager en/of broedplaats.  
 
Ook hebben we een pilot evenementenfonds opgezet en op onze portal www.houten.nl hebben we 
ruimte gemaakt voor relevante maatschappelijke initiatieven. Denk hierbij aan de Hulpwijzer, VVV 
Kromme Rijn, Proeftuin Houten en de UITagenda. Andere concrete voorbeelden vindt u in de 
programma’s samenleving, duurzaam, bereikbaar en veiligheid.  
 
Ten aanzien van de raad hebben we diverse doelgroepgerichte activiteiten georganiseerd om de 
inwoners bij de raad te betrekken zoals: Cursus Politiek Actief, Programma Politiek in de Klas voor 
scholieren en vergaderingen van de raad op locatie bij onderwerpen die zich daarvoor lenen. Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen hebben we bovendien een stemwijzer en een opkomst bevorderende 
campagne ontwikkeld. (Waaronder een verkiezingskrant, inzet van social media met onder andere 
video's, een algemeen verkiezingsdebat en een verkiezingsdebat voor jongeren.) 

http://www.houten.nl/
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Sociale media 
In maart 2017 stelde de raad de visie communicatie en participatie 2017-2021 vast. Onder het motto 
‘communicatie is van ons allemaal’ zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering 
daarvan. Daarbij zijn we gestopt met het experiment Argu (digitaal discussieplatform) en ons gaan 
richten op een intensievere inzet van reguliere social media. Deze hebben we in 2017 verbeterd door 
de website en social media gecombineerd in te zetten en de bekendheid van onze accounts op 
Facebook, Twitter en WhatsApp te verhogen.  
 
De webcare hebben we geprofessionaliseerd dankzij de introductie van een nieuw systeem. Hiermee 
zijn we beter in staat de digitale omgeving te monitoren en daarop adequaat te reageren. Ook is een 
start gemaakt met het trainen van medewerkers om hier professioneel mee om te gaan en hebben we 
spelregels social media en een protocol digitale agressie opgesteld. 
 
Deze professionalisering ten aanzien van social media zetten we in 2018 verder door. Net als de 
eerste stappen die we in 2017 hebben gezet op het gebied van verbindend communiceren en het 
vertellen van het verhaal van Houten. Met storytelling is in 2017 een begin gemaakt bij de afdelingen 
Beheer Openbare Ruimte en Samenleving. Om intern beter te kunnen verbinden en communiceren, 
hebben we in 2017 de mogelijkheden van een sociaal intranet onderzocht. Dit gaan we in 2018 
implementeren.  
 
Digitale dienstverlening 
Wat betreft dienstverlening is in 2017 verder invulling gegeven aan het digitaal ontsluiten van 
producten. Inmiddels zijn de meest gevraagde producten online gezet. Veel producten worden via 
DiGiD aangeboden. Dit is veilig en betrouwbaar. Fouten in essentiële informatie wordt daarmee 
voorkomen. Door het aanbieden van digitale producten wordt de dienstverlening van de gemeente 
Houten toegankelijker. Een voorbeeld hiervan is het digitaal aanbieden van servicebrieven 
(aankondiging verlopen paspoort of identiteitsbewijs) in de berichtenbox www.mijnoverheid.nl. Sinds 
begin 2017 wordt als (betaalde) service aangeboden om waardedocumenten thuis te laten bezorgen. 
We zien een toename van mensen die hier gebruik van maken. Kortom een aantal stappen om het 
zaken doen met de gemeente eigentijds te maken.  
 
Vanuit het project garantiebanen is in 2017 een gastvrouw aangesteld. Uit onderzoek onder de 
bezoekers blijkt dat de functie van gastvrouw aan een behoefte voldoet en van toegevoegde waarde 
is. Bezoekers voelen zich welkom. Het is de bedoeling om hier nog structurele invulling aan te geven. 
 
Om invulling te geven aan excellente dienstverlening is een aantal workshops en trainingen 
georganiseerd. De workshops hadden als doel om medewerkers bewust te maken om (nog) meer 
vanuit de behoefte en de vraag van de inwoners te handelen (van buiten naar binnen). Het 
uitgangspunt hier is dat als medewerkers met plezier en enthousiasme hun werk doen, dit effect heeft 
op de dienstverlening. 
 
Ook zijn er trainingen verzorgd. De trainingen gaven handvatten, tips en adviezen om op een 
klantvriendelijke wijze met klanten om te gaan. In 2018 geven we daar een vervolg aan zodat we 
dienstverlening op maat blijven aanbieden. In 2017 is duidelijk geworden dat toenemende 
digitalisering van de overheid ook een keerzijde heeft. Er is namelijk een grote groep mensen die hier 
niet in mee kunnen komen. In 2017 zijn de eerste stappen gezet om ook deze mensen toegang te 
blijven geven tot de gemeente-diensten. In 2018 wordt een vervolg aan gegeven. 
 
Belangrijkste ontwikkelingen vanuit de paragrafen 
 
Lokale heffingen 
Bij de vergelijking van de belastingdruk per huishouden (bruto-woonlasten) van Houten met de andere 
gemeenten uit de provincie Utrecht neemt Houten in 2017 evenals in 2016 de 7

e
 plaats in. Daarbij is 

de 1
e
 plaats voor de goedkoopste gemeente van de 26 Utrechtse gemeenten. De calculatie voor de 

woonlasten voor meerpersoonshuishoudens (mphh) die Coelo hanteert, resulteert voor Houten in een 
bedrag van € 687 en landelijk een 100

e
 plaats (in 2016 positie 92). 

 
Weerstandsvermogen 
De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen waaruit tegenvallers kunnen worden bekostigd 
zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden. 
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                                                                                            x € 1.000 

Weerstandscapaciteit 1-1-2017 31-12-2017 1-1-2018 

Vrij deel algemene reserve    
-Provinciale norm 2.464 2.480 2.480 
-Boven provinciale norm 186 170 170 

Stand reserve per 1 januari 2.650 2.650 2.650 

    
Onbenutte belastingcapaciteit 550 0 1.220 
Stelpost onvoorzien 61 0 61 

Totaal 3.261 2.651 3.931 

 
In bovenstaande tabel is de omvang van de weerstandscapaciteit weergegeven, waarbij is gerekend 
met het vrije deel van de algemene reserve. Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve 
bedraagt op 31 december 2017 € 2.650 miljoen. Het jaarrekeningresultaat 2016 is in 2017 na 
besluitvorming over de Jaarstukken 2016 niet aan deze vrije algemene reserve toegevoegd.  
 
Conform eerdere besluitvorming is dat resultaat toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
economische crisis. De provinciale minimumnorm voor de algemene reserve bedraagt ultimo 2017      
€ 2.480 miljoen (€ 50 gebaseerd op 49.581 inwoners). Binnen de grondexploitatie wordt een eigen 
weerstandsvermogen aangehouden. 
 
Ultimo 2017 is geen sprake meer van een onbenutte belastingcapaciteit omdat aanpassing van 
belastingtarieven niet meer mogelijk is voor dat jaar. In de begroting 2018 is een geactualiseerde 
prognose van de onbenutte belastingcapaciteit met peildatum 1-1- 2018 weergegeven (€ 1.220.000). 
De risico's die in de begroting 2017 zijn benoemd hebben zich voor het overgrote deel in 2017 niet 
voorgedaan. Hierdoor heeft dit geen gevolgen gehad voor de weerstandscapaciteit in 2017. 
 
Financiering 
Houten heeft in 2017 de renterisiconorm overschreden (risico met betrekking tot herfinanciering en 
renteherziening). Daarnaast is ook in drie kwartalen de kasgeldlimiet overschreden (limiet voor de 
financiering met kort geld). Reden hiervoor is de achterblijvende grondverkopen in 2017 terwijl de 
uitgaven daaromtrent wel doorliepen. Vanwege de lage rente is de financieringsbehoefte in 2017 
zoveel mogelijk met kasgeld gefinancierd. In totaal is € 30 miljoen aan vaste leningen aangetrokken 
waarvan € 20 miljoen ten behoeve van het grondbedrijf. In het 4e kwartaal bleven we binnen de 
kasgeldlimiet. De achterblijvende grondverkopen leidden tot een negatief EMU-saldo waardoor 
Houten in 2017 landelijk negatief bijdraagt aan het EMU-saldo. Tevens steeg de schuldpositie ten 
opzichte van 2016. 
Met ingang van 2017 dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inzicht gegeven te 
worden in de reële omslagrente in de begroting en jaarrekening. De nacalculatorische omslagrente 
komt in 2017 afgerond uit op 2% (begroot 2,5%) en wordt op zowel de uitgaven- als de inkomstenkant 
van de rekening toegepast. 
Met betrekking tot de wet schatkistbankieren heeft Houten de gemiddelde drempelwaarde van € 0,8 
miljoen in 2017 niet overschreden. 
 
Bedrijfsvoering 
In september 2017 heeft de raad besloten om de voorbereidingen voor het aangaan van een 
ambtelijke fusie met de gemeente Wijk bij Duurstede te beëindigen. De noodzaak om te investeren en 
de organisatie structureel te versterken is daarmee nog wel onverminderd aan de orde. Het college 
heeft daarom, direct na het raadsbesluit in september 2017, de gemeentesecretaris twee opdrachten 
gegeven: 
- Uitwerken hoe de (formatieve) versterking van de organisatie op eigen kracht én structureel tot stand 
kan worden gebracht, zodat kwetsbaarheid kan worden verminderd en het strategisch vermogen 
wordt versterkt; 
- Uitwerken met welke focus én op welke wijze met hernieuwde inzet in de komende jaren (2018-
2022) gewerkt wordt aan de (door)ontwikkeling van de organisatie. 
 
Op beide collegeopdrachten wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering op hoofdlijnen ingegaan. Onderdeel 
van de focus op organisatieontwikkeling is ook de invulling van de informatiefunctie. 
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De stand van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling bedraagt per 31 december 2017  
€ 1,3 miljoen. De bestemmingsreserve organisatieontwikkeling is ingezet om het flankerend beleid in 
2017 te kunnen voortzetten. Dit betekent dat we voor- en nadelen op beïnvloedbare formatie- en 
loonsom-gerelateerde budgetten hebben verrekend met deze reserve. Hierdoor wordt het 
jaarrekeningresultaat niet beïnvloed door fluctuaties in formatie- en loonsom gerelateerde budgetten. 
Deze incidentele voor- en nadelen zijn conform het vastgesteld financieel kader verrekend met de 
bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling en ingezet om de continuïteit van de bedrijfsvoering te 
waarborgen.  
De mutaties en de stand per 31 december 2017 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Prognose bestemmingsreserve organisatieontwikkeling x € 1.000 

  
Stand per 1 januari 2017 1.700 
Mutaties 2017:  
Onttrekkingen 
-     saldi personeelsmutaties 2017 
Toevoegingen 
-     gewijzigde fasering projectmatige inzet 

 
-.450 

 
19 

Stand per 31 december 2017 1.269 

 
De middelen per 31 december 2017 zijn als volgt te specificeren: 

 Restant impulsbudget 2017:  € 0,28 miljoen (verplichtingen aangegaan in 2017 en 2018) 

 Overlopende posten:  € 0,13 miljoen (kosten betaald in 2017) 

 Flankerend personeelsbeleid: € 0,86 miljoen (voor € 0,41 miljoen verplichtingen aangegaan 
 per 1 januari 2018. Resterende € 0,45 miljoen noodzakelijk 
 voor 2018). 
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Programma Samen leven 
 

Programma in vogelvlucht 
Het programma ‘Samen leven’ omvat een breed spectrum aan maatschappelijke vraagstukken. Het 
heeft betrekking op samenlevingsopbouw, gezondheid, hulp en ondersteuning, maar ook op 
onderwijs, werk & inkomen, werkgelegenheid, sport en cultuur. Het is gericht op alle inwoners van alle 
leeftijden. 
 
Hoofddoel van het programma ‘Samen leven’ is "Iedereen doet mee" (participatie). 
Alle Houtenaren hebben een veilige plek om te leven, nemen volwaardig deel aan de maatschappij en 
kunnen een zinvol bestaan leiden. 
 
De drie subdoelen zijn (Sociale Agenda): 
1. Houten is een inclusieve samenleving en heeft een sterke lokale gemeenschap. 
2. In Houten is de lokale toegang tot generalistische ondersteuning, jeugdzorg en begeleiding 
gericht op 1 huishouden 1 plan 1 contactpersoon (1 dossier en 1 budget). 
3. Passende ondersteuning: in aansluiting op de eigen regie van een huishouden werkende 
oplossingen op alle leefgebieden (zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig). 

 
 

In bovenstaande grafiek worden de subdoelen schematisch weergegeven.  
 

Het hoofddoel van het programma ‘Samen leven’ is gericht op een transformatieproces dat onderdeel 
is van een landelijke ontwikkeling waarin de verzorgingsstaat gaandeweg omgevormd wordt tot een 
netwerk van lokale zorgzame gemeenschappen. Het is de grootste “verbouwing” van onze 
verzorgingsstaat sinds de jaren 50 van de vorige eeuw.  
 
Gemeenten hebben in het sociaal domein een veel grotere verantwoordelijkheid gekregen. De gehele 
jeugdhulp, de begeleiding van kwetsbare volwassenen en een groot deel van de arbeidsparticipatie 
zijn overgeheveld naar de gemeenten. Die grotere verantwoordelijkheid wordt ook zichtbaar, als je 
kijkt naar de begroting van gemeenten: had de gemeente Houten in 2014 €39 miljoen begroot voor 
taken binnen het brede sociale domein, in 2017 is dat opgelopen naar ruim €50 miljoen. 
 
Houten heeft er met de vaststelling van de Sociale Agenda vanaf 2012 al vroeg voor gekozen om de 
vier decentralisaties in het sociaal domein in onderlinge samenhang te ontwikkelen. Terugkijkend op 
de recente transitie-periode, kan geconcludeerd worden dat er (ondanks alle onzekerheden en 
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risico’s) sprake is van een relatief rustige landing, waarin de gemeente organisatorisch en financieel 
op orde is en de inwoners adequaat ondersteund worden. De afgelopen jaren is samen met inwoners 
en andere partners al veel vernieuwing gerealiseerd. Uit eerste onderzoeken blijkt dat ook inwoners 
tevreden zijn over de dienstverlening.  
 
De transitie ligt weliswaar achter ons, maar de transformatie vergt nog vele jaren groei. In 2017 is 
daarom het Programma Sociale Kracht 2017 – 2020 vastgesteld, om de volgende fase in de 
transformatie goed te kunnen inrichten. Dat is ook nodig, omdat er nog veel werk te verrichten is om 
een sterke inclusieve gemeenschap te bouwen en te behouden.  
 
Houten staat er relatief goed voor, maar heeft ook een aantal maatschappelijke uitdagingen. De 
vergrijzing manifesteert zich in een New Town als Houten als een forse demografische omslag. Het 
gaat erom die goede uitgangssituatie vast te houden en tegelijkertijd slim te anticiperen op de 
veranderingen die gaande zijn. 
 
De uitdaging voor de gemeenten is, om een lokaal netwerk van maatschappelijke zorg en 
ondersteuning te ontwikkelen, waarmee inwoners op alle leefgebieden (welzijn, ondersteuning, werk, 
wonen, et cetera.) op maat worden geholpen tegen minder kosten. Het motto daarbij is “Iedereen doet 
mee”: De inwoner wil niet meer (alleen) als klant aangesproken worden, maar ook als actieve inwoner.  
In 2017 ontstond er niet alleen bij de gemeente, maar ook bij alle stakeholders meer ruimte om weer 
vooruit te kijken en met het netwerk samen verder te bouwen aan de te realiseren doelen: Het begon 
weer overal te borrelen. Er werden (lokaal en regionaal) onderzoeken en inventarisaties afgerond 
(bijvoorbeeld) naar de jeugd GGZ, naar vraag en aanbod bijzondere woonvormen, nieuwe pilots en 
experimenten gestart (bijvoorbeeld POH JGGZ, Houtense Werktafel, Sterke Buurten) en samen met 
stakeholders nieuw beleid ontwikkeld (cultuurbeleid, armoedebeleid). 
 
Het effect van al deze inspanningen moet zijn dat de sociale kracht van een stad toeneemt (sterke 
inwoners en zorgzame gemeenschap). Uit de Monitor Sociale Kracht (MSK), meting 2017, blijkt dat: 

 Houten over het algemeen goed scoort als het gaat om de Sociale Kracht van inwoners; 

 Houten in hoofdlijnen ongeveer hetzelfde scoort als in voorgaande jaren. Er is sprake van drie 
landelijke trends die ook voor Houten gelden: een verbetering van de financiële zelfredzaamheid 
en de veiligheidsbeleving en een lichte toename van de mate van eenzaamheid; 

 Houtenaren zich meer inzetten voor de samenleving, maar de sociale cohesie in buurten neemt 
verder af. De relatief lage cijfers voor burenhulp blijven in een New Town als Houten onze 
onverminderde attentie vragen, ook al zien we gelukkig steeds meer positieve voorbeelden van 
collectieve zelfredzaamheid ontstaan. Het versterken van de collectieve zelfredzaamheid staat, 
gezien het bovengenoemde, hoog op de agenda.  

 
Hoewel de participatiegraad in de monitor wordt gemeten, is er behoefte aan meer inzicht in werk- 
gerelateerde participatie.   
 
In de monitor sociale kracht wordt de indicator “sociale kracht van het collectief van burgers” bepaald 
door zeven componenten die betrekking hebben op enerzijds de omgeving waarin men leeft (beleving 
van leefbaarheid en veiligheid in een wijk of buurt en collectieve zelfredzaamheid) en anderzijds op de 
eigen situatie en deelname aan de maatschappij (sociaal economische status, participatie en 
individuele zelfredzaamheid). Hiermee kan deze indicator dienen, als (overkoepelende) effect-
indicator, gerelateerd aan het hoofddoel van het programma ‘Samen leven’. In de deelprogramma's 
komen de onderliggende (specifieke) indicatoren terug. 
 

Effectindicator:  

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2014 2015 2016 2017 
1 Sociale Kracht. MSK (score 1-

10) 7,5 X 
  

7,6 
 

X 7,6 

 
In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weer- 
gegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren is gerealiseerd: 
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Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 85% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden 
hieronder nader toegelicht. 
 
Gerealiseerde prestaties 
In 2017 is veel aandacht besteed aan doorontwikkeling  van de kwaliteit van de basisdienstverlening 
om passende ondersteuning te kunnen bieden, in het bijzonder binnen het sociaal team. Onder de 
noemer “Houtense Routes” is bijvoorbeeld gewerkt aan concrete werkafspraken tussen professionals 
en vrijwilligers (in het bijzonder verwijzers) in de keten. Een mooi voorbeeld hiervan is de verbinding 
tussen formele ondersteuning (sociaal team) en informele ondersteuning (Van Houten&co, Handje 
Helpen). Dit heeft er mede toe geleid dat er door het sociaal team meer wordt doorverwezen naar 0de 
lijn. Daarbij is ook de aandacht voor mantelzorgondersteuning goed geborgd binnen de lokale 
infrastructuur. We zien dat ook aan het aantal mantelzorgwaarderingen. 
 
We zien ook de eerste (voorzichtige) resultaten van de Taskforce Inhoudsgestuurde 
kostenbeheersing, waarin afspraken gemaakt zijn met de zes grootste aanbieders van jeugdhulp, om 
beter te sturen op in-, door- en uitstroom. De monitoring vanuit de RBL laat zien dat er een dalend 
aandeel residentiële jeugdhulp wordt ingezet.  
 
Mede vanuit de onderzoeken door de Inspecties Jeugd zijn in 2017 maatregelen uitgevoerd om 
kindveiligheid goed in de nieuwe lokale infrastructuur te verankeren, gericht op de doelstelling om de 
veiligheidsketen voor de jeugd zo laagdrempelig als mogelijk, maar zo zwaar als nodig te organiseren. 
Zo zijn er afspraken in de keten over Kind en Veiligheid gemaakt en zijn binnen het onderwijs 
aandachtsfunctionarissen Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling benoemd. 
 
Op het gebied van Werk & Inkomen zien we dat de economie weliswaar aantrekt en dat de gestelde 
indicatoren behaald worden (plaatsingen WIL, garantiebanen, SROI), maar dat het bijstandsvolume 
nog niet afneemt en dat extra aandacht nodig blijft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De Houtense Werktafel beoogt juist participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
verbeteren. In 2017 is de lokale netwerkvorming goed op stoom gekomen en zijn al de eerste 
praktische resultaten geboekt als het gaat om matching van vraag en aanbod. In 2017 zijn op het 
gebied van inkomensondersteuning en het armoede verschillende verbeteringen doorgevoerd 
(vangnetregeling, nieuwe collectieve ziektekostenverzekering Menzis, nieuw contract U-pas, 
samenwerking met Stichting Leergeld Houten en SUN Lekstroom, etc.). In het herijkte armoedebeleid 
is ook een eerste stap gezet naar een compleet kindpakket om kinderen in gezinnen met een laag 
inkomen te kunnen laten participeren. 
 
Als het gaat om de doelen gericht op een gezonde leefstijl en bewegen, zijn de praktische interventies 
en voorzieningen in het kader van de JOGG-aanpak verder uitgebreid (bijvoorbeeld watertappunten). 
Ook zijn er meer mogelijkheden gekomen voor sport in de openbare ruimte. Verder heeft er een 
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onderzoek plaatsgevonden om te bepalen welke capaciteit aan sportaccommodaties ook in de 
toekomst nodig is. Inclusie is in sport een belangrijk thema: de verbindingen tussen sport en de rest 
van het sociaal domein zijn hechter geworden. 
 
Tenslotte is de nieuw geformuleerde cultuurvisie ook meer onderdeel geworden van de ambitie die 
gericht is op een inclusieve samenleving. In 2017 is ook een concrete uitvoeringskalender opgesteld 
om hier in de jaren 2018 en 2019 verder invulling aan te kunnen geven. Het in 2017 ingestelde 
jeugdcultuurfonds is in dit kader van betekenis omdat er een positief effect uitgaat van 
cultuurparticipatie op de ontwikkeling van kinderen. Door het jeugdcultuurfonds geven we 
cultuureducatie en talentontwikkeling een extra impuls. 
 
Niet gerealiseerde prestaties 
De aandacht voor de versterking van de collectieve zelfredzaamheid vraagt soms ook bijstelling van 
bestaande werkwijze om effectiever te kunnen zijn. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot een herbezinning 
op de werkwijze van Ons Fonds. De lichte daling in de aanvragen is aanleiding geweest om de 
administratieve lasten van de aanvraagprocedure te verminderen, om daarmee een drempel voor 
kleinere initiatieven weg te nemen om een aanvraag te doen. 
 
Tot slot: in hoeverre hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan het doel? 
Het is belangrijk om te benadrukken dat de hele informatievoorziening en ook de indicatorenset voor 
Samenleving nog in ontwikkeling zijn. Dat is niet alleen lokaal, maar ook landelijk het geval. Juist 
omdat het gaat om nieuwe ontwikkelingen, die pas recent op deze manier gemonitord worden is het 
onderdeel van het werk om doelen en indicatoren steeds beter uit te werken en te concretiseren. We 
willen werkenderwijs leren steeds beter te specificeren aan welke criteria de gewenste resultaten 
moeten voldoen. 
 
We hebben daar in 2017 al de eerste stappen in gezet: De Taskforce Inhoudsgestuurde 
Kostenbeheersing heeft in 2017 al goed gebruik kunnen maken van de verschillende financiële 
rapportages om bij te kunnen sturen op risico’s en trends. In het kader van het uitvoeringsplan 
armoedebeleid is in 2017 bijvoorbeeld expliciet gewerkt aan een indicatorenset om beter te kunnen 
volgen of de gestelde doelen bereikt worden en daarop tijdig bij te kunnen sturen. 
 
De eerste cliëntervaringsonderzoeken geven een aantal verbeterpunten mee voor de dienstverlening 
(bijvoorbeeld m.b.t. communicatie), maar tonen ook tevredenheid over de verleende hulp en 
ondersteuning. Uit de Monitor Sociale Kracht blijkt dat de sociale kracht in Houten tijdens al deze 
veranderingen onverminderd groot is gebleven.   
 
Samenvattend concluderen we uit de stand van zaken dat we goed op koers liggen, maar ook nog 
een flinke weg te gaan hebben om een inclusieve samenleving in Houten echt gestalte te geven. 
 

Deelprogramma's 
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Toegang en Transformatie 

 Jeugd en Onderwijs 

 Wmo 

 Werk 

 Inkomen 

 Sport en Gezondheid 

 Kunst en Cultuur 
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Deelprogramma Toegang & transformatie 
 

Wat willen we bereiken? 
Transformatierichting 
Met betrekking tot ondersteuning zet de gemeente zich in zodat iedereen antwoord krijgt op zijn 
hulpvraag en toegang krijgt tot informatie, advies en ondersteuning. Als inwoners hulp of zorg nodig 
hebben dan is die beschikbaar. Uitgangspunt daarbij is dat die hulp of zorg zo kort mogelijk, zo licht 
mogelijk, zo nabij mogelijk en zo tijdig mogelijk plaatsvindt. De gedachte hierachter is het stimuleren 
van de eigen kracht van mensen en hun sociaal netwerk, ((langer) zelfstandig wonen, heroriëntatie 
Welzijn/sterke buurten). 
Voor wie het evenwel niet redt garandeert de gemeente een vangnet voor maatschappelijke 
ondersteuning (GGZ in de wijk, beschermd wonen, transformatie Sport-Zorg voor klantgroep 4). 
Daarbij werkt de gemeente in de keten integraal aan innovatie en transformatie van de toegang en het 
zorg- en ondersteuningslandschap. 
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Inwoners van Houten worden gezien (signaal) en gehoord en krijgen een gesprek. Samen 
werken we toe naar adequate (passende) oplossing. 

2. Ondersteuning in Houten is zo licht als kan / zo zwaar als nodig en zo nabij en tijdig mogelijk 
georganiseerd, op alle leefgebieden. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Inwoners van Houten worden gezien (signaal) en gehoord en krijgen een gesprek. Samen werken we 
toe naar een adequate (passende) oplossing. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1.1 Participatie. MSK (score 1-

10) 
8,0 X 8,1 X 8,0 

1.2 Ik kan de hulp krijgen die 
ik nodig heb (Jeugd)%. 

CEOJeugd 
Altijd 
Vaak  
Soms 

X X 
 

44% 
35% 
45% 
18% 

* 
X 
X 
X 

1.3 Ik kan mij beter redden 
door de hulp die ik heb 
gekregen (Wmo)%. 

CEO Wmo 
Mee eens 
Neutraal 
Oneens 

X 
 

X 
 

74% 
 

75% 
18% 

7% 

76% 
13% 
11% 

1.4 Kan ik mijn problemen 
beter oplossen 
(Jeugd)%. 

CEO Jeugd 
Beter 
Hetzelfde 
Slechter 
Nvt 

X 
 
 

X 
 
 

 
50% 

 
 
 

51% 
22% 

2% 
25% 

* 
X 
X 
X 
X 

 
* In 2017 is een kwalitatief verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van cliënten en 
ouders van cliënten met Jeugd-GGZ en residentiële jeugdhulp. 
 

Nr. Verklaring van afwijking 
1.2 
en 
1.4 

In 2017 is, naar landelijk advies, een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek voor jeugd uitgevoerd waarbij er 
geen kwantitatieve vragenlijsten gebruikt zijn. Cijfers zijn dus niet beschikbaar over 2017.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Onder de noemer “Houtense Routes” zijn, uitgaande van motivatie en ervaringen van 

inwoners, met ketenpartners (professionals en vrijwilligers) verschillende concrete werkafspraken 
gemaakt. Deze zijn gericht op (toeleiding naar) passende ondersteuning: 
samenwerkingsafspraken tussen verwijzers jeugdhulp; project DuurSaam (integrale zorg voor 
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kwetsbare ouderen met huisartsen en andere zorgpartijen); pilot Formeel-informeel 
(samenwerking tussen Sociaal Team en Handje Helpen en van Houten&co gericht op de 
informele zorg en ondersteuning); afspraken met partijen 2

e
 lijn over in-, door- en uitstroom; 

 In de gesprekken die het Sociaal Team met de inwoners heeft is de insteek om een zo breed 
mogelijk beeld van de inwoner te krijgen en om samen naar de meest passende oplossing te 
zoeken. In 2017 is de pilot “Kwaliteitsmedewerker” gestart. Het betreft een functie binnen het 
Sociaal Team die zich richt op de verbetering van de kwaliteit van het werk van het Sociaal 
Team, waarbij ‘het gesprek’ met de inwoner op de agenda staat; 

 De werkwijze van Welzijn voor Elkaar is integraal onderdeel van de basisdienstverlening van 
Van Houten&co geworden. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 Aantal doorverwijzingen 

Sociaal team naar de 0
e
 

lijn 

Sociaal Team 
X X X 500* 376  

* Dit wordt in 2017 voor het eerst bijgehouden. 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
1 In de loop van 2017 is er begonnen met het registreren van meldingen en het categoriseren waar 

meldingen op worden doorgezet in WIZ. Van de meldingen die binnen zijn gekomen zijn 376 meldingen 
(16,5%) opgelost door middel van het geven van advies rondom inzet informele zorg en/of inzet van eigen 
kracht. Wij gaan ervan uit dat als de registratie volledig was, de raming zou zijn behaald. 

 

Doelstelling 2 
Ondersteuning in Houten is zo licht als kan / zo zwaar als nodig en zo nabij en tijdig mogelijk 
georganiseerd op alle leefgebieden. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2.1 De ondersteuning die ik 

krijg, past bij mijn 
hulpvraag (%). 

CEO Wmo 
X X 67% 70% 74% 

2.2 Door de hulp kan ik beter 
mijn problemen oplossen 
(%). 

CEO Jeugd 
X X 50% 55% X 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2.1 Met de transitie van 2015 kreeg de gemeente een andere rol. De gesprekken met de inwoners zijn hier dan 

ook op aangepast. De insteek werd om een breed beeld te krijgen van de inwoner om zo naar de meest 
passende oplossing te zoeken. We kunnen aan de hand van de cijfers van het clientervaringsonderzoek 
Wmo constateren dat we daarin steeds beter slagen. 

2.2  
 

In 2017 is, naar landelijk advies, een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd waarbij er geen 
kwantitatieve vragenlijsten gebruikt zijn. Cijfers zijn dus niet beschikbaar over 2017.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Samen met  partners Lister (begeleiding) en Altrecht (behandeling) is het project  ‘GGZ in de wijk’ 

opgezet: volwassenen met ernstig psychiatrische aandoeningen en mensen met autisme (0-100) 
krijgen de  keuze om lokaal begeleiding en behandeling te ontvangen. Gaandeweg wordt de 
doelgroep breder en wordt begeleiding en behandeling integraler, meer verbonden met lokale 
infrastructuur en meer thuis/nabij georganiseerd; 

 In de prestatieafspraken met Viveste voor 2018 is een aantal zaken gericht op de transformatie-
opgaves in het sociaal domein: “Gemeente wil innovatieve oplossingen  stimuleren en faciliteren 
om de (schaarse) ruimte in Houten optimaal te benutten om innovatieve vormen  wonen-
zorgconcepten te realiseren. Viveste levert, vanuit haar rol en expertise, een bijdrage aan deze 
ontwikkeling. Een urgent vraagstuk is het passend zelfstandig wonen en zorg voor kwetsbare 
jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Het gaat concreet om jeugdigen 18+, die uit de voorzieningen 
voor jeugdhulp met verblijf komen en waarvoor kamers of kleine woonruimtes beschikbaar 
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moeten komen. De gemeente wil met Viveste concrete afspraken maken over 10 extra 
kamers/woonruimten in 2018; 

 De Pilot Jongerenloket is verlengd tot en met 2019. Het Jongerenloket is de plek waar jongeren 
(en ouders) terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van werk en opleiding. Het 
regionale loket bundelt voor jongeren de toegang en het aanbod van Werk en Inkomen 
Lekstroom (WIL) en het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). 

 

Deelprogramma Jeugd en onderwijs 
 

Wat willen we bereiken? 
Hoofddoelstelling van dit deelprogramma is: 
 
Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een stimulerende, gezonde en veilige omgeving tot 
zelfredzame en verantwoordelijke inwoners. Ze ontwikkelen hun talenten, doen mee naar vermogen 
en hebben een gezonde leefstijl, waardoor problemen later voorkomen kunnen worden. Er is er 
passende hulp en bescherming beschikbaar als dat echt nodig is. 
  
Transformatierichting: In de gemeente Houten heerst een positief opvoedklimaat. Niet onnodig 
problematiseren, diagnosticeren of hulp in het medische circuit zoeken zijn het uitgangspunt in het 
kijken naar opvoeden en opgroeien. Jeugdigen krijgen de ruimte om zich op alle fronten te kunnen 
ontwikkelen. Er is extra aandacht voor gezond leven, eten en bewegen. Er wordt preventief ingezet op 
het voorkomen van problemen. Leefwerelden van jeugdigen worden verbonden, waardoor alle 
jeugdigen worden gezien en het snel en vroegtijdig wordt gesignaleerd als een jeugdige afwijkend 
gedrag, moeilijkheden of een vertraging in de ontwikkeling laat zien. Hierop wordt adequaat 
gereageerd, waarbij stap één het betrekken van ouders is. Als een jeugdige onveilig is of hier twijfel 
over bestaat weet iedereen in de gemeente Houten wat er moet gebeuren.   
Daarbij heeft ieder kind recht op onderwijs. Onderwijs vervult een belangrijke functie in de ontwikkeling 
van (jonge) mensen en vormt daarmee een belangrijke investering in de toekomst van Houten. Voor 
een optimale ontwikkeling is het uitgangspunt dat elke leerling passend onderwijs krijgt (zo veel 
mogelijk binnen het reguliere onderwijs). (Beleidskader jeugd & onderwijs 2016/2018). 
 
Hoofdpunten: Eigen kracht/zelfredzaamheid/sterke samenleving, één huishouden, één plan, één 
contactpersoon, Preventie, Snel passende hulp, Vroegsignalering, Afspraken (passend) onderwijs en 
jeugdzorg/gemeente, Veiligheid. 
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal 
netwerk. 

2. Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt, aansluitend op de 
leefwereld van de doelgroep en zo licht als kan / zo zwaar als nodig is. 

3. De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig 
georganiseerd. 

4. Er is verbinding tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp; een doorgaande leerlijn van 
voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs en een zo goed 
mogelijke aansluiting op de arbeidsmarkt. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
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Doelstelling 1 
Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1.1 Aantal hulpvragen 

opgelost door eigen 
kracht. 

Sociaal Team 
(WIZ/GWS) X X X X 376 

1.2 Zelfredzaamheid (score: 
0 tot 10) 

Jongerenpeiling
* 

X X 8,9* X X 

1.3 Cliënten (jeugd/ouders) 
zien een verbetering in 
hun zelfredzaamheid 
(%). 

CEO Jeugd & 
Ouders  

X X 44% 45% X 

* Jongerenpeiling wordt tweejaarlijks (in even jaren) uitgevoerd. De score op zelfredzaamheid wordt vanaf het najaar 2016 
bijgehouden 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
1.2 In 2017 is er geen jongerenpeiling uitgevoerd en dus zijn er geen cijfers beschikbaar. 

1.3 In 2017 is, naar landelijk advies, een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd waarbij er geen 
kwantitatieve vragenlijsten gebruikt zijn. Cijfers zijn dus niet beschikbaar over 2017.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Het werken met een huishouden, een plan, een contactpersoon is een middel om te zorgen dat 

hulp op elkaar aansluit en integraal wordt aangeboden. Hiertoe is binnen het Sociaal Team de rol 
van coördinator van zorg geïntroduceerd. Taak van het Sociaal Team is bij complexe 
problematiek de hulp aan elkaar te verbinden en op elkaar aan te laten sluiten. Zo wordt 
voorkomen dat ouders opnieuw hun verhaal moeten doen en wordt er voortgeborduurd op de 
aanwezige informatie;   

 Het stimuleren van netwerken van onderlinge ondersteuning is vormgegeven door middel van de 
pilot verbinding informele en formele zorg. Het Sociaal Team bekijkt door middel van het 
systematisch in kaart brengen van het netwerk de mogelijkheden van eigen kracht en de 
mogelijkheden van het netwerk. Tevens wordt de mogelijkheid van informele zorg meegewogen; 

 Er is deskundigheidsbevordering ingezet binnen het Sociaal Team en tevens gedeeld met 
partners zodat de samenwerkingspartners met ouders en kinderen deze mogelijkheden 
verkennen.  

 

Doelstelling 2 
Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt, aansluitend op de 
leefwereld van de doelgroep en zo licht als kan / zo zwaar als nodig is. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2.1 Ervaring uitvoering zorg: 

verschillende 
organisaties werken altijd 
goed samen. 

CEO Jeugd & 
ouders 

X X 24% 30% X 

2.2 Gebruik preventieve 
interventies. 

CJG en Sociaal 
Team 

X X X X X 

2.3 Aantal jeugdigen 
residentiële  jeugdhulp. 

Regionale 
back-office en 
ADD-monitor 

X 70 70 60 58 

2.4 Jongeren  (tot 18 jaar) 
met jeugdhulp % (BBV), 

CBS 
beleidsinforma-
tie Jeugd 

X 9,3% 10% 9,1% 7,8%* 

2.5 Jongeren  (tot 18 jaar) 
met jeugdbescherming % 
(BBV). 
 

CBS 
beleidsinforma-
tie Jeugd 

X 0,7% 0,6% 0,8% nnb 
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2.6 Jongeren (van 12 jaar tot 
23 jaar) 
jeugdreclassering % 
(BBV). 

CBS 
beleidsinforma-
tie Jeugd 

X 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%* 

* Dit betreft het 1e halfjaar 2017. 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2.1 In 2017 is, naar landelijk advies, een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd waarbij er geen 

kwantitatieve vragenlijsten gebruikt zijn. Cijfers zijn dus niet beschikbaar over 2017.  

2.2 Deze aantallen zijn niet bekend. Gezien de (diverse) aard van de interventies, de transformatie die op dit 
gebied gaande is en de verschillende manieren van registreren, is dit wellicht beter als kwalitatieve indicator 
te duiden: Het CJG biedt enerzijds lichte (individuele) opvoedondersteuning en anderzijds thema-
workshops voor ouders aan. De generalistische ondersteuning door het sociaal team is op zich ene 
preventieve interventie, maar het Sociaal Team verwijst ook door naar een breed scala aan preventieve 
interventies. 

2.4 - 
2.6 

Cijfers zijn alleen beschikbaar over de eerste helft van 2017. 

2.4 Mogelijke verklaring van de afname van het aantal jongeren in jeugdhulp is dat de eerste effecten van de 
transformatie zichtbaar worden in de cijfers.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Er is een inventarisatie van preventieve interventies uitgevoerd. Naar aanleiding van dit overzicht 

zal in het kader van het de programmalijn ‘voorkomen is beter’ (Programma Sociale Kracht) 
verdere actie worden ondernomen om een sluitend preventieaanbod te realiseren; 

 Er is uitvoering gegeven aan het CJG (informatie en advies, lichte opvoedondersteuning, 
netwerkontwikkeling signaleerders). Op basis van de ervaringen is een evaluatie opgesteld en  
geadviseerd deze taken als aparte opdracht toe te voegen aan de Stichting Sociaal Team (met 
behoud van de laagdrempeligheid en toegankelijkheid); 

 In 2017 zijn diverse pilots gestart met een preventieve functie. Binnen de pilot POH GGZ Jeugd 
wordt een jaar lang (sep. 2017 – sep. 2018) een praktijkondersteuner huisarts geestelijke 
gezondheidszorg jeugd (POH-GGZ Jeugd) gestationeerd bij twee eerstelijns medisch centra 
(EMC) in Houten. De POH GGZ Jeugd vervult een rol in het tijdig en de juiste hulp bieden of 
doorverwijzen. Het doel is tevens dat dit leidt tot kostenbeheersing/ verschuiving; 

 De pilot buurtgezinnen is opgestart in 2017. Er is een start gemaakt met het werven en matchen 
van gezinnen. Het doel van deze pilot is dat gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden 
gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). 
Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten 
door te ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van 
Buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze ondersteuning. In 2017 zijn er drie 
koppelingen gemaakt tussen steun en vraaggezinnen; 

 Er is een netwerk pleeggezinnen Houten opgericht. Dit netwerk heeft tot doel dat pleegouders 
elkaar leren kennen, ervaringen uitwisselen en elkaar helpen. Het is van belang dat pleegouders 
ondersteund worden, zeker omdat er een tekort aan pleegouders is; 

 In 2017 is de pilot peuterpuzzelgroep gestart. Het doel van de pilot is een lokale voorziening te 
organiseren zodat kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen en zodat schooluitval of onnodige toename van problemen wordt 
voorkomen;  

 In 2017 is een onderzoek gedaan naar het proces van signaleren, doorverwijzen, indiceren en 
behandelen om meer inzicht te verkrijgen in de groep jeugdigen in de jeugd-GGZ. Er is gekeken 
naar mogelijke oorzaken van de hoge inzet van Jeugd-GGZ en naar mogelijke verbeterpunten. 
Dit onderzoek biedt de basis om in 2018 de aanbevelingen uit dit onderzoek om te zetten in 
acties.  

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Er wordt minder gebruik gemaakt van 

residentiële jeugdhulp doordat er andere 
alternatieve effectieve ondersteuning is.  

 Wordt vol op ingezet op dit moment, mede 
vanuit de Taskforce inhoudsgestuurde 
kostenbeheersing. De monitoring vanuit de 
RBL laat zien dat er een dalend aandeel 
residentiële jeugdhulp wordt ingezet.  
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Doelstelling 3 
De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig 
georganiseerd. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3 Jongeren met een delict 

voor de rechter % 12 t/m 
21 jarigen (BBV). 

WSJG 
1,41% 0,78% X 0,85% nnb 

3 Verwijzingen Halt: aantal 
per 10.000 jongeren 12 - 
17 jaar (BBV).  

Bureau Halt 
71,7 69,9 82,4 67 nnb 

3 Harde kern jongeren: 
aantal per 10.000 
inwoners 12 - 24 jaar 
(BBV). 

WSJG 

0,5 X X 0,5 vervallen 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 In 2017 is er, naar aanleiding van het rapport samenwerkende inspecties jeugd, in samenspraak 

met partners uit het veld overeenstemming bereikt om trainingen tot aandachtsfunctionaris 
huiselijk geweld en kindermishandeling in te zetten. Tijdens deze trainingen is ook aandacht voor 
handelingsverlegenheid en gesprekstechnieken. Tevens worden er netwerkmomenten 
georganiseerd voor instanties  met als doel het inzichtelijk krijgen van de rollen, 
verantwoordelijkheden en het elkaar tijdig kunnen vinden; 

 Ook is de relatie gelegd naar de werkzaamheden van WIL in verband met mogelijke gevolgen 
van volwassenenproblematiek voor de kindveiligheid; 

 Vanuit het CJG en het Sociaal Team is inzet gepleegd op nog structureler gaan gebruiken van de 
verwijsindex. Recent is taalklas ook aangesloten op de verwijsindex. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
3 Elke school heeft een 

aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling. 

 Binnen scholen is er in toenemende mate 
aandacht voor dit onderwerp. Echter 
deskundigheidsbevordering blijft een 
belangrijk onderwerp. Binnen het onderwijs 
zijn aandachtsfunctionarissen Meldcode 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
benoemd. 

3 De gemeente stelt in samenwerking met 
scholen en hulpverleningsinstanties een 
overzicht op om te komen tot een verdeling 
van rollen en verantwoordelijkheden die 
een ieder heeft in de veiligheidsketen 
omtrent signalen over Kind en Veiligheid. 

 Er zijn afspraken in de keten over Kind en 
Veiligheid gemaakt. 
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Doelstelling 4 
Er is verbinding tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp; een doorgaande leerlijn van voorschoolse 
voorzieningen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs en een zo goed mogelijke aansluiting op de 
arbeidsmarkt. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
4.1 Deelname percentage  

speciaal onderwijs 
Houtense jeugd. 

Rapport 
samenwerkings
verbanden VO 

X X 9,2% X* 4% 

4 Achterstandsleerlingen 
% 4 t/m 12 jarigen (BBV).  

Verwey 
Jonkerinstituut/
KIT 

1,9% X X X vervallen 

4 Onderwijs Absoluut 
verzuim. (per 1.000 
inwoners 5-18 jaar) 
(BBV).** 

DUO dienst 
uitvoering 
onderwijs 

0,87 0 
0,43/ 

0,64**** 
0,4 nnb 

4 Onderwijs Relatief 
verzuim. (per 1.000 
inwoners 5-18 jaar) 
(BBV).*** 

DUO dienst 
uitvoering 
onderwijs 

28,19 29,71 
14,46/ 

13,50**** 
15 nnb 

4 Voortijdige 
schoolverlaters zonder 
startkwalificatie. (vsv-ers) 
(% van het totaal aantal 
leerlingen 12-23 
jaar)(BBV). 

DUO dienst 
uitvoering 
onderwijs 

1,5% X 1,2%**** 1,5% nnb 

*Dit wordt pas vanaf 2015 (komst passend onderwijs) gemeten. Van 2015 is dit percentage alleen op regionaal niveau bekend.  
  Verschillende gemeenteraden hebben toen aangegeven dat zij dit cijfer voor hun gemeente wilden ontvangen. Daarom 
  ontvangen  wij voor 2016 het deelname percentage voor Houten.  
** Absoluut verzuim = een scholier is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling 
*** Relatief verzuim  = een scholier blijft ongeoorloofd weg van de school waar die is ingeschreven (spijbelgedrag etc). 
**** Nieuwe berekeningswijze BBV-indicatoren per maart 2018.  

 

Nr. Verklaring van afwijking 
4.1 Mogelijk kunnen kinderen door het krijgen van passende hulp in het regulier onderwijs blijven en zijn er 

daardoor minder kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Het Sociaal Team Houten heeft vaste medewerkers aan scholen van Houten gekoppeld en 

investeert goed in de relatie met het onderwijs. Er zijn in 2017 door het Sociaal Team samen met 
leerplicht afspraken gemaakt met het onderwijs om in een eerder stadium voor consultatievragen 
betrokken te worden; 

 In het bestuurlijk overleg van Onderwijs en Jeugdpartners (SBJ/LEA) is door alle partijen de 
ambitie uitgesproken om richting te gaan geven aan inclusief onderwijs in Houten. De insteek is 
om meer leerlingen met een ondersteuningsvraag binnen de school te houden. Het idee is om de 
jeugdhulp veel meer rond het kind te gaan organiseren, en binnen de school i.p.v. buiten de 
school (en binnen het gezin i.p.v. erbuiten). Met deze werkwijze wordt hulp beter en in 
doorgaande lijn afgestemd op de vraag van school en het gezin. Er zijn in 2017 een aantal 
Onderwijs-Zorg-Arrangementen (OZA) gestart. Een OZA wordt vormgegeven in samenwerking 
tussen school vanuit passend onderwijs en gemeente vanuit jeugdhulp. Wanneer er 
gezinsproblematiek speelt is altijd de insteek dit vanuit één gezin één plan vorm te geven; 

 Profipendi  (het samenwerkingsverband voor primair onderwijs waar scholen in Houten) heeft in 
2016 samen met de betrokken gemeente het ondersteuningsplan opgesteld. Jaarlijks wordt dit 
plan geëvalueerd en zo nodig aangepast. Ook het samenwerkingsverband voor voortgezet 
onderwijs heeft als ambitie geformuleerd om meer richting te geven aan inclusief onderwijs;  

 De taalklas Houten is een initiatief waarin kinderen van niet-Nederlandse afkomst zo snel 
mogelijk de Nederlandse taal wordt bijgebracht. Daarnaast leren ze spelenderwijs allerlei 
aspecten van de Nederlandse cultuur kennen. In de taalklas wordt complexe casuïstiek 
besproken met diverse zorgpartners om tot een best passende aanpak te komen.   
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
4 Aantal MDO's 

(multidiciplinaire 
overleggen) op jaarbasis 
georganiseerd door 
Passend Onderwijs waar 
jeugdhulp aan deelneemt  
(Sociaal team of 2

e
 lijns 

jeugdhulp).  

Passend 
onderwijs PO* 
en VO** 

X 140  140 75  

* Primair Onderwijs 
** Voortgezet Onderwijs 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
4 Er zijn diverse grote overleggen geweest die niet zijn aangemerkt als MDO.  

 

Deelprogramma Wmo 
 

Wat willen we bereiken? 
De Transformatierichting voor de Wmo is bepaald in het Wmo Beleidskader 2015-2018. Bij deze 
Transformatierichting staat zelfredzaamheid van inwoners centraal waarbij inwoners zich bewust zijn 
van hun eigen preventieve rol in de maatschappelijke deelname en het hanteren van een gezonde 
leefstijl. Zo vinden zij het normaal uit te gaan van hun eigen kracht en burgerkracht en ook vinden zij 
het vanzelfsprekend gebruik te maken van hun sociaal netwerk. Er wordt aan gewerkt dat de 
woonomgeving (woningen, openbare ruimte en gebouwen, openbaar vervoer) stimuleert tot 
maatschappelijke deelname en tot (langer) zelfstandig wonen voor ouderen, gehandicapten en 
mensen met een psychosociaal probleem. Maatschappelijke initiatieven waarbij mensen werken aan 
onderlinge samenwerking in de buurt worden aangemoedigd (bewonersinitiatieven, Ons Fonds).  In 
verband met de toenemende vergrijzing en daarmee kans op dementie, gaan we door met de 
activiteiten rond de dementievriendelijke gemeente. 
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Houtense inwoners voelen zich thuis in hun wijk, buurt of kern.   
2. Houtense inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving. 
3. Inwoners benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk. 
4. Ondersteuning voor de meest kwetsbaren  is zo licht als kan / zo zwaar als nodig en zo nabij 

mogelijk georganiseerd. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Houtense inwoners voelen zich thuis in hun wijk, buurt of kern. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 Leefbaarheid  

(score: 1-10).* 
MSK  

7,3 
 

X 
 

7,4 
 

X 7,4 

* Heeft betrekking op de kwaliteit van wijken in termen van fijn leven in de wijk en prettige buurt om in te wonen. Het gaat vooral 
om de leef- en woonomgeving van mensen, inclusief de voorzieningen in de buurt. (score 1-10). 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De samenwerking met diverse partijen, w.o. Van Houten&co en Viveste is voorgezet, gericht op 

versterking van het woongenot en sociale samenhang in buurten; 

 Het project “Sterke Buurten” is een coproductie van de afdelingen Samenleving en Beheer 
openbare ruimte, gericht op de versterking van collectieve zelfredzaamheid en leefbaarheid in 
buurten. Een belangrijke schakel hierbij is de inzet en betrokkenheid van het Houtense 
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opbouwwerk. In 2017 is een actieplan opgesteld op basis van input  via gesprekken met een 
selectie van bewonersinitiatieven over succes- en faalfactoren van initiatieven. 

 

Doelstelling 2 
Houtense inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 Collectieve 

zelfredzaamheid.* 
MSK 

5,9 X 
 

5,9 
 

X 5,8 

2 % inwoners t.o.v. de 
totale bevolking dat 
vrijwilligerswerk heeft 
verricht in de afgelopen 
12 maanden. 

MSK 
Intensief 
Incidenteel 
(Vrijwel) nooit 

15% 
18% 
67% 

X 
23% 
24% 
54% 

17% 
22% 
61% 

22% 
25% 
52% 

2 % inwoners t.o.v. de 
totale bevolking dat de 
laatste 12 maanden hulp 
aan buren heeft 
verleend. 

MSK 
Intensief 
Incidenteel 
(Vrijwel) nooit 

2% 
38% 
60% 

X 
5% 

55% 
39% 

4% 
42% 
54% 

4% 
45% 
51% 

* Betreft de combinatie tussen samenhang of cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt (score 1-
10). 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2.2 Het percentage inwoners dat het afgelopen jaar vrijwel nooit vrijwilligerswerk heeft gedaan is licht 

verminderd ten opzichte van 2016 en de raming 2017.  Dit betekent dat het percentage inwoners dat het 
afgelopen jaar wel vrijwilligerswerk heeft gedaan licht is toegenomen.  
Er is een toename in  betrokkenheid van Houtense inwoners bij elkaar en hun omgeving. Een verklaring 
hiervoor kan zijn is dat de gemeente samen met maatschappelijke partner van Houten&Co, via de 
Vrijwilligers academie Houten meer inzet op activiteiten en cursussen voor vrijwilligers om vrijwilligerswerk 
te faciliteren. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 We hebben ervoor gezorgd dat zowel de Krachfabriek als de Techniekfabriek nieuwe huisvesting 

hebben gevonden, voorlopig voor de komende 3 jaar, respectievelijk in schoolgebouwen de 
Bengelbongerd en de Zevensprong. Beide organisaties worden daardoor ontzorgd en de 
vrijwilligers kunnen zich blijven richten op hun kernactiviteiten. Voor de Krachfabriek is dat het zijn 
van een ontmoetingsplaats en broedplaats voor werkwillenden. Voor de Techniekfabriek gaat het 
om het geven van techniekonderwijs aan zowel autistische kinderen als aan kinderen vanuit het 
primair onderwijs (pilot Inclusief Techniekonderwijs); 

 Zie ook Sterke Buurten (bij: leefbaarheid); 

 Middels Ons Fonds worden initiatieven van inwoners om zelf een bijdrage te leveren aan hun 
eigen woon- en leefomgeving gestimuleerd.  

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 De gemeente zet Ons Fonds actief als 

instrument in en dit blijkt uit het aantal 
inwonerinitiatieven dat wordt geholpen. 

 Er zijn in 2017 47 aanvragen geweest, 
waarvan er 36 zijn gehonoreerd. De 
aanvragen zijn meer op kleine initiatieven 
zoals buurtbijeenkomsten. Dit is een lichte 
daling ten opzichte van 2016, waarin er 44 
aanvragen zijn gehonoreerd. Er is daarom 
een voorstel gedaan om de administratieve 
lasten in 2018 minder te maken.  
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Doelstelling 3 
Inwoners benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3 Zelfredzaamheid.* MSK 8,3 X 8,2 X 8,2 

3 % mantelzorgers t.o.v. 
de totale bevolking dat 
voor gezinslid of 
familielid zorgt. 

MSK 
Intensief 
Incidenteel 
(Vrijwel) nooit 

14% 
18% 
68% 

X 

 
18% 
20% 
62% 

 

14% 
21% 
65% 

18% 
18% 
63% 

3 Demografische druk (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) (BBV). 

CBS 
Bevolkingssta-
tistiek 

63,8% 65% 66,2% 67% 67,1% 

* Is het vermogen van mensen om zichzelf te redden met de voortdurende veranderingen en gevolgen van een (chronische) 

ziekte of een beperking, op alle levensterreinen (score 1-10). 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De opdracht van de samenwerkingspartner Van Houten&co richt zich mede op het steunpunt 

mantelzorg om cliënten en hun mantelzorgers ondersteuning te bieden; 

 In de gesprekken die het Sociaal Team met cliënten heeft, wordt er voor oplossingen voor de 
ondersteuningsvraag eerst binnen de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in de directe 
omgeving gezocht. Er is tevens aandacht voor deskundigheidsbevordering omtrent mantelzorg bij 
het Sociaal Team. In de gesprekken die het Sociaal Team met cliënten voert wordt er actief 
gevraagd naar de belasting van mantelzorgers.  

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3 Aantal 

mantelzorgwaarderingen 
Gemeente 

X 410 473 224 600  

 

Nr. Verklaring van afwijking 
3 Er zijn, inclusief aan de pleegouders (ongeveer 30), exact 600 mantelzorgcomplimenten uitgereikt. Meer 

mantelzorgers zijn op de hoogte van de mantelzorgwaardering door de communicatie hieromheen.  

 

Doelstelling 4 
Ondersteuning voor de meest kwetsbaren is zo licht als kan / zo zwaar als nodig en zo nabij mogelijk 
georganiseerd. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
4 Cliënten met een 

maatwerkarrangement 
Wmo (aantal per 1.000 
inwoners (BBV). 

CBS-Monitor 
Sociaal Domein 
Wmo /Sociaal 
Team 

X 32 31 22 28* 

* Dit betreft het 1e halfjaar 2017. 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
4 Het aantal cliënten per 1000 inwoners is ten opzichte ten opzichte van de raming iets hoger, maar ten 

opzichte van het daadwerkelijke aantal jaar 2016 iets lager. Het daadwerkelijke aantal past in de trend van 
een lichte daling die we zien.  
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Samen met maatschappelijke partners zijn verschillende programma’s en interventies ontwikkeld 

die (ook) bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van eenzaamheid. De opdracht aan Van 
Houten&co richt zich  o.a. op mantelzorgondersteuning en preventieve huisbezoeken aan 75-
plussers; 

 We hebben een pilot Mental Health First Aid uitgevoerd. Vanwege allerlei veranderingen in de 
zorg komen professionals vaker in aanraking met mensen die verward gedrag vertonen. Daarom 
is aan 15 professionals (Viveste, politie, Sociaal Team, gemeente, VanHouten&co) een training 
van 4 dagdelen gegeven. In de training stond centraal hoe je als professional  hulp leert te bieden 
aan mensen met (beginnende) psychische problemen; 

 We hebben de bekendheid van initiatieven en ook gebruik van thuistechnologie bevorderd door 
informatie en voorlichting (o.a. De Uitdaging, Slim Wonen Huis). 

 

Deelprogramma Werk 
 

Wat willen we bereiken? 
Als gemeente willen we bevorderen dat zoveel mogelijk mensen betaald of onbetaald kunnen 
participeren, waarbij betaald werk het hoogste goed blijft. We willen onze inwoners naar vermogen zo 
actief mogelijk laten zijn, ongeacht de economische omstandigheden. 
 
Transformatierichting: We willen dat iedereen naar vermogen meedoet in Houten. Daarbij gaat het om 
het bevorderen van economische en maatschappelijke participatie*, ondernemerschap en herstel 
(mensen in hun eigen kracht krijgen). De komende jaren zal in een te vormen netwerk-alliantie worden 
gewerkt aan een lokaal “Houtens Werkbedrijf”, dat daarbij als voertuig kan dienen. 
* Zie ook transformatierichting WMO; maatschappelijke deelname. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Participatie door betaald werk. 
2. Participatie door onbetaald werk. 
3. Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Participatie door betaald werk. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 lopende re-

integratievoorzieningen 
(aantal per 1.000 
inwoners 15-65 jaar) 
(BBV). 

CBS-
Participatiewet 

X 10,8* 18,9* 18,9 21,9** 

1 Banen (per 1000 
inwoners in de leeftijd 
van 15-64 jaar) (BBV). 

Provinciaal 
arbeidsmarkt 
register (PAR) 

716,4 718,6 714,2 700 732,9 

1 Werkloze jongeren (%) 
16  t/m 22 jaar (BBV). 

Verwey Jonker 
Instituut KIT 

0,49. 0,74 X 0,48 nnb 

* Hier is het gemiddelde van twee keer een half jaarcijfer genomen. 
** Dit betreft het 1e halfjaar 2017 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De aantrekkende economie heeft gezorgd voor meer succesvolle contacten met werkgevers. Door 
verbetering van het proces, aanpassingen in de wetgeving, grotere naamsbekendheid en intensievere 
samenwerking met netwerkpartners waaronder contacten met werkgevers is de realisatie van het 
aantal garantiebanen hoger dan verwacht.  
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1.1 Totaal aan plaatsingen 

WIL. 
Kwartaalgege-
vens WIL 

718 732 738 725 825  

1.2 Aantal plaatsingen m.b.v. 
Social Return On 
Investment (SROI). 

Kwartaalgege-
vens WIL 40 35 48 40 42  

1.3 Aantal ingevulde  
garantiebanen. 

Kwartaalgege-
vens WIL 

X 15 14 40 126  

 

Nr. Verklaring van afwijking 
1.1  Het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door de realisatie van garantiebanen. Dit is veel hoger 

dan de verwachting was. Maar ook zonder deze onverwacht hoge stijging met betrekking tot garantiebanen 
is er een stijgende lijn te zien met betrekking tot het aantal plaatsingen.  

1.2 
en 
1.3 

Door verbetering van het proces, aanpassingen in de wetgeving, grotere naamsbekendheid en intensievere 
samenwerking met netwerkpartners waaronder contacten met werkgevers is de realisatie van het aantal 
garantiebanen hoger dan verwacht.  

 

Doelstelling 2 
Participatie door onbetaald werk. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 *       
*Het meetinstrumentarium om te kunnen monitoren wat de resultaten zijn op de beoogde maatschappelijke effecten is 
momenteel nog onvoldoende ontwikkeld. Daarom is er op dit moment nog geen effectindicator.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De Houtense Werktafel is vanaf april 2017 actief binnen de bestaande netwerken van Houten met 

als doelstelling; belemmeringen opheffen voor mensen die moeite hebben de weg naar werk te 
vinden. Dit doet de Houtense Werktafel door verschillende netwerken te verbinden en door 
concrete activiteiten in het kader van matching uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het Brede 
Bos, een project waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het Groen werken en 
tijdens het werk bezoek krijgen van werkgevers en het organiseren van kennistafels rondom 
bijvoorbeeld een thema als arbeidsgehandicapte medewerkers om de arbeidsmarkt van Houten 
meer inclusief te maken;  

 Binnen de Houtense Werktafel is onder andere ook aandacht voor mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Op basis van de uitgangspunten van 

‘Meedoen naar Vermogen’ en ‘Lekstroom 
Werkt” vormen van de netwerk-alliantie 
‘Houtens Werkbedrijf’. 

 Er is een netwerkalliantie tot stand gebracht. 
Dit is een organisch netwerk wat constant in 
beweging is.  
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Doelstelling 3 
Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3 Vestigingen van  

bedrijven (per 1000 
inwoners in de leeftijd 
15-64 jaar (BBV). 

LISA 

132 137 140,7 139 141,8 

3 Netto-arbeidsparticipatie 
(%) van de werkzame 
beroepsbevolking t.o.v. 
de beroepsbevolking 
(BBV). 

CBS 
Arbeidsdeel-
name 73% 72,3% 72,3% 73% nnb 

3 Bruto gemeentelijk 
product (BBV)*

 
 

Atlas voor 
gemeenten 

X X 88 88 vervallen 

3 Functiemenging (BBV)** LISA 54,8% 54,8% 54,5% 55% 54,9% 
* Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. 
De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden 
verwachting (>100) wordt geproduceerd. 
**De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) 
en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In het Economisch Platform Houten is samen met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
gewerkt aan de vorming van de koepelorganisatie Ondernemend Houten waar aspecten zoals 
maatschappelijk ondernemen, bedrijfsterreinbeveiliging, gezamenlijke inkoop, realisatie van glasvezel 
op bedrijventerreinen en beheer en onderhoud van bedrijventerreinen in gezamenlijkheid kunnen 
worden opgepakt. Vanuit deze centrale organisatie kan vervolgens worden gewerkt aan de vorming 
van terreinorganisaties.  
 

Deelprogramma Inkomen 
 

Wat willen we bereiken? 
Transformatierichting: Het vangnet dat wij bieden dient ter ondersteuning van de eigen kracht van 
mensen, zodat ze gericht werk kunnen maken van hun eigen perspectief. We willen mensen vanuit 
hun eigen kracht ondersteunen bij het naar vermogen participeren in deze maatschappij door middel 
van het versterken van (economische) zelfstandigheid en verminderen van uitkeringsafhankelijkheid. 
Voor mensen die tijdelijk niet kunnen werken en sociale deelname in het gedrang komt, zorgt de 
gemeente voor participatiemogelijkheden met behulp van sociale voorzieningen en inkomenssteun 
daar waar nodig (en wettelijk mogelijk). Wij streven ernaar mensen in een zo’n vroeg mogelijk stadium 
te bereiken om armoede(val)te voorkomen. 
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Inwoners die recht hebben op inkomensondersteuning,  krijgen die ter ondersteuning van de 
eigen kracht  (vangnet). 

2. Ook inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving (participatie). 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
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Doelstelling 1 
Inwoners die recht hebben op inkomensondersteuning, krijgen die ter ondersteuning van de eigen 
kracht (vangnet). 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1.1 Personen met een 

bijstandsuitkering, aantal 
per 1.000 inwoners, 18 
jaar en ouder (BBV). 

CBS-
Participatiewet
WIL 

16 17,3 18,3 19,5 20,7* 

1.2 Bijstandsvolume Houten Kwartaal-
rapportage 
bijstands-
volume WIL 

461 479 571 562 589 

 
* Dit betreft het 1e halfjaar 2017. 
 

Nr. Verklaring van afwijking 
1.2 Naar aanleiding van de aantrekkende economie werd verwacht dat de stijging van het bijstandsbestand zou 

afnemen. Echter is het totaal zelfs afgenomen. In Houten en Lopik is wel een kleine stijging te zien. 
Voornaamste reden hiervoor is de huisvesting van statushouders over 2017.   

 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Er is op het gebied van inkomensondersteuning een aantal verbeteringen doorgevoerd; ter 

compensatie van de zorgkosten is de vangnetregeling (tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten) opnieuw uitgevoerd. De regeling biedt een tegemoetkoming aan chronisch zieken 
en gehandicapten met een laag inkomen zodat meerkosten geen belemmeringen opwerpen om 
zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren. 

 De samenwerking met Stichting Leergeld Houten en SUN Lekstroom is geïntensiveerd. Stichting 
Leergeld Houten, Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds zijn intensiever gaan samenwerken met 
behulp van een gezamenlijk systeem en actieve onderlinge doorverwijzing. Dit zorgt ervoor dat 
meer mensen binnen het eigen netwerk en thuis worden bereikt waardoor meer inwoners bereikt 
worden en zo meer gebruik kunnen maken van passende ondersteuning.  

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 Voorkomen van onnodig 

beroep. 
Preventiequote 
kwartaal-
rapportage 
WIL 

34,2% 30,2% 40,9% 30% 23,8%  

 

Nr. Verklaring van afwijking 
1 WIL onderscheidt twee soorten werkprocessen waarin wordt gemeten wanneer dit gestart is en in hoeveel 

gevallen dit leidt tot een afwijzing. Vanwege het opknippen van het werkproces tussen de poort van WIL en 
de afdeling Inkomen zijn deze percentages tussen 2016 en 2017 niet meer vergelijkbaar. 
 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat wanneer dit percentage hoger of lager wordt dit iets zegt over het 
aantal werkprocessen dat leidt tot een afwijzing. Echter wanneer dit percentage hoog is is er wellicht een 
drempel om een aanvraag in te dienen en wanneer dit laag is worden mogelijk niet alle alternatieven 
(voorliggende voorzieningen of het in de tussentijd vinden van werk) voldoende gestimuleerd. Daarmee 
kunnen wij onvoldoende duiden wat een verklaring van de afwijking is of dat dit een goede ontwikkeling is.  
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Doelstelling 2 
Ook inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving (participatie). 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 % kinderen tot 18 jaar 

dat in een gezin leeft dat 
van een 
bijstandsuitkering moet 
rondkomen (BBV). 

Verwey 
Jonkerinstituut 
KIT 2,7 2.95 X 3% nnb 

2 Aantal huishoudens met 
110% van het sociaal 
minimum-inkomen. 

Minima scan 
Stimulanz 1.000 1.120 1.230 1.330 1.287 

2 Gebruik 
Minimaregelingen (100% 
sociaal minimum-
inkomen). 

WIL 
kwartaalrappor-
tage 

67% 54/27%* **/41,1 55/30% **/40% 

* Vanaf 2015 gesplitst: 1
e
 percentage is bereik minimaregelingen (excl. CZM), 2

e
 percentage is bereik collectieve 

ziektekostenverzekering. 
**% Bereik minimaregelingen  2016 en 2017 wordt niet meer bekend doordat dit bij de WIL niet meer beschikbaar is in verband 
met een gewijzigde meetmethode bij derden 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2.3 Bereik collectieve ziektekostenverzekering is hoger doordat van deze regeling tot 120% van het Minimuminkomen 

gebruik gemaakt mag worden. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Het plan gelijke kansen voor alle kinderen is vastgesteld, waarmee een eerste stap is gezet naar 

een compleet kindpakket om kinderen in gezinnen met een laag inkomen te kunnen laten 
participeren. Armoede en uitsluiting (ook op latere leeftijd) kan worden voorkomen;  

 Met Menzis is een nieuw contract afgesloten ten behoeve van de collectieve 
ziektekostenverzekering;  

 In het kader van schuldhulppreventie is ook de samenwerking met Schuldhulpmaatjes 
gecontinueerd en uitgebreid. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Met partners in Houten herijken van 

armoedebeleid. Onderdeel hiervan is de 
implementatie van de (landelijke) extra 
impuls armoedeondersteuning voor 
jongeren (€ 100 miljoen). 

 Op 6 juni 2017 is het armoedebeleid 
vastgesteld. In december 2017 is het 
uitvoeringsplan voor 2018 vastgesteld om 
hieraan uitvoering te geven. 

2 Afsluiten nieuw contract U-pas met een 
(nog) betere afstemming op de doelgroep.  

 De U-pas is opnieuw aanbesteed waarbij 
verbeteringen in het aanbod en de 
communicatie zijn gerealiseerd 

 

Deelprogramma Sport & gezondheid 
 

Wat willen we bereiken? 
Transformatierichting: Het doel is een (mentaal) vitale en sportieve samenleving.  
De goede basis die in de afgelopen jaren is neergezet blijft in stand. De (mentaal) vitale en sportieve 
samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, sportverenigingen, zorg- en 
welzijnsorganisaties en de gemeente. 
Op het gebied van gezondheid is het stimuleren van een gezonde leefstijl: bewegen, minder drinken 
etc. en sociale samenhang de basis en hiermee werken we preventief aan een (mentaal) gezonde 
samenleving. In verband met de toenemende vergrijzing zal de dementievriendelijke gemeente een 
belangrijk concept worden. 
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Sport en bewegen is toegankelijk voor iedereen en draagt bij aan de gezondheid, leefbaarheid en 
sociale cohesie. Een stevigere verbinding tussen sport en zorg ligt  hierbij aan de basis waarbij het 
effect moet liggen in meer sociale binding, maatschappelijke participatie en integratie. 
Actieve en vitale inwoners krijgen we door ze te verleiden te bewegen, via de verenigingen en in de 
openbare ruimte, het bevorderen van multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en 
sportkantines en toekomstbestendige en duurzame sportverenigingen die de verbinding met het 
maatschappelijk veld willen aangaan. 
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Houtenaren zijn zich bewust van de gezonde leefstijl en in Houten hebben we een professioneel 
netwerk dat problemen signaleert en aanpakt. 

2. Inwoners voldoen aan de Norm gezond Bewegen via verenigingen, commercieel aanbod, 
andere instellingen of op eigen initiatief. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Houtenaren zijn zich bewust van de gezonde leefstijl en in Houten hebben we een professioneel 
netwerk dat problemen signaleert en aanpakt. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1.1 Waardering algehele 

persoonlijke gezondheid 
(score 1-10). 
 
 
% inwoners dat zich 
gezond voelt 
65+ 
19-65 

GGDrU, 
gezondheids-
monitor, najaar 
2016 

X 
X 

X 
X 

65,9 
83,5 

X 
X 

X 
X 

1.2 % Inwoners met 
overgewicht incl. 
obesitas 

GGDrU: 
2 jarigen 
5-6 jarigen 
10-11 jarigen 
13-14 jarigen 
19-65 jarigen 
65+ 

7% 
6% 

10% 
9% 

 
 

5% 
4% 
8% 

10% 
 
 

8% 
5% 

10% 
11% 

39,9% 
59,7% 

5% 
4% 
8% 

10% 
42% 
65% 

9% 
7% 
9% 
9% 

X 
X 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
1.1 De GGDrU gezondheidsmonitor verschijnt eens in de vier jaar (meest recent in 2016) 

1.2 Er bestaan vaak golfbewegingen met betrekking tot overgewichtcijfers. Daarnaast is het een 
gedragsverandering die plaats moet vinden.  

 De gegevens volwassenen en senioren verschijnen eens in de vier jaar.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 In 2017 is in Houten gewerkt aan DuurSaam Houten; een project dat zich richt op het verbeteren 

van de zorg en ondersteuning thuis met als doel thuis “goed oud te kunnen worden”. Er is onder 
andere gewerkt aan betere signalering van kwetsbaarheid, zorgcoördinatie en verbeteren van 
samenwerking en communicatie. Aan het project werken o.a. het Sociaal Team, de huisartsen, 
wijkverpleging en welzijnswerk mee; 

 De JOGG-aanpak is verlengd tot eind 2020. Samen met de GGD, onderwijs, kinderopvang, 
sportverenigingen en bedrijfsleven wordt de gezonde leefstijl gestimuleerd; 

 Er is voor gezorgd dat de buitenruimte aanspreekt om te bewegen. Hiervoor werd het eerste 
gratis openbare voetgolfparcours in Nederland gefaciliteerd; 

 Eind 2017 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ONVZ. De komende drie jaar 
wordt gezamenlijk ingezet op het verder verbeteren van de gezondheid van de Houtense 
inwoners; 
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 Betekenisvolle contacten en een zinvolle dagbesteding dragen bij aan een goede gezondheid. In 
2017 is gewerkt aan betere samenwerking om meer inwoners te bereiken. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Ten minste 5 bedrijven ondersteunen de 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 
aanpak op beleidsmatig of operationeel 
door het bieden van menskracht, middelen: 
materialen of geld en /of expertise op 
terrein van communicatie, marketing, 
onderzoek etc..  

  

1 Het aantal watertappunten in 2017 
uitbreiden met 4.  

 Er zijn in 2017 drie watertappunten 
bijgekomen. De teller staat daarmee op 
zeven. De doelstelling binnen het plan van 
aanpak van JOGG is tien in totaal. Het vierde 
tappunt is niet geplaatst, wegens het 
ontbreken van de financiële middelen. De 
tappunten willen we graag plaatsen in een 
Publiek Private Samenwerking. 

 

Doelstelling 2 
Inwoners voldoen aan de Norm Gezond Bewegen via verenigingen, commercieel aanbod, andere 
instellingen of op eigen initiatief. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2.1 % Inwoners dat voldoet 

aan de Norm Gezond 
Bewegen: 
jongeren: 
volwassenen: 
senioren: 

GGDrU 
gezondheids-
monitor  
13-17 jaar 
19-64 jaar 
65+ 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

20%* 
60,1% 
75,4% 

22% 
58% 
68% 

X 
X 
X 

2.2 % Niet wekelijkse 
sporters (BBV) 

Gezondheids-
monitor 
volwassenen 
GGD/ CBS/ 
RIVM   41,6 X 39,0 

40%** 
(2025) X 

*Het werkelijke percentage ligt bij tieners naar verwachting hoger omdat veel jongeren op de fiets naar school gaan in Houten 
en omgeving. 

** Ondanks dat dit cijfer fluctueert wordt ingeschat dat een verlaging van het percentage niet sporters in 2025 naar 40% 

haalbaar kan zijn met de maatregelen die we ingang hebben gezet.  

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2.1 Gegevens over 2017 zijn niet beschikbaar (de GGDrU gezondheidsmonitor verschijnt eens in de 4 jaar). 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De gezonde leefstijl wordt met de JOGG-aanpak breed uitgedragen. De komende drie jaar wordt 

hiermee doorgegaan; 

 De sportvisie is een eind op weg. De verbinding tussen sport en het sociaal domein is gestart in 
2017. Tijdens een inspiratiebijeenkomst kwamen drie initiatieven aan bod die een link leggen 
tussen sport en het sociaal domein, namelijk de inzet van statushouders op de sportvereniging, 
zitvolleybal en het sportief netwerk op de Meerpaal; 

 Er wordt intensief samengewerkt met FC Utrecht Maatschappelijk. Zo was er het walking football 
(een voetbal clinic voor meiden) en de Houten-week. Tijdens deze evenementen staat de 
gezonde leefstijl centraal en wordt het leuke en positieve van bewegen en sporten benadrukt; 

 De Molenzoom is samen met enkele bedrijven bezocht. Er is gekeken naar een gezondere 
omgeving. Hoe kan de buitenruimte aan en rondom de Molenzoom dusdanig ingericht worden dat 
direct omwonenden en gebruikers van de Molenzoom meer gebruik gaan maken van die 
buitenruimte; 

 In Houten is er een divers aanbod om te bewegen en sporten voor doelgroepen. Voor ouderen is 
er de KoffiePlus en diverse verenigingen hebben een G-team. Voor deze doelgroep was er in 
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2017 de Sportcarrousel en de beweeg- en beleefdag. Voor de allerkleinsten is de jeugdsportpas. 
Aanbod voor ouders, terwijl de kinderen sporten, kende geen groot succes. Het heeft wel geleid 
tot een specifiek aanbod bij de Dragons; volledig geïnitieerd door ouders zelf; 

 Op basis van de resultaten van het Mulierinstituut zijn gesprekken gevoerd met 
sportverenigingen. De hockeyvereniging legde een 6

e
 veld aan. Ook is het sporten op zondag 

besproken. Momenteel zijn er gesprekken gaande over de verdeling van de binnenruimte in de 
wintermaanden. Dan is de capaciteit het krapst. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Het realiseren van een 2e locatie waar vrij 

bewogen en gesport kan worden in de 
openbare ruimte. 

 In juni 2017 is het voetgolfparcours Houten 
geopend. Een 2e locatie waar vrij bewogen en 
gesport kan worden in de openbare ruimte is 
daarmee gerealiseerd 

2 Het opstellen van een voorstel voor 
uitbreiding/inkrimping van 
sportaccommodaties. 

 Het rapport van Mulier is vastgesteld door het 
college. 

 

Deelprogramma Kunst en cultuur 
 

Wat willen we bereiken? 
Transformatierichting: Cultuur speelt een belangrijke rol bij het vormen van een sterke basis in de 
samenleving. Dit is de kern van de te realiseren cultuurvisie. Het draagt bij aan ontmoeting, aan 
ontwikkeling en het stimuleren van creativiteit. Het verbinden van partners, van culturele instellingen 
tot ondernemers en verenigingen en creatieve individuen stimuleert innovatie en ondernemerschap. 
Het zichtbaar maken van de rijke culturele omgeving van Houten biedt kansen voor recreatie en 
toerisme. Cultuur is van en voor iedereen toegankelijk. 
 
Concreet willen we het volgende doel bereiken: 
 

Cultuur in Houten draagt bij aan de sterke basis in de samenleving. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Cultuur in Houten draagt bij aan de sterke basis in de samenleving. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Er is een nieuwe, bondige cultuurvisie gerealiseerd met mensen van buiten en binnen de 

organisatie. Deze visie is voor de jaren 2018 en 2019 ook reeds concreet gemaakt in een 
uitvoeringskalender met deelprojecten; 

 Per september is het Jeugdcultuurfonds Houten gerealiseerd. Er is daarbij specifiek aandacht 
besteed aan de bekendmaking van het fonds bij de doelgroep en verwijzers. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Vaststellen van de cultuurvisie.   Door de raad vastgesteld op 15 juni 2017. 

1 Instellen Jeugdcultuurfonds.   
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Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2016 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2017 

 
 

Begroting 
na 

wijziging 
2017 

 
 
 
 

Rekening 
2017 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2017 

Programma      

lasten      

00.06 Sport & gezondheid 7.169.625 6.406.180 6.666.867 6.359.896 306.971 

00.03 Wmo 9.121.461 8.659.710 9.415.727 9.419.465 -3.738 

00.05 Inkomen 11.495.294 11.251.923 13.531.420 12.810.781 720.639 

00.02 Jeugd en onderwijs 17.232.664 14.115.988 15.421.110 15.536.145 -115.035 

00.07 Kunst en cultuur 2.796.389 2.384.151 2.398.754 2.334.567 64.187 

00.01 Toegang & transformatie 4.518.321 3.824.089 4.366.554 3.722.431 644.123 

00.04 Werk 2.534.269 2.529.865 1.294.290 1.189.879 104.411 

00.99 Programmabrede kosten 2.590.421 173.714 678.511 806.113 -127.602 

Totaal lasten 57.458.443 49.345.620 53.773.233 52.179.276 1.593.957 

baten      

00.06 Sport & gezondheid 1.504.857 1.441.974 1.414.358 1.416.859 2.501 

00.03 Wmo 2.229.016 1.416.617 1.728.233 1.682.753 -45.480 

00.05 Inkomen 7.244.727 7.138.227 8.804.300 8.607.557 -196.743 

00.02 Jeugd en onderwijs 451.223 354.939 506.156 508.237 2.081 

00.07 Kunst en cultuur 229.913 231.981 231.981 231.982 1 

00.01 Toegang & transformatie 18.083 68 12.500 12.500  

00.04 Werk 2.478.356 2.473.715 1.236.498 1.245.104 8.606 

00.99 Programmabrede kosten 15.380.047 651.087 2.613.031 1.921.231 -691.800 

Totaal baten 29.536.224 13.708.608 16.547.057 15.626.222 -920.835 

Saldo 27.922.219 35.637.012 37.226.176 36.553.054 673.122 

 
Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden 
voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van 
toepassing. 
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Deelprogramma Toegang & transformatie 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 644.123 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

00.01.01 Sociale basisvoorzieningen € 450.641  V € 0  
 

00.01.02 Eerstelijns ondersteuning € 193.482  V € 0  
 

 TOTAAL € 644.123  V € 0  V 

 
 SALDO € 644.123  V 

 
00.01.01 Sociale basisvoorzieningen (€ 451.000 V) 
Binnen het Programma Sociale Kracht zijn er in 2017 naast een aantal kleine, ook een aantal grote 
meerjarige projecten gestart (waaronder Houtense Werktafel en Sterke Buurten). Hoewel er in 2017 
op kleinere schaal wel gestart is met deze projecten (verkenning en kleine pilots), zal het financiële 
effect ten gevolge van de verbreding van de uitvoering zich vooral in 2018 voordoen. Dit heeft tot 
gevolg dat er in 2017 minder is besteed (€ 376.000 V). De dekking voor deze uitgaven is de 
bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Vandaar dat deze lagere besteding ook 
tot gevolg heeft dat er een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve Programma Transities in 
Samenhang heeft plaats gevonden. Zie hiervoor het deelprogramma "Programmabrede kosten". Per 
saldo is dit effect dus budgettair neutraal. 
 
Door personele wisselingen op de afdeling Samenleving binnen het cluster Wmo, is het onderwerp 
'burgerparticipatie bij ontwikkeling beleid' waarvoor structureel zo'n € 33.000 in de begroting staat, 
onvoldoende behandeld met als gevolg dat er aan dat onderwerp geen geld is uitgegeven (€ 33.000 
V). 
 
Het voordeel op saldo kostenplaatsen (€ 36.000 V) wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader 
toegelicht, omdat deze post verband houdt met de saldi op alle kostenplaatsen. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 6.000 V. 
 
00.01.02 Eerste lijns ondersteuning (€ 193.000 V) 
 
Sociaal team 
Door de periode van voorbereiding op de verzelfstandiging van het Sociaal Team is er minder geld 
uitgegeven aan advieskosten, opleidingskosten en automatiseringskosten. Ook is het bedrag dat wij in 
2017 nog verwachten te ontvangen aan facturen over 2016 te hoog ingeschat. Daarnaast is de 
personele bezetting van het Sociaal Team iets minder geweest dan geraamd. Totaal is er voor het 
Sociaal team € 144.000 minder uitgegeven. Er was voor 2017 een onttrekking uit de bestemmings-
reserve Programma Transities in Samenhang begroot van € 247.000 ter dekking van een gedeelte 
van de uitgaven Sociaal team. Doordat de uitgaven door het Sociaal team lager zijn uitgevallen, wordt 
de onttrekking uit deze bestemmingsreserve ook € 144.000 lager dan begroot. Zie hiervoor het 
deelprogramma "Programmabrede kosten".  Per saldo is dit effect dus budgettair neutraal. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 49.000 V. 



                                                                 Jaarstukken 2017                                                               52 

 

Deelprogramma Jeugd en onderwijs 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 112.954 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

00.02.01 Sociale basisvoorzieningen € 32.336  N € 7.030  N 

00.02.03 Tweedelijns ondersteuning € 452.689  V € 0  
 

00.02.04 Bescherming en veiligheid € 845.539  N € 0  
 

00.02.06 Leerlingenvervoer € 52.311  V € 527  N 

00.02.07 Instandhouding onderwijs en scholen € 254.422  V € 12.560  N 

00.02.08 Leerplicht € 41.500  N € 14.737  V 

00.02.10 Lokaal onderwijsbeleid € 35.031  V € 4.957  V 

 Saldo diverse overige producten € 9.887  V € 2.504  V 

 TOTAAL € 115.035  N € 2.081  V 

 
 SALDO € 112.954  N 

 
00.02.03 Tweedelijns ondersteuning (€ 453.000 V) & 00.02.04 Bescherming/veiligheid (€ 846.000 N) 
Dit wordt niet per individueel product verklaard omdat een groot deel te maken heeft met volgens het 
Besluit begroting en verantwoording (BBV) moeten verwerken van een gedeelte van de kosten Samen 
Veilig op het product Bescherming en veiligheid. Hier is het niet begroot, wel op het product 
Tweedelijns ondersteuning. Zie voor toelichting hierna. 
De kosten Zorg in Natura (ZIN) jeugd zijn voor 2017 € 838.000 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. 
Daarentegen zijn de kosten voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd iets lager uitgevallen, 
namelijk € 23.000. Deze overschrijding kan deels worden verklaard doordat steeds meer begeleiding 
aan jeugdigen is omgezet van Persoonsgebonden Budget naar Zorg in Natura en een sterke instroom 
vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een andere verklaring is de verhoogde subsidie aan Stichting 
Samen Veilig Midden-Nederland voor 2017, in verband met een stijgend volume aan preventieve 
(‘drang’) en justitiële (‘dwang’) maatregelen van gecertificeerde instellingen. 
Enkele zorgaanbieders hebben voor de jaren 2015 en 2016 te hoge productie-opgaven opgesteld. 
Deze correcties leveren in 2017 een voordeel op van € 364.000. 
In de verdeling van de middelen vanuit de integratie uitkering sociaal domein jeugd was in de 
begroting een klein gedeelte niet verdeeld naar onderliggende taken. Dit voordeel kan ter dekking 
dienen van het nadeel op ZIN (€ 58.000 V). 
 
00.02.06 Leerlingenvervoer (€ 52.000 V) 
Er was in de begroting een reservering opgenomen voor een mogelijke 'stijging eigen vervoer of 
taxivervoer' ter hoogte van € 20.000. In de aanbesteding leerlingenvervoer is een totaalbedrag 
overeengekomen voor een x aantal leerlingen. Op het moment dat dit aantal overschreden zou 
worden zou deze reservering aangesproken worden. Dit is in 2017 echter niet het geval geweest en 
daardoor is deze reservering niet gebruikt. Daarnaast is het bedrag van € 25.000 voor innovatie niet 
ingezet. Er in 2017 geen apart gefinancierde innovatie opdracht uitgevoerd door de vervoerder of een 
andere organisatie. 
 
00.02.07 Instandhouding onderwijs en scholen (€ 242.000 V) 
Bij de nieuwe rentetoerekeningsystematiek (BBV) wordt het toe te rekenen rentepercentage 
(omslagrente) bepaald op basis van begrote rentelasten. De werkelijke rentelast in 2017 wijkt meer 
dan 25% af en moet conform de BBV-norm worden bijgesteld. Hierdoor is de werkelijke omslagrente 
verlaagd van de begrote 2,5% naar 2%. Dit veroorzaakt een voordeel op de rentekosten bij diverse 
producten. Op dit product heeft dat geleid tot een voordeel van € 256.000. 
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00.02.10 Lokaal onderwijsbeleid (€ 40.000 V) 
Zie voor verklaring bij product hiervoor. Voor dit product leidt dit tot een voordeel van € 34.000. 
 
Saldo kostenplaatsen (€ 64.000 N) 
Het nadeel op saldo kostenplaatsen wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht, omdat 
deze post verband houdt met de saldi op alle kostenplaatsen. Voor dit deelprogramma betreft dit totaal 
een nadeel van € 64.000. 
 

Deelprogramma Werk 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 113.017 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

00.04.03 Tweedelijns ondersteuning € 107.583  V € 7.754  N 

 Saldo diverse overige producten € 3.172  N € 16.360  V 

 TOTAAL € 104.411  V € 8.606  V 

 
 SALDO € 113.017  V 

 
00.04.03 Tweedelijns ondersteuning (€ 100.000 V) 
Binnen het budget voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (WSW) zijn middelen 
beschikbaar om als buffer te dienen, indien de afbouw van de (oud) WSW-ers geen gelijke tred houdt 
met de afbouw van het participatiebudget. Dit is in 2017 niet nodig gebleken omdat er voldoende uit 
dienst zijn getreden (€ 70.000 V). 
 
Het budget voor het WWB-werkdeel (Wet Werk en Bijstand) wordt beschikbaar gesteld aan de WIL 
om het programma Werk te kunnen uitvoeren. In de begroting 2017 van de WIL was een lager bedrag 
begroot dan het door het rijk beschikbaar gestelde budget van € 310.000. Na verrekening van het 
tekort 2017 door de WIL, blijft op dit product nog € 26.000 over. Dit overschot is uiteindelijk gestort  in 
de bestemmingsreserve WWB-werkdeel. Deze storting komt onder deelprogramma 'programmabrede 
kosten' tot uitdrukking. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 4.000 V. 
 

Deelprogramma Inkomen 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 523.895 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

00.05.04 Informele ondersteuning € 125.353  V € 0  
 

00.05.06 Participatiewet algemeen € 107.936  V € 0  
 

00.05.07 Participatiewet inkomensdeel € 294.716  V € 210.540  N 

00.05.08 Armoedebeleid € 197.165  V € 15.770  V 

 Saldo diverse overige producten € 4.532  N € 1.973  N 

 TOTAAL € 720.639  V € 196.743  N 

 
 SALDO € 523.895  V 

 
00.05.04 Informele ondersteuning (€ 125.000 V) 
Binnen het Programma Sociale Kracht zijn over de periode 2017 – 2019 verschillende projecten op 
het gebied van preventie voorzien. Een deel is niet zoals gepland in 2017 gestart, maar zal pas in 
2018 starten (conform het werkplan 2018 Programma Sociale Kracht). Dit levert voor 2017 een 
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voordeel van € 115.000 op. Deze uitgaven worden bekostigd uit de bestemmingsreserve Programma 
Transities in Samenhang. Vandaar dat de onttrekking uit deze bestemmingsreserve in 2017 ook lager 
is uitgevallen. Deze onttrekking wordt verantwoord onder deelprogramma 'Programmabrede kosten'. 
Per saldo is dit effect dus budgettair neutraal. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 10.000 V. 
 
00.05.06 Participatiewet algemeen (€ 108.000 V) 
De uitvoeringskosten WIL zijn € 94.000 lager uitgevallen in 2017. Dit voordeel ontstond doordat er een 
veel groter bedrag aan compensabele BTW gedeclareerd kon worden. Voornaamste reden is dat de 
WIL veel gebruik heeft gemaakt van inhuur derden. Deze zijn verantwoord onder de personeelskos-
ten, maar er zit ten opzichte van eigen personeel wel BTW op. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 14.000 V 
 
00.05.07 Participatiewet inkomensdeel ( € 84.000 V) 
De lagere bijstandsverlening (€ 289.000 V) wordt veroorzaakt doordat in de prognose op basis van de 
halfjaarcijfers van de WIL nog rekening gehouden was met een trendmatige stijging van het volume 
van de bijstand. Deze heeft niet plaatsgevonden in het tweede halfjaar 2017. Het definitieve BUIG-
budget 2017 werd in oktober 2017 € 54.000 hoger vastgesteld. Deze verhoging van de baten was niet 
begroot in 2017 (€ 54.000 V). Daarnaast is de aan te vragen vangnetuitkering 2017 door lagere 
uitkeringen € 289.000 lager. Dit resulteerde voor 2017 in lagere baten (€ 289.000 N). 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 30.000 V. 
 
00.05.08 Armoedebeleid (€ 213.000 V) 
In de prognose van de kosten voor bijzondere bijstand (op basis van de halfjaarcijfers) heeft WIL  
rekening gehouden met het feit dat zich in de tweede helft van 2017 een aantal statushouders in 
Houten zou vestigen. Dit is niet gebeurd omdat Houten de taakstelling al bereikt had. In de tweede 
helft van 2017 is er dus geen beroep meer gedaan op bijzondere bijstand (inrichtingskosten), 
waarmee dus wel rekening was gehouden (€ 76.000 V). 
 
Van de regeling toeslag voor studerenden met studiefinanciering, die geen bijverdienmogelijkheden 
hebben, wordt nauwelijks gebruik gemaakt (€ 38.000 V). 
 
Doordat het definitieve beleid inzake armoede pas relatief laat in 2017 geëffectueerd is, konden deze 
budgetten nog niet geheel ingezet worden voor dit doel. Dit betreft een incidenteel voordeel (€ 93.000 
V), omdat dit in 2018 wel gebeurt. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 6.000 V. 
 

Deelprogramma Sport & gezondheid 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 309.473 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

00.06.03 Sport € 305.083  V € 2.501  V 

 Saldo diverse overige producten € 1.888  V € 0  
 

 TOTAAL € 306.971  V € 2.501  V 

 
 SALDO € 309.473  V 

 
00.06.03 Sport € 308.000 V 
Bij de nieuwe rentetoerekeningsystematiek (BBV) wordt het toe te rekenen rentepercentage 
(omslagrente) bepaald op basis van begrote rentelasten. De werkelijke rentelast in 2017 wijkt meer 
dan 25% af en moet conform de BBV-norm worden bijgesteld. Hierdoor is de werkelijke omslagrente 
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verlaagd van de begrote 2,5% naar 2%. Dit veroorzaakt een voordeel op de rentekosten bij diverse 
binnen- en buitensportaccommodaties (€ 125.000 V). 
 
De energiekosten van de binnen- en buitensportaccommodaties zijn totaal € 79.000 lager uitgevallen. 
Dit voordeel is voor een groot gedeelte veroorzaakt door een afrekening van Eneco voor de 
energiekosten van het theater over de periode 2008 - 2016 (€ 55.000). Een andere oorzaak van dit 
voordeel komt door zachtere winters. 
 
Het onderhoud van buitensportaccommodaties is € 36.000 lager uitgevallen. De Meerpaal is een 
nieuw complex waarbij de kosten voor onderhoud in de eerste jaren gering zijn (€ 24.000 V). Echter 
met ingang van 2018 gaan er hogere onderhoudskosten ontstaan. Verder is er niet elk jaar intensief 
onderhoud noodzakelijk op de diverse complexen (€ 12.000 V). 
 
In de begroting 2017 was een bedrag van € 50.000 opgenomen als investeringsbudget ten behoeve 
van de verbinding tussen zorg en sport. Dit budget is niet uitgegeven. Reden hiervan is dat de 
projectopdracht in de loop van 2017 is gewijzigd; mede door ontwikkelingen zoals de Houtense 
Werktafel. Hierdoor ontstond er pas eind 2017 duidelijkheid en zijn er plannen voor initiatieven in 
2018. Vandaar dat er een verzoek tot resultaatsbestemming is voorgelegd ter hoogte van dit bedrag. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 18.000 V. 
 

Deelprogramma Programmabrede kosten 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 819.402 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

00.99.01 Programma Samenleving 
programmabrede kosten 

€ 78.511  V € 0  
 

00.99.02 Programma Samenleving mutaties 
reserves 

€ 206.113  N € 691.800  N 

 TOTAAL € 127.602  N € 691.800  N 

 
 SALDO € 819.402  N 

 
00.99.01 Programma ‘Samen leven’ programmabrede kosten (€ 79.000 V) 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 
2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en 
inhuur van derden) doorbelast aan de producten (€ 65.000 V). 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 14.000 V. 
 
00.99.02 Programma ‘Samen leven’ mutaties reserves (898.000 N) 
 
Stortingen (€ 206.000 N) 

1. De overschotten t/m 2013 vanuit het participatiebudget zijn gestort in de bestemmingsreserve 
WWB-werkdeel; dit was niet begroot (€ 134.000 N). Op deze manier blijven de middelen 
beschikbaar voor het doel, waarvoor het Rijk deze middelen geeft. Zie ook het programma 
'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien', deelprogramma 'Overige baten en lasten'. Hier 
wordt de vrijval van deze middelen toegelicht. 

2. Het overschot vanuit het participatiebudget (werkdeel) 2017 is gestort in de 
bestemmingsreserve WWB-werkdeel; dit was niet begroot (€ 26.000 N). Op deze wijze blijven 
de middelen beschikbaar voor het doel, waarvoor het Rijk deze middelen geeft. Zie ook het 
deelprogramma 'Werk' binnen het programma 'Samenleving'. Daar wordt het voordeel 
toegelicht. 

3. Het actieplan “opvang en integratie van statushouders 2017” is grotendeels gefinancierd met 
middelen uit 2016. Dat betekent dat de middelen, die we in 2017 hebben ontvangen voor de 
opvang en integratie van statushouders, grotendeels nog niet zijn ingezet. Dit werd vooraf 
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geraamd op € 600.000; vandaar dat in de begroting 2017 een storting van € 600.000 is 
opgenomen in de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Het werkelijke 
overschot is iets hoger uitgevallen, namelijk € 46.000. Dit overschot zit in het deelprogramma 
'Wmo'. Onder het deelprogramma 'programmabrede kosten' heeft dit tot een nadelig effect 
geleid van € 46.000 in verband met de hogere storting. 

 
Onttrekkingen (€ 692.000 N) 

1. In de begroting voor het Sociaal Team was rekening gehouden met een onttrekking van 
€ 247.000 uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Doordat de 
werkelijke uitgaven 2017 lager zijn uitgevallen (zie onder deelprogramma 'Toegang en 
transformatie' van dit programma), is de onttrekking ook lager uitgevallen. Dit heeft binnen het 
deelprogramma 'Programmabrede kosten' geleid tot een nadelig resultaat van € 144.000.  

2. Binnen het Programma Sociale Kracht zijn er in 2017 naast een aantal kleine, ook een aantal 
grote meerjarige projecten gestart (waaronder Houtense Werktafel en Sterke Buurten). 
Hoewel er in 2017 op kleinere schaal wel gestart is met deze projecten (verkenning en kleine 
pilots), zal het financiële effect ten gevolge van de verbreding van de uitvoering zich vooral in 
2018 voordoen. Deze uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve Programma 
Transities in Samenhang. Doordat de werkelijke uitgaven lager zijn uitgevallen, is de 
onttrekking ook lager (€ 532.000 N). De voordelen door de lagere uitgaven zijn voor het 
grootste gedeelte verantwoord onder de deelprogramma's 'Toegang en transformatie' en 
'Inkomen'. 

3. Ten behoeve van de vergunningverlening van de tijdelijke woningen Hoge Schaft  is een 
budget opgenomen van € 50.000 (onderzoeken en maatregelen). De werkelijke uitgaven zijn 
lager uitgevallen; dit voordeel komt tot uitdrukking in het programma 'Duurzaam' onder 
deelprogramma 'Woningen'. De lagere uitgaven hebben een lagere onttrekking uit de 
bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel tot gevolg (€ 16.000 N). 

 
Voor alle mutaties in de reserves geldt dat deze budgettair neutraal zijn. 
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Programma Duurzame leefomgeving 
 

Programma in vogelvlucht 
Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die levensloopbestendig 
is, waarbij verantwoord wordt omgegaan met middelen en milieu.  
 
2017 is een jaar geweest waarbij volop gewerkt is aan de uitvoering van de in 2016 vastgestelde 
beleidsplannen. Op alle gebieden zijn stappen gezet, maar met name op de gebieden van 
woningbouwontwikkeling en verduurzaming. De crisis is voorbij en de markt heeft een grote behoefte 
om flink te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Juist doordat de gemeente Houten de grote kaders 
reeds had vastgesteld kon in 2017 vooral ontwikkeld worden. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld de 
realisatie van het aantal woningen, welke de prognose ruimschoots heeft overschreden, maar ook in 
de vele door de raad vastgestelde startnotities (onder andere Eikenhout, De Geer, Wegwijzer Den 
Oord) en de grote hoeveelheid door externe partijen aangedragen initiatieven zoals een aantal 
transformaties van leegstaande kantoorgebouwen (onder andere De Molen 47) tot de 
planontwikkeling van de Vinex-wijken Hofstad III en Hofstad IVb. 
Ondanks deze successen blijkt het telkens weer een opgave om de gewenste hoeveelheid sociale 
woningen aan het woonareaal toe te voegen. In 2017 zijn iets minder nieuwe sociale huurwoningen 
aan het areaal toegevoegd dan geraamd. Door hier meer aandacht op te vestigen in de startnotities 
lijkt dit echter ten goede te kantelen voor de komende periode. 
Door het vaststellen van het programma Ruimte zijn ook belangrijke stappen gezet in het definiëren 
van taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen bij ontwikkelopgaves op de gebieden van 
participatie en communicatie. Ook zijn heldere afspraken gemaakt over de manier waarop de raad 
betrokken wordt bij de kaderstelling van ontwikkelingen en de wijze waarop de raad haar toetsende rol 
hierop kan uitvoeren. 
 
Voor wat betreft commerciële centra van Houten is er in 2017 vooral verdere uitvoering gegeven aan 
de Retailvisie 2015-2025. Dankzij de economische voorspoed zien we dat het leegstandpercentage 
van de winkelcentra behoorlijk is gedaald maar aan de andere kant dat er toch nog een behoorlijke 
leegstand is. Dit heeft geresulteerd in verregaande gesprekken met vastgoedeigenaren en winkeliers 
om te kijken wat er nodig is om de centra aantrekkelijk te maken voor zowel winkeliers als winkelend 
publiek. Deze gesprekken zullen in de komende periode moeten leiden tot acties. Vooruitlopend 
hierop is er reeds gestart met de herinrichting van Het Rond.  
 
In tegenstelling tot de woningbouw was de uitgifte van bedrijfskavels voor de realisatie van nieuwe 
bedrijfsgebouwen beperkt. Houten beschikt over nog relatief weinig ruimte voor bedrijven en stelt 
daarbij hoge eisen aan potentiële ontwikkelingen qua duurzaamheid, kwaliteit en uitstraling. Hierdoor 
zijn we selectief en haken sommige partijen af dan wel het kost beduidend meer tijd om te komen tot 
een vooral voor de gemeente Houten acceptabel plan. Ondanks dat er op papier (zeer) grote 
voortgang is geboekt heeft dit in 2017 nog niet geresulteerd in veel grondverkopen maar is er 
voorgesorteerd om in 2018 een inhaalslag te maken.   
 
De reeds eerder ingezette koers op het Eiland van Schalkwijk betreffende de uitnodigingsplanologie 
heeft in 2017 een vervolg gekregen in het Kromme Rijn gebied. De samen met gemeenten Wijk bij 
Duurstede en Bunnik opgezette omgevingsvisie is vastgesteld en er is een start gemaakt met de 
uitvoeringsagenda. Ook voor dit gebied geldt vanaf nu dat de gemeente vooral faciliteert bij 
particuliere initiatieven die leiden tot duurzame (door)ontwikkeling van recreatie en landbouw in dit 
gebied. Dat het soms lastig is om particuliere initiatieven tot uitvoer te krijgen binnen gestelde kaders 
blijkt uit het feit dat de realisatie van een horecapunt in bos Nieuw Wulven nog niet heeft geleid tot een 
definitief plan. Anderzijds zijn op andere locaties juist op initiatief van particulieren 
landschapselementen toegevoegd waardoor de landschappelijke kwaliteit van het gebied wordt 
verhoogd. 
Op het Eiland van Schalkwijk zijn ook in 2017 weer stappen gezet in de verdere duurzame 
ontwikkeling van het gebied. Belangrijke stappen zijn vooral gezet met projecten die verbonden zijn 
aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie  en de transformatie van Fort Honswijk. De gemeenteraad heeft 
tevens ingestemd met het werven van fondsen / subsidies om de renovatie van het fort verder te 
kunnen oppakken.   
Belangrijk onderdeel bij  deze ontwikkelingen is de verankering van de cultuurhistorische waarden bij 
al deze plannen. Om dit ook in de toekomst zo goed mogelijk te borgen heeft de raad de 
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erfgoedverordening vastgesteld (januari 2018). In 2017 is het helaas nog niet gelukt om de 
gemeentelijk gebiedsdekkende cultuurhistoriekaart te maken, maar alle data voor deze kaart zijn 
ondertussen verzameld zodat de kaart nu daadwerkelijk gemaakt kan en gaat worden. 
 
Bij de vervanging van speeltoestellen hebben we in overleg met de buurt bepaald hoe de locaties het 
beste konden worden ingericht: met of zonder speel- en sporttoestellen. Deze aanpak heeft geleid tot 
een succesvolle herinrichting op 17 locaties en zal er mede toe hebben bijgedragen dat ongeveer 70 
% van de inwoners tevreden is over het aanbod aan speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in 
de nabije omgeving. Bijzondere projecten waren de aanleg van een voetgolfparcours rondom het 
manifestatieterrein en een Sutumuur (interactieve voetbalmuur) bij basisschool De Vlinder.  
 
Het groen en water zijn ook in 2017 weer onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Een 
objectieve meting van de beeldkwaliteit door een extern bureau heeft helaas echter geen bruikbare 
gegevens opgeleverd.  
Er zijn plantsoenen heringericht op de Zomervlinderberm, Pelgrimsborch, Appelgaarde, Linzenoord, 
Emmaweg, Zuringhof, Eekhoornakker, Boterhoeve, Mekrapoord, Nobelslag en Zichtveld.   
In 2017 is een nieuw bomenbeleid vastgesteld met richtlijnen voor beheer en onderhoud. 
Een ander belangrijk project was het, in samenwerking met het HDSR, vervangen van circa 3,5 km 
beschoeiing in Houten Noordwest en Noordoost door een natuurvriendelijke oever met 
onderwaterbeschoeiing. 
 
Bij de vervanging van openbare verlichting hebben we kritisch gekeken naar het benodigde aantal 
lichtmasten, vermogen en lichtopbrengst. Er is gekozen voor energiezuinige Ledverlichting en 
aluminium masten. In 2017 zijn de lichtmasten in de wijken de Weiden en de Velden vervangen. 
In 2017 is het aandeel duurzame openbare verlichting gegroeid tot 24%. Van de inwoners vond 85% 
dat het buiten goed is verlicht in de buurt. 
 
Naast groen en water heeft ook het onderhoud van de andere onderdelen van de openbare ruimte 
plaatsgevonden conform het Houtense beeldkwaliteitskader met onder andere machinaal straatvegen, 
onkruid borstelen op verharding, afvalbakken legen, zwerfafval verwijderen en beheer en onderhoud 
van de riolering en de begraafplaatsen. Op verschillende plekken is onkruid bestreden door middel 
van branden, waar naast ook nog andere technieken zijn gebruikt. Deze aanpak vormt een alternatief 
voor het werken met Round-Up wat al sinds enige tijd verboden is voor bestrijding van onkruid op 
verharding. Uit de Monitor Sociale Kracht blijkt dat 78% van de inwoners vindt dat de eigen buurt 
schoon is.  
 
Bij enkele reconstructieprojecten is verharding afgekoppeld van de riolering. Verschillende 
parkeerplaatsen zijn voorzien van waterpasserende verharding zoals bij de Leenhoeve waar ook  
boomstandplaatsen zijn vergroot. Op andere plaatsen is (overbodige) verharding helemaal 
weggehaald en vervangen door groen. 
 
In 2017 zijn diverse bewonersinitiatieven gestimuleerd en ondersteund, zoals: het opknappen van het 
groen aan de Kluismuur, WhatsApp buurtpreventie, de aanpak van parkeeroverlast in de wijk de 
Bouwen;  herinrichting van de Kostergang, het werken met bladkorven, picknickbanken in de 
Vlinderidylle op bedrijventerrein De Veste, een foto-expositie op het Onderdoor in oktober en 
november. Ook zijn diverse zelfbeheerprojecten gefaciliteerd, zoals het opknappen van het pleintje op 
de Klaprooshof in samenwerking met scholieren van het Wellant College. 
58 % van de inwoners spande zich in 2017 in voor de eigen buurt (8% intensief en 50% incidenteel). 
Er waren 45 nieuwe adoptielocaties. Het plaatsen van de bordjes "Ons Buiten" en tegels op 
zelfbeheerlocaties heeft tot meer aanmeldingen geleid dan was verwacht.  
 
We hebben zoveel mogelijk huishoudelijke afvalstromen gescheiden ingezameld. De vierde kliko voor 
plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons is ingevoerd bij alle grondgebonden woningen in 
Houten. De afvalscheiding in het gemeentehuis is verbeterd. 
 
Door al de hierboven genoemde plannen, ontwikkelingen en genomen besluiten loopt één grote, rode 
draad: Duurzaamheid. Bij elk plan of ontwikkeling staat de vraag centraal van wat dit bij kan dragen 
aan de doelen die wij onszelf gesteld hebben betreffende duurzaamheid & energietransitie: 
energieneutraal, circulair, klimaatproof en een schoner, stiller en klimaatvriendelijke mobiliteit. 
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Op veel van bovengenoemde thema’s zijn (flinke) stappen gezet zowel qua beleid voor toekomstige 
ontwikkelingen, uitvoering van eerder vastgestelde plannen en voorlichting aan onze inwoners op het 
gebied van duurzaamheid en energietransitie. Een beleidskader zonnevelden is vastgesteld en veel 
objecten binnen Houten zijn voorzien van panelen. Het Houtens zwembad gaat verduurzaamd worden 
en een plan van aanpak voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is gemaakt en met behulp 
van een inwonersinitiatief zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van een gemeentelijke sporthal. 
Er is al een groot oppervlak versteende verharding vervangen door groen en/of ontkoppeld van de 
riolering. Doordat er te weinig beschikbare infra-projecten waren is het geraamde aantal m2 nog niet 
gehaald maar ook in de komende tijd zullen zich nog kansen voordoen.  
 
Voor wat betreft het Windpark Houten het volgende: In februari 2017 is een bewonersavond gehouden 
ter afronding van een lange dialoog tussen gemeente, bewoners en Eneco over het Windpark Houten. 
Doel van die dialoog was het wederzijds vertrouwen te herstellen en de geluidsoverlast tot een 
acceptabel niveau te verminderen. Resultaat van de bewonersavond was dat er brede steun onder de 
bewoners was voor het plaatsen van uilenveren aan de wieken en het oplossen van de bromtoon. 
Omwonenden waren echter verdeeld over de derde oplossing, een alternatief draaiprogramma. Ook 
over een test van het alternatieve draaiprogramma was verdeeldheid. De eerste twee oplossingen zijn 
inmiddels gerealiseerd, over de derde oplossing heeft de raad medio 2017 een motie aangenomen 
waarin het college wordt opgeroepen Eneco te vragen alsnog een proef met een alternatief 
draaiprogramma te doen. Eneco heeft geantwoord alleen aan die motie gehoor te willen geven als 
voor de proef met het alternatieve draaiprogramma draagvlak is onder de omwonenden. Om dit 
draagvlak te onderzoeken is in januari 2018, door de Universiteit Utrecht, een draagvlak meting 
gedaan onder de omwonenden. 
 
In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weer- 
gegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd. 
 

 
 
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 85% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieron- 
der nader toegelicht.  
 
Gerealiseerde prestaties 
 
Er zijn beduidend meer woningen opgeleverd dan geprognosticeerd in 2017 waarbij de bouw van 
onder andere het centrum in Houten zuid, Castellum, is afgerond. Ook zijn er belangrijke stappen 
gezet in twee zeer langlopende dossiers: er is daadwerkelijk zicht gekomen op een 
bedrijfsverplaatsing vanuit Loerik VI naar het buitengebied en er heeft besluitvorming plaatsgevonden 
omtrent uitbreiding van ’t Goy (januari 2018). Hiermee zijn twee (zeer) lang geleden vastgestelde 
doelen bereikt. 
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Op het Eiland van Schalkwijk zijn diverse projecten afgerond zoals de herontwikkeling van het Lunet 
de Snel, de reconstructie van de Gedekte gemeenschapsweg, inundatieveld Blokhoven en natuurlijk 
de voortgang van het transformatieproces van Fort Honswijk. Diverse werkzaamheden zijn hier 
uitgevoerd en afgerond, achterstallig groenonderhoud is uitgevoerd en diverse publieksactiviteiten 
hebben plaatsgevonden.  
 
Er zijn belangrijke stappen gezet om de toekomstige duurzaamheids- en energietransitiedoelen te 
kunnen realiseren: een beleidskader zonnevelden is vastgesteld en veel objecten binnen Houten zijn 
voorzien van panelen. Het Houtens zwembad gaat verduurzaamd worden en een plan van aanpak 
voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is gemaakt.  Het scheiden van afval is 
geïntensiveerd door de invoering van de vierde kliko. De vierde kliko voor plastic, metalen 
verpakkingen en drankenkartons en een aanrechtbakje met composteerbare zakjes voor keukenafval 
is eind 2017-begin 2018 ingevoerd bij alle grondgebonden woningen in Houten. 
Daarnaast is er al een groot oppervlak bestaande openbare verharding afgekoppeld van de riolering. 
Ook is er beleid ontwikkeld voor oplaadpunten voor elektrische auto’s. 
Vanaf 2017 neemt Houten effectief deel aan de Klimaatcoalitie Utrecht. 
 
Om de cultuurhistorische waarden van onze gemeente te waarborgen zijn deze in 2017 in een aantal 
ruimtelijke plannen verankerd waardoor borging plaatsvind naar de toekomst. 

 
In 2017 is een bomenbeleid vastgesteld. De laatste fase van de projectmatige bestrijding van het 
vederkruid kon worden uitgevoerd. 
Er waren minstens 2 publicaties in het Groentje over succesvolle (bewoners-)initiatieven, zoals over 
het opknappen van het groen aan de Kluismuur; WhatsApp buurtpreventie en het uitzetten van 
bladkorven. 
 
Er is een interactieve voetbalmuur geplaatst bij de school de Vlinder. Met omwonenden is afgesproken 
de muur voorlopig maximaal een jaar te laten staan en daarna te evalueren. Er is geëxperimenteerd 
met alternatieve ondergronden voor speeltoestellen, ter vervanging van het ook bij katten populaire 
zand.  
In 2017 zijn de lichtmasten in de wijken de Weiden en de Velden vervangen. 
 
Niet gerealiseerde prestaties 
De uitgifte van bouwkavels en de realisatie van nieuwe bedrijfsgebouwen is achtergebleven bij de 
prognose. Hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid alsmede langdurige overlegtrajecten zijn hier de 
oorzaak van dat veel ontwikkelingen zijn doorgeschoven naar de komende jaren. 
 
Ook zien wij dat particuliere initiatieven, zoals het versterken van de recreatiemogelijkheden van 
Nieuw Wulven, soms meer tijd vergen dan geraamd. Er blijkt soms een verschil in urgentie te zijn 
tussen initiatiefnemer en de gemeente, waardoor realisatie in 2017 nog niet heeft plaatsgevonden. 
 
Het scheiden van afval bij hoogbouw als onderdeel van Proeftuin Circulaire Stad blijkt complexer te 
zijn dan op voorhand gedacht. Het kost dan ook meer tijd dan voorzien om dit te organiseren 
waardoor dit doorgeschoven moet worden naar het komende jaar. De vermindering van de 
hoeveelheid versteend openbaar oppervlak is beduidend minder dan geraamd. |Dit heeft vooral te 
maken met het feit dat er weinig geschikte infrastructurele projecten zijn uitgevoerd waarbij verharding 
verwijderd kon worden. 
 
De roadmap naar een klimaatproof Houten in 2040 is in 2017 nog niet opgesteld. Deze roadmap wordt 
onderdeel van het klimaatplan, dat in 2018 gemaakt wordt. 

 
Het voorbereiden van een pilot "hittestress" in het centrum van Houten is uitgesteld. We willen de pilot 
“hittestress” in samenhang uitvoeren met een (conform het regeerakkoord te verrichten) bredere 
klimaatstresstest, wat we in 2018 met de omliggende regiogemeenten oppakken. 
 
Door prioriteitstelling is nog niet gestart de wijkgerichte aanpak om overbodige objecten (hekjes, 
palen, etc.) te verwijderen. Dit wordt doorgeschoven naar 2018. 
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Door prioriteitstelling is ook het werk aan de jeu-de-boules banen vertraagd. Het betrof het opknappen 
als zij daarna (mede) worden geadopteerd door buurtbewoners en het opheffen van banen waarvoor 
geen belangstelling meer is. De voorbereiding en uitvoering vinden nu plaats in 2018. 
 

Deelprogramma's 
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Woningen 

 Commerciële voorzieningen en horeca 

 Leefomgeving 

 Gebiedsinrichting 

 Duurzaamheid & energietransitie 

 Landschap en recreatie 

 Cultuurhistorie en archeologie 
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Deelprogramma Woningen 
 

Wat willen we bereiken? 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Een goed en gedifferentieerd woningaanbod met voldoende doorstroming, dat voorziet in de 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de verschillende doelgroepen met bijzondere aandacht  
voor de huisvesting van gezinnen en ouderen.  

2. Transformatie van het woningbezit van Viveste naar meer passende, kleinere, betaalbare sociale 
huurwoningen.  

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Een goed en gedifferentieerd woningaanbod met voldoende doorstroming, dat voorziet in de 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de verschillende doelgroepen met bijzondere aandacht  
voor de huisvesting van gezinnen en ouderen.  
 
Bijzondere aandacht gaat volgens de Woonvisie 2016-2025 uit naar de huisvesting van gezinnen en 
ouderen. Starters komen via doorstroming aan bod en via particulier initiatief (m.n. 
kantoortransformatie). Richting 2025 verschuift het accent van nieuwbouw van gezinswoningen naar 
voor ouderen geschikte gelijkvloerse woningen. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 Nieuwbouw van 

gezinswoningen. 
Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling en 
BAG 

X 64 208 39* 156 

1 Nieuwbouw van 
gelijkvloerse woningen. 

Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling en 
BAG 

X 25 66 44** 86 

1 Het aantal nieuwbouw-
woningen, per 1.000 
woningen (BBV). 

ABF - Systeem 
Woningvoorraa
d/ BRP 

X 8,9 14,4 10,4 12,1 

* Castellum-W, Hofstad II 
** Voormalige Bogermanschoollocatie 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
1 Castellum West (70), De Tuinen (10), Slinger (15), Vikingenpoort (4), Divers (4), Teakhout (24), De Wiese 

(19), buitengebied (4), Hoge Schaft (6) 

1 Albers Pistorius (8), Herenweg (8), Schoolstraat (5), Fluweelmos (8), De Molen 43 (57) 

 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2017 hebben wij net al in voorgaande jaren ingezet op stimuleren, faciliteren en begeleiden van 
zowel gemeentelijke als particuliere bouwinitiatieven. Dit heeft geleid tot de realisatie van 242 
woningen. Voor ouderen zijn ruim 80 geschikte woningen opgeleverd (gelijkvloers) en voor gezinnen 
en overige woningen. Daarnaast heeft er een transformatie plaatsgevonden van kantoren naar 57 
starterswoningen/- appartementen op De Molen. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Gemiddeld 200 gezinswoningen en 

gelijkvloerse woningen per jaar opleveren.  
 In 2017 zijn 242 woningen opgeleverd. 
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Doelstelling 2 
Transformatie van het woningbezit van Viveste naar meer passende, kleinere, betaalbare sociale 
huurwoningen.  
 
Volgens de Woonvisie 2016-2025 is er behoefte in Houten aan een sociale huurwoningvoorraad in 
een bandbreedte tussen 4.700 en 5.200 woningen. In de bestaande voorraad moeten indicatief 2.000 
woningen worden aangepast of vervangen door meer passende kleinere woningen. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 Nieuwbouw sociale 

huurwoningen. 
Viveste 

X X 66 80 71 

2 Verkoop sociale 
huurwoningen. 

Viveste 
100 100 49 50 43 

2 % sociale huurwoningen 
ten opzichte van totaal 
aantal woningen  
per 31-12. 

Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling en 
BRU-monitor 

26%* 26%* 25% 25%* 25% 

* De waarde van dit kengetal is vooralsnog rekenkundig: het aantal sociale huurwoningen ten opzichte van de totale 
woningvoorraad. De betekenis daarvan is minder zolang een fors deel van de bestaande sociale huurvoorraad van Viveste 
eigenlijk te duur is (niet structureel verhuurd kan worden onder de huurtoeslag aftoppingsgrenzen). Daarom heeft volgens de 
Woonvisie (2016) Viveste een grote veranderopgave voor haar woningvoorraad.   
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2017 zijn er 71 sociale huurwoningen gebouwd en 43 verkocht. Hiermee ontstaat een saldo van 28 
positief. Echter, de 71 woningen zijn gerealiseerd om het in de Woonvisie benoemde aantal van 600 
te kunnen behalen. De opgave ten aanzien van de 2.000 te veranderen woningen blijft onverminderd 
groot en zal de komende jaren (extra) aandacht krijgen. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Vastleggen opgaven in prestatieafspraken 

met Viveste. 
  

 

Deelprogramma Commerciële voorzieningen en horeca 
 

Wat willen we bereiken? 
Evenwichtige structuur voor commerciële voorzieningen en horeca, die voorziet in de behoefte van de 
inwoners, met extra aandacht voor jongerenvoorzieningen.  
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Goed lopend winkelgebied in het Centrum en Castellum met weinig leegstand.  
2. Aantrekkelijk horecaprofiel (in het bijzonder voor jongeren) met een uitgebreider aanbod en meer 

diversiteit. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
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Doelstelling 1 
Goed lopend winkelgebied in het centrum en Castellum met weinig leegstand. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 Leegstandspercentage 

winkelcentrum Centrum 
(Het Rond) 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 
(Locatus) 

3,4% 5% 12% 8% 8% 

1 Leegstandspercentage 
winkelcentrum Castellum 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 
(Locatus) 

7,3% 5% 13% 7% 7% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In overleg met de vastgoedeigenaren en de winkeliers(verenigingen) is en wordt er kritisch gekeken 
naar het type winkel dat past in de winkelgebieden en daarnaast naar de plek in het winkelgebied. Het 
streven daarbij is om hiermee ‘de juiste winkel op de juiste plek’ in het winkelcentrum te krijgen. Dit 
speelt vooral op Het Rond. Daarnaast vindt structureel overleg plaats met eigenaren van vastgoed en 
beheerders/verhuurders in de winkelcentra van Het Rond en Castellum. Voor Het Rond heeft dit in 
2017 concreet geresulteerd in het opstellen van een Kansenkaart Het Rond (met de gemeente, Altera 
en Viveste als betrokken stakeholders). De Kansenkaart geeft inzicht in de korte en lange termijn 
kansen en mogelijkheden voor een vitaal en aantrekkelijk centrumgebied. Gemeente Houten, Altera 
en Viveste spreken na een gezamenlijk onderzoek de intentie uit samen op te trekken in de verdere 
aanpak van de Kansenkaart Het Rond en willen de mogelijkheden, zoals beschreven deze 
Kansenkaart, samen verder onderzoeken. Ook is er in 2017 een goede start gemaakt met de 
herinrichting van Het Rond waardoor het winkelcentrum aantrekkelijker gaat worden voor zowel de 
retailer als het winkelend publiek. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Er wordt een agenda opgesteld in 

samenspraak met eigenaren, winkeliers en 
ondernemers waarin de stappen worden 
benoemd om tot een ‘toekomstbestendige 
retailstructuur’ te komen. 

 Met elk van de drie centra wordt met 
ondernemers (via de winkeliersverenigingen), 
met vastgoedeigenaren gewerkt aan acties 
om tot een tot deze 'toekomstbestendige 
retailstructuur' te komen. 

 

Doelstelling 2 
Aantrekkelijk horecaprofiel (in het bijzonder voor jongeren) met een uitgebreider aanbod en meer 
diversiteit. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 Toename 

horecavestigingen in 
Houten en de Centra in 
het bijzonder 

Provinciaal 
Arbeidsplaatsen 
Register 

88  
 

101   
 

107  
 

109   
 

103 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2 Het is niet te zeggen welke bedrijven er zijn verdwenen en dat kan van alles zijn (van een B&B die is 

gestopt, tot een bezorgservice op de Schaft die failliet is gegaan.) De cijfers zijn niet exclusief het beeld van 
’t Rond. Overigens wordt er op ’t Rond zwaar geïnvesteerd (ook duidelijk buiten te zien) om het Rond 
aantrekkelijker te maken als verblijfsruimte, waar horeca een wezenlijke bijdrage in zal hebben. In de 
plannen van Altera zitten een aantal toe te voegen horecavestigingen aan het plein. De verwachting is dan 
ook dat het beeld voor 2018 positiever zal zijn. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Deregulering ten aanzien van winkeliers en horeca in de centrumgebieden is sinds enige tijd reeds in 
gang gezet. Daarnaast wordt het vestigingsklimaat voor horeca, specifiek op Het Rond, momenteel 
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aantrekkelijker gemaakt. Op meerdere plekken in het centrum wordt het vastgoed herontwikkeld en 
begin 2018 wordt het plein heringericht waarbij er tevens meer ruimte komt voor terrassen. Hiermee 
wordt Het Rond in toenemende mate gevonden door nieuwe horecagelegenheden die hier hun deuren 
openen en wordt het ook voor bestaande horeca een aantrekkelijkere vestigingslocatie. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Aan de hand van een breed horeca 

overleg worden behoeften 
geïnventariseerd van bestaande horeca 
ondernemers. 

 Contacten verlopen nu via individuele 
ondernemers, winkeliersverenigingen, 
vastgoedeigenaren en de Stichting 
Samenwerkende Horeca Het Rond. Heel 
specifiek wordt Het Rond momenteel 
heringericht zodat het een aantrekkelijkere 
vestigingslocatie wordt voor zowel bestaande 
als nieuwe horecagelegenheden, die zich hier 
vestigen. 

 

Deelprogramma Leefomgeving 
 

Wat willen we bereiken? 
Om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen, is een openbare ruimte nodig die schoon, 
goed verzorgd, veilig en aantrekkelijk is. Het uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte is 
een sober en doelmatig kwaliteitsniveau.  
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Voldoende goede speelruimte aan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen bieden. 
2. Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de 

beschikbare middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken. 
3. Goede duurzame verlichting ter verbetering van de veiligheid. 
4. Goed gereinigde openbare ruimte, w.o. beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en 

hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen. 
5. Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving. 
6. Betere nageleefde (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein 

van Bouwen. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Voldoende goede speelruimte aan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen bieden. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 % inwoners dat tevreden 

is over het aanbod aan 
speelvoorzieningen voor 
kinderen tot 12 jaar in de 
nabije omgeving. 

Monitor Sociale 
Kracht 

70% X 70% X 69% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Inspecties (3 x per jaar) en onderhoud van speel- en sporttoestellen. 

 Bij vervanging van speeltoestellen hebben we in overleg met de buurt bepaald hoe de locaties het 
best konden worden ingericht: met of zonder speel- en sporttoestellen. Deze aanpak heeft geleid 
tot een succesvolle herinrichting op 17 locaties. Zo is onder andere een voetgolfparcours rondom 
het manifestatieterrein aangelegd en is bij basisschool De Vlinder een Sutumuur aangelegd. 

 Wij hebben initiatieven uit de samenleving om bijzondere (sportieve) speelvoorzieningen te 
realiseren gestimuleerd en gefaciliteerd.  
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Met inhoudelijke en financiële steun van 

stakeholders/sponsoren een interactieve 
voetbalmuur realiseren.  

 Het proces heeft langer geduurd dan gedacht 
omdat omwonenden van twee potentiële 
locaties de muur niet wilden hebben i.v.m. 
angst voor hangjongeren en geluid. De 
Sutumuur is uiteindelijk geplaatst bij de school 
De Vlinder. Met omwonenden is afgesproken 
de muur voorlopig maximaal een jaar te laten 
staan en daarna te evalueren. 

1 Experimenteren met alternatieve 
ondergronden voor speeltoestellen, ter 
vervanging van het ook bij katten populaire 
zand.  

  

 

Doelstelling 2 
Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de beschikbare 
middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 % groen en water dat 

voldoet aan de 
beeldkwaliteitsnorm*

 
 

Adviesbureau** 
X 80% 97% 80% X*** 

* Beeldkwaliteitsnormen:  
 - graslengte binnen de bebouwde kom max 15 cm 
 - plantsoenen in centrum niveau A/B, overige gebieden niveau C  

- zwerfvuil in groen en water: niveau B 
** Vanaf 2015 wordt de beeldkwaliteit in de zomermaanden gemonitord door een extern bureau. 
*** Er zijn geen gegevens beschikbaar. Zie de collegebrief d.d. 13-2-2018 over de stand van zaken rapport monitoring 
beeldkwaliteit openbare ruimte. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Beheer en onderhoud van water en groenvoorzieningen conform het Houtense 

beeldkwaliteitskader. 

 Herinrichting van plantsoenen op de Zomervlinderberm, Pelgrimsborch, Appelgaarde, Linzenoord, 
Emmaweg, Zuringhof, Eekhoornakker, Boterhoeve, Mekrapoord, Nobelslag en Zichtveld.   

 Vaststelling van een nieuw bomenbeleid met richtlijnen voor beheer en onderhoud. 

 Verwijdering van risicobomen die niet veilig te handhaven zijn en van overtollige en vaak 
overlastgevende bomen. Waar mogelijk zijn nieuwe bomen geplant. 

 Bij de bestrijding van ziekten en plagen (zoals eikenprocessierupsen, spinselmot, blauwalg en 
luizen) hebben we uitsluitend biologische methoden gebruikt. Dit kon helaas niet altijd bij de 
bestrijding van Japanse duizendknoop. Dit gebeurde dan met glyfosaat. Bestrijden is echter 
noodzakelijk. 

 Om meer te doen voor de biodiversiteit en dan voornamelijk de insecten, bijen en vlinders leggen 
we steeds meer bloemenweides aan. De gemeente heeft ook meegeholpen aan een initiatief van 
een imker om met subsidie van het Duurzaamheidsfonds stroken met wilde bloemen op de 
Rondwegwal aan te leggen 

 Een ander bijzonder project was het vervangen van beplantingsvakken met hedera met daaronder 
folie op de Kapelmuur en Paleismuur. Door allerlei oorzaken groeide de Hedera niet. In 
samenwerking met bewoners zijn hier vaste planten ingeplant. 

 In Houten Noordwest en Noordoost is, in samenwerking en met subsidie van het HDSR, over een 
lengte van circa 3,5 km de bestaande beschoeiing, die bijna volledig vergaan was, vervangen 
door een natuurvriendelijke oever met onderwaterbeschoeiing. 

 Er is gestart met het monitoren van de essentaksterfte in Houten. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Opstellen bomenbeleid. 
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2 Uitvoeren laatste fase van de 
projectmatige bestrijding van het 
vederkruid.  

  

2  
Voorbereiden van een pilot "hittestress" in 
het centrum van Houten. 

 We willen de pilot “hittestress” in samenhang 
uitvoeren met een (conform het 
regeerakkoord te verrichten) bredere 
klimaatstresstest, wat we in 2018 met de 
omliggende regiogemeenten oppakken. 

Doelstelling 3 
Goede, duurzame verlichting ter verbetering van de veiligheid. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 

3  
% Duurzame 
verlichting* 

Afdeling BOR 
X 12,3%  22% 24% 

3 % inwoners dat vindt 
dat het buiten goed is 
verlicht in de buurt. 

Monitor Sociale 
Kracht  83% X 85% X 85% 

* Duurzame verlichting (zowel dimbare als energiezuinige (LED) verlichting) levert een bijdrage aan de pijler "energie" van het 
programma Duurzaam Houten. 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
3.1 Door de gehele wijk De Velden te vervangen en door kleinschalige vervangingen n.a.v. slijtage is het 

percentage gunstiger uitgevallen dan geraamd. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De openbare verlichting is onderhouden conform het Houtense Beeldkwaliteitskader. 

 Individuele lampstoringen zijn binnen 5 werkdagen verholpen. 

 Bij vervanging hebben we kritisch gekeken naar het benodigde aantal lichtmasten, vermogen en 
lichtopbrengst. Er is gekozen voor energiezuinige Ledverlichting en aluminium masten. In 2017 
zijn er met de vervangingsprojecten 407 mast en armatuur combinaties vervangen en 30 
tunnelarmaturen. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
3 Vervanging lichtmasten in de Weiden en 

de Velden. 
  

 

Doelstelling 4 
 Reiniging van de openbare ruimte conform beeldkwaliteit. Beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, 

onkruid (in verharding) en hondenpoep.  

 Beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen conform beeldkwaliteit. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
4.1 % Wegverharding dat 

qua onkruidbestrijding 
voldoet aan de 
beeldkwaliteitsnorm* 

Adviesbureau** 

X 70%  80% X*** 

4.2 Aantal gevallen van 
wateroverlast in de 
openbare ruimte, met 
schade voor mens of 
milieu  

Afdeling BOR 
 

1 0  2 0 

4.3 % inwoners dat vindt dat 
de eigen buurt schoon is 

Monitor Sociale 
Kracht  75% X 

 
75% 

 
X 78% 

* Beeldkwaliteitsnorm voor onkruid in verharding: 
 - centrumgebieden: niveau A 
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- overige gebieden: niveau C 
** Sinds 2015 wordt de beeldkwaliteit van een aantal aspecten van de openbare ruimte van april t/m oktober gemonitord door 
een extern bureau. 
*** Er zijn geen gegevens beschikbaar. Zie de collegebrief d.d. 13-2-2018 over de stand van zaken rapport monitoring 
beeldkwaliteit openbare ruimte. 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
4.2 Er waren in 2017 geen extreme buien. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Het onderhoud van de openbare ruimte heeft plaatsgevonden conform het Houtense 

beeldkwaliteitskader met onder andere machinaal straatvegen, onkruid borstelen op verharding, 
afvalbakken legen, zwerfafval verwijderen en beheer en onderhoud van de riolering en de 
begraafplaatsen. Ook is op verschillende plekken onkruid bestreden door middel van branden, 
waar naast ook nog andere technieken zijn gebruikt. Deze aanpak vormt een alternatief voor het 
werken met Round-Up wat al sinds enige tijd verboden is voor bestrijding van onkruid op 
verharding. Mede gelet op de aanzienlijk hogere kosten van deze methoden blijft het echter 
zoeken naar een geschikte aanpak om het onkruid op verharding voldoende te bestrijden. 

 Bij enkele reconstructieprojecten is verharding afgekoppeld van de riolering. Verschillende 
parkeerplaatsen zijn voorzien van waterpasserende verharding zoals bij de Leenhoeve waar ook  
boomstandplaatsen zijn vergroot. Op andere plaatsen is (overbodige) verharding helemaal 
weggehaald en vervangen door groen.  

 Er zijn enkele reguliere schoonmaakacties georganiseerd zoals de landelijke opschoondagen en 
de Burendag (beiden samen met Viveste), de schone scholenactie, de kerstboominzameling en 
het opruimen van vuurwerkafval . Andere inspanningen om Houten schoon te houden waren:  

o Reinaerde is gevraagd om wekelijks op De Kruisboog afval te rapen; 
o scholen zijn gefaciliteerd met opruimmateriaal; 
o Individuele bewoners zijn gefaciliteerd bij het schoonhouden van hun woonomgeving;  
o rondleidingen op het afvalscheidingsstation; 
o samenwerking met Viveste en de winkeliersverenigingen om dumpingen van grofvuil 

en afvalzakken van bewoners en ondernemers tegen te gaan; 
o 100 leden van een studentenvereniging hebben eind augustus in Houten afval 

opgeruimd en straatnaambordjes en afvalbakken schoongemaakt; 
o het Wellantcollege en de Heemlanden hebben het Schone Scholen contract verlengd; 
o er is aandacht geweest voor vervuiling door peuken in het winkelcentrum Het Rond.     

 
 Er is een duivenvangactie geweest in en om Castellum en een rattenbestrijdingscampagne in de 

wijk de Grassen. Ook zijn mieren (‘draaigatje’) bestreden. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
4 Starten met de wijkgerichte aanpak om 

overbodige objecten (hekjes, palen, etc) te 
verwijderen. 

 Door prioriteitstelling is het niet gelukt om 
deze indicator te realiseren in 2017. Hij wordt 
doorgeschoven naar 2018. 

 

Doelstelling 5 
Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
5.1 % inwoners dat zich 

inspant voor de eigen 
buurt. 

Monitor Sociale 
Kracht  

42% X 

61% 
(6% 

intensief 
55% 

incident
eel 

X 

58% 
(8% 

intensief 
50% 

incidenteel) 
 

5.2 Aantal nieuwe 
adoptielocaties. 

Afdeling BOR 
22 30  30 45 

 
 



                                                                 Jaarstukken 2017                                                               70 

Nr. Verklaring van afwijking 
5.2 Het plaatsen van de bordjes "Ons Buiten" en tegels op zelfbeheerlocaties heeft tot meer aanmeldingen 

geleid. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 We hebben bewonersinitiatieven gestimuleerd en ondersteund, zoals: 

het opknappen van het groen aan de Kluismuur, WhatsApp buurtpreventie, de aanpak van 
parkeeroverlast in de wijk de Bouwen;  herinrichting van de Kostergang, het werken met 
bladkorven, picknickbanken in de Vlinderidylle op bedrijventerrein De Veste, een foto-expositie op 
het Onderdoor in oktober en november. 

 Bewoners zijn geïnformeerd over de participatiemogelijkheden bij grotere aanpassingen in de 
openbare ruimte. 

 Er zijn diverse zelfbeheerprojecten gefaciliteerd, zoals het opknappen van het pleintje op de 
Klaprooshof in samenwerking met scholieren van het Wellant College. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
5 Minstens 2 publicaties in het Groentje over 

succesvolle (bewoners-)initiatieven. 
 Zoals over: 

- het opknappen van het groen aan de 
Kluismuur; 

- WhatsApp buurtpreventie; 
- het uitzetten van de bladkorven. 

5 Jeu-de-boules banen opknappen als zij 
daarna (mede) worden geadopteerd door 
buurtbewoners. Banen opheffen waarvoor 
geen belangstelling is.   

 Door prioriteitstelling is het werk aan de jeu-
de-boules banen enigszins vertraagd. De 
voorbereiding en uitvoering vinden nu plaats 
in 2018. 

 

Doelstelling 6 
Beter nageleefde (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van Bouwen. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
6 Naleefpercentage wet- 

en regelgeving Bouwen 
Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling 

44% 77%  50%* 12%** 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
 * De raming van het nalevingspercentage vindt sinds 2016 plaats op een wijze die aansluit op de huidige 

manier van besturen (van buiten naar binnen). Voordat er tot handhaving wordt overgegaan, vindt er meer 
overleg met een overtreder plaats dan in voorgaande jaren. Wanneer dit desondanks niet tot naleving leidt, 
wordt als regel direct overgegaan tot een ‘voornemen tot handhaving’ (stap 2). Dit heeft tot gevolg dat het 
naleef-percentage ten opzichte van voorgaande jaren lager is, aangezien het overleg ter voorkoming van 
een handhavingsprocedure al bij het toezicht heeft plaatsgevonden. Aangezien het om lage aantallen gaat 
leidt een kleine cijfermatige afwijking al gauw tot een groot afwijkingspercentage.  
 
**De effectiviteit van een voornemen tot last onder dwangsom is in 2017 lager dan in 2016. Er was in 2017 
sprake van een hoger aantal notoire overtreders. Mogelijk is er een verband te leggen tussen het type 
gecontroleerde bouwobjecten (en de eigenaren daarvan). 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In gevallen waarbij sprake was van overtreding van de regels, is zoveel mogelijk getracht om -samen 
met de overtreder- te zoeken naar een manier om plannen en ontwikkelingen zodanig aan te passen 
dat deze niet meer in strijd waren met de vigerende wet- en regelgeving. 
Daar waar dit niet mogelijk bleek, is gehandhaafd volgens het gebruikelijke 3-stappenplan: 
1. Bestuurlijke waarschuwing  
2. Voornemen dwangsom/bestuursdwang 
3. Opleggen dwangsom/bestuursdwang 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
6.1 Aantal bestuurlijke 

waarschuwingen 
Bouwen. 

Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling 

80 150 26 60 25  

6.2 Aantal voornemens 
bestuursdwang/ 
dwangsommen Bouwen 

Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling 

9 30 5 6 8  

6.3 Aantal besluiten 
bestuursdwang/ 
dwangsommen Bouwen. 

Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling 

5 15 2 2 7  

 

Nr. Verklaring van afwijking 
6.1 In tegenstelling tot het verleden, wordt tegenwoordig eerst onderzocht of en in hoeverre illegale situaties 

passend gemaakt kunnen worden binnen de bestaande wet- en regeling. Hierdoor daalt het aantal 
bestuurlijke waarschuwingen. Bij de raming van 2017 was nog niet bekend wat het effect van deze nieuwe 
werkwijze was. Hierdoor is het aantal bestuurlijke waarschuwingen aanvankelijk te hoog geraamd. Het feit 
dat de gerealiseerde cijfers van 2016 en 2017 nagenoeg gelijk zijn, wijst op het mogelijk structurele effect 
van de nieuwe werkwijze. 

6.2/ 
6.3 

Het aantal voornemen dwangsommen en besluiten dwangsommen is in 2017 gestegen door een groter 
aantal notoire overtreders. 

 

Deelprogramma Gebiedsinrichting 
 

Wat willen we bereiken? 
Een (blijvende) kwalitatief hoogwaardige inrichting van het gemeentelijk grondgebied, waarbij de 
volgende drie clusters worden onderscheiden:  

 Houten stedelijk 

 Houten landelijk 

 Eiland van Schalkwijk / Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 

1. Houten-Vinex verder afbouwen en veranderlocaties stimuleren/faciliteren, waarbij de kwalitatieve 
behoefte (programma) en de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke 
uitgangspunten zijn. 

2. Een vitaal platteland met leefbare kernen.  
3. Duurzaam behoud en versterking van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk 

met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie. 
4. Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen de gemeente Houten. 
5. Rekening houden met de functie en positie van Houten binnen de regio en de ontwikkelingen die 

er in omliggende regiogemeenten gaande zijn. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
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Ontwikkelingen en stand van zaken per deelprogramma 

Doel Deelplan Voornemen Voortgang Prestatie-indicatoren 
1 Programma 

Ruimte 
Nieuwe kwaliteitskaders en 
procesbeschrijvingen voor de inrichting 
van het (stedelijk) gebied 

 Het Programma Ruimte 2017-2019 
is door de raad vastgesteld. 

1 Woonvisie 
 

Stedenbouwkundige  verkenning Houten 
(n.a.v. motie verkenning mogelijkheden 
verdere uitbreiding woningbouw) 

 Het college is in 2017 gestart met 
het de uitwerking van de verkenning. 
Op 08/02/2018 is een stadsgesprek 
georganiseerd.  

1 Binnenstede
lijk 

Stimuleren/faciliteren van ontwikkel- en 
veranderlocaties 

 Er zijn meer dan 4 projecten 
gerealiseerd. 

1 Centrum/Sli
nger 

Centrumplan: Altera en andere 
stakeholders faciliteren in de upgrading 
van het winkelcentrum 
 
 
 
 
 
 
Inrichting Slinger West 
 
 
 
Slinger Oost  

 Ondertekening 
samenwerkingsovereenkomst in 3e 
kwartaal 2017. De 
samenwerkingsovereenkomst tussen 
de gemeente en Altera over de 
herinrichting van het openbare 
gebied op Het Rond is in september 
ondertekend. 
 
Oplevering 29 woningen in het 4e 
kwartaal 2017. De woningen zijn 
begin januari opgeleverd. 
 
Het Biebgebouw is per 31 december 
2017 voor 77% verhuurd. Dit is iets 
minder dan de geraamde 85%. 

1 Houten 
Noord-Oost 

Transformatie De Haag  Verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven door de Raad. Procedure 
voor ter inzage legging is gestart. 

1 Sport- en 
werklandsch
ap Meerpaal 

Uitgifte eerste bouwkavels en realisatie 
van nieuwe bedrijfsgebouwen 
 
Aanleggen van een fiets/voetbrug in het 
verlengde van het nieuwe fietspad (de 
brug verbindt het Werklandschap 
Meerpaal met de Heemsteedseweg) 

 De eerste bouwkavels zullen in 2018 
worden uitgegeven. 
 
De brug zal in 2018 worden 
gerealiseerd. 

1 Castellum Gefaseerde afbouw van 117 woningen  
 

 De laatste van de 117 woningen zijn 
eind december 2017 opgeleverd. 
Inrichting Carré ter plaatse en 
verwijderen bouwweg over Vijfwal 
wordt eind eerste kwartaal 2018 
opgeleverd. 

1 De Steenen 
Poort 

Oplevering nieuwe woonwijk met 99 
woningen.  

 Alle woningen zijn opgeleverd. Het 
woonrijp maken en inrichting van het 
park is afgerond. 

1 Leebrug II 
fase 2 

Project is gereed.  Woningen (60) zijn opgeleverd en 
overdracht vond plaats in sept. 2017. 

1 Loerik VI Besluitvorming over herprogrammering 
en ontwikkeling (na zicht op uitplaatsing 
bestaand bedrijf). 

 Er is duidelijkheid verkregen over de 
uitplaatsing van het bestaand bedrijf. 
Vaststellen startnotitie Loerik VI 
medio 2018. 

1 Hofstad III Bouw Vinex-woonwijk is conform huidig 
beleid gereed in 2020. Plannen zijn 
aangepast aan Ambitie bestaat om 
plannen aan te passen aan nieuw beleid 
(Woonvisie, Programma’s Duurzaam en 
Ruimte e.d.) 

 Overeenkomst met nieuwe eigenaar 
over ontwikkeling is in 2017 
gesloten. De planontwikkeling is in 
voorbereiding. 

1 Hofdstad 
IVb 

VINEX opgave. Faciliteren van 
uitvoering overeenkomst met marktpartij 
(bouwclaim ). 

 De planontwikkeling is in 
voorbereiding. In 2018 vaststellen 
van verkavelingsplan met 
bijbehorende grondprijsbepaling. 
Bestemmingsplanprocedure wordt 
eerste kwartaal 2018 opgestart; deze 
loopt tot medio 2019. 
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2 Landelijk Nieuwe kaders en inrichtingsprincipes 
voor het landelijk gebied 

 Omgevingsvisie Krommerijn is 
vastgesteld. Momenteel wordt 
gewerkt aan onderdelen van 
uitvoeringsprogramma. 

2 Vitaal 
platteland 

Uitvoering Agenda Vitaal Platteland voor 
de Kromme Rijnstreek en het LEADER-
programma Utrecht-Oost (Europese 
regeling voor  ontwikkeling leef- en 
werk-omgeving op het platteland) 

 Bijdrage leveren aan initiatieven 
vanuit de samenleving gericht op het 
versterken van stad-land relaties, 
innovatie en duurzaamheid. 
 

Concrete projecten in 2017 voor de 
gemeente Houten zijn  ‘Kromme Rijn 
Boert en Teelt Bewust’ en ‘Aanpak 
breedband in het buitengebied’ 
Breedband in het buitengebied wordt 
in 2018 uitgewerkt en in 2019 
aangelegd. 

2 Vitaal 
platteland 

Uitbreiding bekabeling/glasvezel   De geplande inventarisatie van de 
mogelijkheden voor breedband 
internet en/of bekabeling (in 
samenwerking met O-gen) is 
afgerond. In de zomer van 2017 is 
overeenstemming bereikt tussen de 
gemeente, O-gen en Cif over de 
voorwaarden van aanleg. In het 1e 
kwartaal van 2018 start de 
vraagbundeling. Bij meer dan 50% 
respons gaat de aanleg in de zomer 
van 2018 van start. 

2 Leefbare 
kernen 

Besluitvorming over uitbreidingsplan ’t 
Goy 

 Het college is in december 2017 
akkoord gegaan met de aankoop 
van een tweetal percelen aan de 
Tuurdijk teneinde het project voor 
woningbouw van de grond te krijgen. 
De raad heeft hieraan in januari 
2018 haar goedkeuring verleend. 
Het definitief woonprogramma zal nu 
i.o.m. de stakeholders (inwoners 't 
Goy) worden opgesteld. 

3 Eiland van 
Schalkwijk 

Duurzaam behoud en versterking van 
het groene, open karakter van het Eiland 
van Schalkwijk 

 Diverse projecten dragen hieraan bij. 

3 Eiland van 
Schalkwijk 

Recreatief Knooppunt t Waal; 
intensivering bestaand recreatiegebied  

 Versterking draagvlak en realisering 
ontwerp bestemmingsplan in 2018. 

4 Nieuwe 
Hollandse 
Waterlinie 

Opstarten transformatieproces Fort 
Honswijk 

 De eerste fase van werkzaamheden 
zijn afgerond. Er zijn twee niet-
rijksmonumentale gebouwen 
opgeknapt en verhuurd aan totaal 4 
huurders. Het rijksmonumentale 
Poortgebouw is gerenoveerd en kan 
vanaf 2018 worden verhuurd als 
kantoorruimte. Er heeft achterstallig 
groenonderhoud plaatsgevonden, 
met name op de grondgedekte 
gebouwen. Er is een ingang aan de 
oostzijde gerealiseerd. Diverse 
publieksactiviteiten hebben 
plaatsgevonden. 
De gemeenteraad heeft ingestemd 
met het werven van fondsen/ 
subsidies om renovatie van het Fort 
te kunnen oppakken.  

4 Nieuwe 
Hollandse 
Waterlinie 

Afronding herontwikkeling Lunet de Snel  Renovatie van de rijksmonumentale 
grondgedekte kazerne, herinrichting 
van het buitenterrein en realisatie 
parkeerplaats voor bezoekers in 
2017. Alle werkzaamheden zijn 
afgerond. 
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4 Nieuwe 
Hollandse 
Waterlinie 

Reconstructie Gedekte 
gemeenschapsweg 

 Afgerond. 

4 Nieuwe 
Hollandse 
Waterlinie 

Versterken van de Waterlinie en 
vergroten van de beleefbaarheid 

 Gebiedsproces in Laagraven is 
opgestart gericht op versterking van 
de reactiemogelijkheden en de 
beleving van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 

4 

 

Nieuwe 
Hollandse 
Waterlinie 

Inundatieveld Blokhoven  Project is afgerond.  

4 Nieuwe 
Hollandse 
Waterlinie 

Herontwikkeling Werk aan de Waalse 
Wetering 

 Het fort is gerenoveerd en 
gebruiksklaar gemaakt. 

5 Regionale 
afstemming 
/ 
samenwerki
ng 

Opstellen Ruimtelijk-economische koers 
U10 

 De koers is op 10/10/2017 
vastgesteld in de Houtense raad. De 
uit te voeren punten uit de 
uitvoeringsagenda worden 
uitgewerkt.  

5 Nieuw 
Wulven 

Versterken van recreatiemogelijkheden 
van Nieuw Wulven in samenhang met 
omliggend gebied 

 Faciliteren van initiatief 
Staatsbosbeheer en plan 
geselecteerde ondernemer heeft nog 
niet geleid tot een definitief plan en 
hierdoor is de bijbehorende afslag 
van de Rondweg ook nog niet 
gerealiseerd. Loopt naar verwachting 
door in 2018 e.v.  

 

Deelprogramma Duurzaamheid & energietransistie 
 

Wat willen we bereiken? 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1.  ENERGIE: De inwoners en bedrijven dragen bij aan de doelstelling om Houten energie-
neutraal te maken. Het tussendoel in 2018 is om 9% van het totaal energieverbruik (excl. verkeer) 
duurzaam en lokaal op te wekken. 

2.  KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, met als tussendoel in 2018 75% van 
het huishoudelijk afval te scheiden en terug te brengen in de grondstoffenkringlopen. 

3.  GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als 
tussendoel jaarlijks 2.500 m

2
 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te 

ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen het regenwater niet meer via de riolering afvoeren).  

4.  DUURZAME MOBILITEIT: De mobiliteit van Houtenaren wordt steeds schoner, stiller en 
klimaatvriendelijker. Het tussendoel is dat in 2018 45% van de vervoersbewegingen per 
(elektrische) fiets plaatsvindt. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. Daarbij maken de bovenstaande 
duurzaamheidsicoontjes duidelijk aan welke doelstelling een indicator of activiteit gekoppeld is.  
 
Duurzaamheid heeft een integraal karakter en speelt vaak ook een rol in de andere 
(deel)programma’s in deze begroting. De betreffende icoontjes zult u dan ook bij andere 
(deel)programma’s in de begroting tegenkomen. Op deze wijze wordt integraal duidelijk gemaakt hoe 
ook andere beleidsvelden bijdragen aan duurzaamheid en energietransitie. 
 

Doelstelling 1 
De inwoners en bedrijven dragen bij aan de doelstelling om Houten energie-neutraal te maken. Het 
tussendoel in 2018 is om 9% van het totaal energieverbruik (excl. verkeer) duurzaam en lokaal op te 
wekken. 
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Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 

1  
Hernieuwbare 
elektriciteit (is 
elektriciteit die is 
opgewekt uit wind, 
waterkracht, zon of 
biomassa) als 
percentage van totaal 
elektriciteitsverbruik 
(BBV). 

RWS  
Klimaatmonitor 

8,6% 9,2% 8,6% 10% nnb 

1  
Lokale duurzame 
energie als percentage 
van het totaal 
energieverbruik (excl. 
verkeer). 

CBS (klimaat-
monitor 

3,8 X  4,4 nnb 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
1 Cijfers zijn pas later in het jaar beschikbaar. 

1 Cijfers zijn pas later in het jaar beschikbaar. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2017 hebben verschillende duurzaamheidsinitiatieven zich verenigd in de Energietafel Houten. Ook 
de gemeente schuift hier aan. In samenwerking met de Energietafel is de Klimaatexpeditie 
georganiseerd. Onderdeel hiervan was ook een inkoopactie energiebesparing, waarvoor de 
belangstelling enorm was! Daarnaast hebben we bijgedragen aan de totstandkoming van de DO! 
Challenge 2.0 en het zonnedak op de Kruisboog van Opgewekt Houten. De afronding van de 
evaluatie windpark Houten, de plaatsing van de zogenoemde uilenveren en voorbereiding van een 
draaiproef heeft veel tijd en aandacht gevraagd. 
 
In opdracht van de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede heeft TNO de kansen 
geïnventariseerd om de Kromme Rijnstreek Off Grid te maken. De resultaten van deze inventarisatie 
zijn met de raad gedeeld, vervat in een infographic en vormden de basis voor het animatiefilmpje dat 
op de Inspiratiedag Energie voor Houten in premiere ging. Het onderzoek biedt goede bouwstenen 
voor de in 2018 te voeren discussie over de toekomstige duurzame ambities van Houten. 
 
Bij ecowijk Mandora is de eerste Smart Solar Charging-paal van Houten gerealiseerd. De daaraan 
gekoppelde elektrische deelauto krijgt stroom van zonnepanelen op de gemeenschapsruimte en kan 
deze ook weer terugleveren. 
 
Met de Tien van Houten en de tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft is Houten weer een aantal 
(zeer) energiezuinige, gasloze woningen rijker. In het nieuwe Programma Ruimte is Nul op de Meter 
als standaard voor nieuwbouw verankerd en verder uitgewerkt. Ook in de prestatieafspraken met 
Viveste en is duurzaamheid een leidend thema.  
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 

1  
Uitbreiding deelnemers aan het digitale 
energieloket Bleeve.nl (via U-Thuis). 

 Er is lichte groei. De inkoopactie 
energiebesparing heeft het Bleeve meer 
onder de aandacht gebracht. Per 2018 is er 
een nieuw regionaal energieloket 
jouwhuisslimmer.nl. Deze is in het najaar van 
2017 in U-Thuisverband aanbesteed. 

1  
Een vastgesteld beleidskader 
zonnevelden. 

 Op 28 november 2017 heeft de raad het 
uitnodigingskader zonnevelden vastgesteld. 

1  
Opgeleide lokale energieambassadeurs. 
Dit doen wij in samenwerking met U-Thuis 
en NMU*. 

 Er hebben circa 50 Houtenaren zich 
aangemeld als energie-enthousiasteling. Een 
groot deel van hen was aanwezig op een 
kennisbijeenkomst over energiebesparing in 
november 2017. 

1  
Opstellen plan van aanpak verduurzamen 
gemeentelijk vastgoed. 

 Focus heeft gelegen op het plan van aanpak 
voor en de aanbesteding van de 
verduurzaming van het zwembad. Onderdeel 
daarvan is realisatie van zonnepanelen met 
SDE+-subsidie. Daarnaast heeft 
energiecoöperatie Opgewekt Houten het dak 
van gemeentelijke sporthal De Kruisboog vol 
gelegd met zonnepanelen. 

1  
Opstellen & (start) uitvoeren projectplan 
zonnepanelen met SDE+-subsidie.  

 De aanbesteding voor de plaatsing van 
zonnepanelen op de Limes-school heeft in 
2017 plaatsgevonden. Plaatsing van de 
panelen vindt plaats in 2018. 

1  
Organisatie van een 
duurzaamheidsevenement voor de 
Houtense bevolking. 

 In de periode september 2017-januari 2018 
vond de klimaatexpeditie plaats. Het grootste 
evenement was de Inspiratiedag Energie voor 
Houten op 9 december 2017 (georganiseerd 
in samenwerking met het 
Duurzaamheidsfonds Houten). 

* NMU = Natuur- en Milieufederatie Utrecht 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 

1  
Aantal objecten met 
zonnepanelen in 
Houten. 

Energie in 
Beeld 1.036 1.330  2.000 

Nog geen 
informatie 
beschikbaar 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
1 Er is geen informatie beschikbaar, er kan dus nog geen conclusie over realisatie getrokken worden. 

 

Doelstelling 2 
Houten wil een circulaire stad worden, met als tussendoel in 2018 75% van het huishoudelijk afval te 
scheiden en terug te brengen in de grondstoffenkringlopen. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2.1 

 

De hoeveelheid 
restafval per bewoner 
per jaar (kg) (BBV). 

Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling 

188 kg 186 kg 
 

183 kg 
 

120 kg 175 kg 

2.2 

 

% Gescheiden 
huishoudelijk afval. 

Afdeling BOR 
X 63 % 65 % 75 % 65,5 % 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2.1 
en 
2.2. 

De nieuwe manier van inzamelen (zoals die in de Bermen en Akkers is uitgeprobeerd) kon pas eind 2017  
worden gerealiseerd. 

https://regionaalenergieloket.nl/utrecht-en-omgeving
http://www.nmu.nl/
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We hebben zoveel mogelijk huishoudelijke afvalstromen gescheiden ingezameld. 
 
De afvalscheiding in het gemeentehuis is verbeterd.   
 
Op 10 mei 2017 tekende de gemeente Houten het convenant ‘Beton in een circulaire economie’. 
Daarmee werken we samen met andere overheden en marktpartijen aan CO2-arm en circulair beton in 
onze opdrachten. Het eerste project waar de gemeente Houten circulair beton heeft toegepast, is de 
nieuwe parkeerplaats bij fort Honswijk. 
 
In 2017 heeft de gemeente in het Plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 
vastgelegd hoe de organisatie duurzaam inkoopt. Een belangrijke focus in dit plan van aanpak is 
circulair inkopen. In 2017 zijn de volgende producten circulair ingekocht: bureaustoelen, (vierde) 
kliko’s, koffiebekertjes, toiletinrichting & -papier. Ook lopen de medewerkers buitendienst sinds het 
voorjaar van 2017 in circulaire bedrijfskleding. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 

2  
De vierde kliko voor plastic, metalen 
verpakkingen en drankenkartons en een 
aanrechtbakje met composteerbare 
zakjes voor keukenafval wordt ingevoerd 
bij alle grondgebonden woningen in 
Houten. 

 Voorbereiding is gedaan. Daadwerkelijke 
invoering is gestart eind 2017 en loopt door 
tot begin 2018. 

2  
Onderzoek naar mogelijkheden voor 
afvalscheiding bij hoogbouw als 
onderdeel van Proeftuin Circulaire Stad. 

 Uit verkennende gesprekken blijkt dat het 
complex is om afvalscheiding bij hoogbouw 
goed te organiseren. 
Doorgeschoven naar 2018, omdat het meer 
tijd kost. 

 

Doelstelling 3 
Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel jaarlijks 2.500 m

2
 bestaande openbare 

verharding om te zetten naar groen en 9.250 m2 te ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen het 
regenwater niet meer via de riolering afvoeren). 
 
Zie ook de deelprogramma’s Landschap & recreatie en Leefomgeving. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3.1 

 

Verandering van de 
hoeveelheid versteend 
openbaar oppervlak 
binnen de kern van 
Houten. 

Afgeleid van 
databestand 
afdeling BOR X X  2.500m

2 
1.080m2* 

3.2 

 

Oppervlakte bestaande 
openbare verharding 
dat is afgekoppeld van 
de riolering. 

Afdeling BOR 

X X  9.250m
2 

8.800m2 

* Inclusief het aanbrengen van circa 430 m2 waterpasserende verharding op 86 parkeervakken. 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
3.1 Er waren te weinig geschikte infrastructurele projecten waarbij we verharding konden verwijderen. In de 2

e
 

helft van 2017 hebben we bewoners en bedrijven gevraagd om mee te denken over het ontstenen. Dit heeft 
al diverse ideeën opgeleverd waarmee we in 2018 aan de slag gaan. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Voor de Nationale Boomfeestdag heeft de gemeente gratis bomen weggegeven aan scholen, 
verenigingen en bedrijven. Hierdoor is Houten nog groener geworden! 
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Meer groen en minder stenen in tuinen is sowieso een aandachtspunt. Daarom heeft de gemeente 
Houten zich in 2017 aangesloten bij de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Samen met 
bewoners, Milieu Werkgroep Houten, Stichting Natuurvanvroeger NU en Vogelbescherming 
Nederland zijn mogelijke acties verkend. In 2018 zal één of meer acties uitgevoerd worden. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 

3  
Een opgestelde roadmap naar een 
klimaatproof Houten in 2040.  

 Deze roadmap wordt onderdeel van het 
klimaatplan, dat in 2018 gemaakt wordt. 

3  
Effectieve deelname aan de 
Klimaatcoalitie Utrecht. 

 Overheden, bedrijven en milieuorganisaties 
hebben zich verenigd om te werken aan een 
beter klimaat. 

 

Doelstelling 4 
De mobiliteit van Houtenaren wordt steeds schoner, stiller en klimaatvriendelijker. Het tussendoel is 
dat in 2018 45% van de vervoersbewegingen per (elektrische) fiets plaatsvindt. 
 
Zie ook het Programma ‘Goede bereikbaarheid’. 
 
Effectindicatoren 
Zie programma ‘Goede bereikbaarheid’. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 

4  
Opgesteld  beleid voor oplaadpunten voor 
elektrische auto’s.  

  

 

Deelprogramma Landschap en recreatie 
 

Wat willen we bereiken? 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Handhaven en waar mogelijk versterken van een ecologisch, landschappelijk en recreatief 
aantrekkelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig buitengebied.  

2. Ontwikkeling van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente en zorgdragen voor een 
goede informatievoorziening hierover. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Handhaven en waar mogelijk versterken van een ecologisch, landschappelijk en recreatief 
aantrekkelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig buitengebied. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 

1  
Aantal locaties aanplant 
landschapselementen 
(houtsingels, 
knotbomen, hoogstam-
boomgaarden). 

Gemeente 
Houten 

4 5 5 5 5 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We hebben particulieren en agrariërs bezocht en adviezen gegeven over cultuurhistorie, 
landschappelijke waarden, landschapselementen en soortenbeheer.  
Via vrijwilligers van de hoogstambrigade/de knotgroep Houten en de gegeven adviezen/de contacten 
die de gemeentelijke landschapscoördinator in het buitengebied heeft is op een vijftal locaties 
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aanplant gerealiseerd.  In totaal zijn er op 19 adressen adviesbezoeken gebracht, soms meerdere 
malen (resulteerd totaal in circa 30 bezoeken). 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 

 

Aantal 
adviesbezoeken aan 
particulieren 
grondeigenaren over 
hoe de 
landschappelijke 
kwaliteit verhoogd kan 
worden. 

Gemeente 
Houten 

19 20 22 20 19  

 

Doelstelling 2 
Ontwikkeling van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente en zorgdragen voor een 
goede informatievoorziening hierover. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 % inwoners dat tevreden 

is over de 
recreatievoorzieningen*. 

Monitor Sociale 
Kracht X X 70% X 71% 

* Wordt vanaf 2016 gemeten. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Bij diverse ontwikkelingen omtrent de recreatieve aantrekkelijkheid te verhogen heeft de 

gemeente gefaciliteerd.  

 In samenwerking met de U10 gemeenten en de marketingorganisaties in de provincie Utrecht is 
een regiostrategie (inter)nationaal toerisme ontwikkeld.  

 De gemeente faciliteert en participeert in het traject van Staatsbosbeheer omtrent de ontwikkeling 
van horeca en een recreatieconcept in Nieuw-Wulven. 

 De gemeente faciliteert20 het traject van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden waarin wordt 
gewerkt aan het verbeteren en verder ontwikkelen van de recreatieterreinen langs de Lek in Tull 
en 't Waal en in de nabijgelegen boomgaard. 

 Faciliteren van het traject van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht om 
het gebied Laagraven aantrekkelijker te maken voor de recreant uit de regio. 

 Bijdragen aan de afronding van het Recreatie om de stad Programma (RodS) gericht op 
ontwikkeling en beheer van aantrekkelijke recreatiegebieden rond de stad Utrecht. Dit doen we 
door actieve betrokkenheid binnen de stuurgroep RodS. 

 We zijn betrokken geweest bij de oprichting van het Routebureau Utrecht dat vanaf 1 januari 2018 
verantwoordelijk voor beheer en ontwikkeling van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen 
in de provincie Utrecht. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Binnen het op te stellen citymarketingplan 

van de gemeente, een strategie opnemen 
voor de doelgroepen recreant/toerist en 
inwoner. 

 In 2017 is besloten dat de focus ligt op de 
doelgroepen inwoner en ondernemer 
waardoor de uitvoering doorschuift naar 2018. 

 

Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie 
 

Wat willen we bereiken? 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Op deskundige wijze behouden en beschermen van archeologische en cultuurhistorische 
waardevolle objecten en structuren, waardoor deze een functie blijven vervullen én de kwaliteit 
van de leefomgeving verhogen.  
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Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

Doelstelling 1 
Op deskundige wijze behouden en beschermen van archeologische en cultuurhistorische waardevolle 
objecten en structuren, waardoor deze een functie blijven vervullen én de kwaliteit van de 
leefomgeving verhogen. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 Aantal bezoekers van 

tentoonstellingen in het 
Oude Station (incl. 
schoolklassen). 

Stichting 
Archeologie 
Houten 

1.400 1.350 1.500 1.350 
Nog niet 
bekend 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
1 Gerealiseerd aantal bezoekers in 2016 hoger dan raming 2017 door succesvolle tentoonstelling. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We beschermen ons erfgoed door professioneel te adviseren bij ruimtelijke plannen en 
vergunningaanvragen. Het behoud en het eventueel versterken van cultuurhistorische waarden wordt, 
zoveel mogelijk, meegenomen bij de planvorming. Er zijn stappen gezet om de 
Monumentenverordening om te zetten in een erfgoedverordening conform de Erfgoedwet. (vaststelling 
heeft plaatsgevonden januari 2018) 
Archeologische amateurs vervullen onder meer een belangrijke signalerende rol en vullen de leemte 
in daar waar commerciële bedrijven niet ingezet kunnen worden. Er worden tentoonstellingen 
georganiseerd, museum is standaard 1 x per week geopend, ook de werkruimte is te bezoeken, 
diverse schoolklassen komen langs en er worden lezingen gegeven. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Creëren van een gemeente 

gebiedsdekkende cultuurhistoriekaart.  
 Data is verzameld, stap naar een 

cultuurhistorische beleidskaart moet in 2018 
nog worden gezet i.s.m. provincie en 
gemeente Wijk bij Duurstede.  

1 Verankering van cultuurhistorische 
waarden in ruimtelijke plannen. 
Bijvoorbeeld bij de planontwikkeling in o.a. 
Hofstad 4b, NHW (fort Honswijk en Lunet 
aan de Snel) en het Eiland van Schalkwijk. 
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 Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2016 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2017 

 
 

Begroting 
na 

wijziging 
2017 

 
 
 
 

Rekening 
2017 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2017 

Programma 

lasten 

02.01 Woningen 344.092 242.989 292.989 306.915 -13.926 

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca 800.211 544.886 492.869 477.399 15.470 

02.03 Leefomgeving 8.423.568 6.468.906 7.176.382 7.458.158 -281.776 

02.04 Gebiedsinrichting 18.028.477 13.258.451 13.676.775 17.082.938 -3.406.163 

02.05 Duurzaamheid & energietransistie 6.357.645 5.342.008 5.960.055 5.947.358 12.697 

02.06 Landschap en recreatie 477.728 376.687 388.014 365.854 22.160 

02.07 Cultuurhistorie en archeologie 1.002.775 836.818 828.298 885.361 -57.063 

02.99 Programmabrede kosten -92.926 204.280 574.443 169.197 405.246 

Totaal lasten 35.341.570 27.275.025 29.389.825 32.693.179 -3.303.354 

 

baten 

02.01 Woningen 21.547 16.518 156.018 156.524 506 

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca 284.535 227.127 251.708 221.403 -30.305 

02.03 Leefomgeving 3.643.644 3.177.653 3.634.508 3.680.943 46.435 

02.04 Gebiedsinrichting 15.305.349 11.489.767 11.771.161 15.321.560 3.550.399 

02.05 Duurzaamheid & energietransistie 4.661.992 4.303.854 4.618.101 4.667.222 49.121 

02.06 Landschap en recreatie 36.284 18.177 29.504 20.284 -9.220 

02.07 Cultuurhistorie en archeologie 429.348 358.740 358.740 440.453 81.713 

02.99 Programmabrede kosten 675.675 689.196 2.521.888 2.213.785 -308.103 

Totaal baten 25.058.372 20.281.032 23.341.628 26.722.174 3.380.546 

 

Saldo 10.283.198 6.993.993 6.048.197 5.971.005 77.192 

 
Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden 
voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van 
toepassing. 
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Deelprogramma Leefomgeving 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 235.341 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

02.03.01 Speelvoorzieningen € 3.904  N € 49.047  N 

02.03.02 Groenvoorzieningen € 69.040  N € 3.769  N 

02.03.05 Straatreiniging € 112.087  N € 6.718  V 

02.03.06 Riolering € 72.610  N € 72.610  V 

02.03.07 Begraafplaatsen € 47.057  N € 47.057  V 

 Saldo diverse overige producten € 22.921  V € 27.134  N 

 TOTAAL € 281.776  N € 46.435  V 

 
 SALDO € 235.341  N 

 
02.03.01 Speelvoorzieningen (€ 53.000 N) 
Het nadeel op dit product wordt voor hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er geen belangstelling van 
derden was om de aanleg van kunstgrasvelden en de Sutumuur financieel te steunen. 
 
02.03.02 Groenvoorzieningen (€ 73.000 N) 
Het nadeel op dit product wordt voor een deel veroorzaakt door meer aanplantkosten voor inboet als 
gevolg van dode en zieke bomen, deels door hogere kosten voor het verwijderen van meer m2 
vederkruid dan waarmee rekening was gehouden (50% van de meerkosten is vergoed door de HDSR) 
en door meerkosten voor aanpassingen van tekeningen van groenbestekken. 
 
02.03.05 Straatreiniging (€ 105.000 N) 
Voor het nadeel op dit product is een aantal oorzaken. Door personele krapte in de buitendienst moest 
het veeg- en borstelwerk in de periode mei t/m september worden uitbesteed. Daarnaast moest door 
het zeer groeizame weer frequenter worden gereinigd. En na de brand aan de Vlierweg is het 
thermisch reinigen met branders gedurende twee maanden stopgezet. Alternatieve inzet was 
arbeidsintensiever en daarmee ook duurder. 
 

Deelprogramma Gebiedsinrichting 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 144.236 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau € 3.564.425  N € 3.573.505  V 

02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau € 96.372  V € 40.534  V 

02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau € 61.890  V € 63.640  N 

 TOTAAL € 3.406.163  N € 3.550.399  V 

 
 SALDO € 144.236  V 

 
02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau (grondexploitaties) - Lasten € 3.564.000N en Baten 
€ 3.573.000V  
De werkelijke uitgaven voor de grondexploitaties zijn € 3.573.000N hoger dan geraamd door een grote 
verwerving in de grondexploitatie Loerik VI. Daarnaast zijn er diverse kleine verschillen, die optellen 
tot € 9.000V. 
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal 
opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie van de boekwaarde te verantwoorden. Dit levert bij de 
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baten in 2017 een voordeel op van € 11.439.000V (verhoging boekwaarde door meer kosten dan 
opbrengsten). Daarnaast zijn de grondverkopen bij niet-bedrijventerreinen € 3.019.000N lager en bij 
bedrijventerreinen € 4.847.000N lager. De verwachting is dat in 2018, gezien het aantal genomen 
opties, deze verkopen alsnog plaatsvinden. 
 
02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau  Lasten € 96.000 V en Baten € 40.000 V 
Lasten: 
Bestemmingsplannen € 15.000 V: 
De planning voor het actualiseren van de bestemmingsplannen Molenzoom en Castellum is 
verschoven van eind 2017 naar begin 2018 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied € 68.000 V: 
Er is geen co-financiering nodig geweest van AVP en LEADER-projecten in 2017. De aanvragers 
hadden meer tijd nodig. Ook heeft de opstart van eigen projecten later plaatsgevonden in verband met 
capaciteitsproblemen waardoor projecten die uit deze post betaald worden vertraging hebben 
opgelopen. 
 
Saldo kostenplaatsen € 20.000 V: 
Het voordeel op saldo kostenplaatsen (€ 20.000 V) wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader 
toegelicht, omdat deze post verband houdt met de saldi op alle kostenplaatsen. 
 
Baten: 
Bestemmingsplannen € 6.000 V: 
Extra vergoeding  voor het begeleiden van een bestemmingsplanprocedure voor bedrijfsverplaatsing 
en woningbouwontwikkeling. 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied € 5.000 V: 
Terug ontvangst op basis van de eindafrekening TOP (Toeristisch Overstap Punt) Eiland van 
Schalkwijk 
 
NHW ontwikkeling waterlinie € 15.000 V: 
Vergoeding van de beheerskosten door de Provincie Utrecht voor de Carpoolplaats Linielanding 
 
Honswijk ontwikkeling fort € 14.000 V: 
Extra verhuurinkomsten in het laatste kwartaal van het jaar. 
 
02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau Lasten € 62.000 V en Baten € 64.000 N 
Lasten: 
Saldo kostenplaatsen € 67.000 V: 
Het voordeel op saldo kostenplaatsen (€ 67.000 V) wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader 
toegelicht, omdat deze post verband houdt met de saldi op alle kostenplaatsen. 
 
Baten: 
Bouwvergunningen € 60.000 N: 
Enkele plannen waarvan de verwachting was dat ze in november/december tot vergunningverlening 
zouden leiden zijn uitgesteld naar 2018. 
 

Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 24.650 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

02.07.02 Cultuurhistorie € 65.922  N € 81.713  V 

 Saldo diverse overige producten € 8.859  V € 0  
 

 TOTAAL € 57.063  N € 81.713  V 

 
 SALDO € 24.650  V 
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Bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) vallen de salarislasten hoger uit door de uitwerking van 
de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en niet specifiek begrote, formatiegerelateerde kosten. 
Hierdoor vallen ook de baten hoger uit. De salarislasten en reiskosten worden in zijn geheel worden 
doorberekend aan het RHC inclusief een vergoeding voor personeelsdiensten.  
 

Deelprogramma Programmabrede kosten 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 97.143 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede 
kosten 

€ 419.943  V € 0  
 

02.99.02 Programma Duurzaam mutaties reserves € 14.697  N € 308.103  N 

 TOTAAL € 405.246  V € 308.103  N 

 
 SALDO € 97.143  V 

 
02.99.01 Programma 'Duurzame leefomgeving' Programmabrede kosten (€ 420.000 V) 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 
2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en 
inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer. 
 
02.99.02 Programma 'Duurzame leefomgeving' mutaties reserves (€ 323.000 N)  
Het nadeel op de mutaties van de reserves van het programma 'Duurzame leefomgeving' heeft 
verschillende oorzaken: 
Lagere onttrekkingen door lagere kosten op projecten uit de volgende reserves: 
- Toekomstfonds:  

 Incidentele capaciteit gebiedsontwikkeling stedenbouwkundige visie € 100.000N 

 Programma Duurzaam Houten 2016-2018 € 30.000N 
De gebiedsontwikkeling stedenbouwkundige visie is eind 2017 pas gestart, zodat de verwachting is 
dat deze kosten in 2018 gemaakt worden. 
- Fonds buitengebied: 
Diverse projecten uit 2017 waaronder mobiliteitsvraagstuk Eiland van Schalkwijk € 62.000N; 
De co-financiering van projecten in het kader van AVP en LEADER is niet nodig geweest. Aanvragers 
hebben hiervoor meer tijd nodig. Projecten lopen door in 2018 € 15.000N  
- Organisatie-ontwikkeling: 
 Citymarketing plan en profilering € 50.000 (N) 
Het plan van aanpak voor de vervolgfase van de citymarketing is in oktober 2017 akkoord bevonden. 
In 2018 zal dit plan uitgewerkt worden. 
 
Vanuit het jaarplan 2017 Beheer Openbare Ruimte is een aantal projecten doorgeschoven naar 2018 
of is voor de uitgevoerde projecten minder kosten gemaakt waardoor de onttrekking aan de Reserve 
Initieel Onderhoud lager is dan begroot € 63.000N 
 
Diverse € 3.000N 
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Programma Goede bereikbaarheid 
 

Programma in vogelvlucht 
Utrecht is een economisch sterke provincie. De keerzijde is dat de regio onder druk staat op het 
gebied van bereikbaarheid. Door de centrale ligging is Utrecht de draaischijf van Nederland; elke dag 
verplaatsen zich hier veel mensen. Het is noodzakelijk om te blijven investeren in bereikbaarheid. 
Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van zowel Houten zelf als van de regio als geheel. 
 
De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe 
infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de 
aandacht te houden is overleg met onze partners van strategisch belang.  
 
Naast het streven naar bereikbaarheid zelf (met de fiets, openbaar vervoer of auto) moet ook een 
balans worden gezocht met leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.  
 
In oktober 2017 stemde de gemeenteraad in met de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027. 
De visie brengt in beeld hoe we de verkeerssituatie op het Eiland de komende jaren kunnen 
verbeteren én ontwikkelingen mogelijk maken. Daarbij ligt de focus op het versterken van het 
fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer, het verbreden van de weg op de 
Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk.  
 
De bereikbaarheid van Houten is goed en licht verbeterd ten opzichte van de situatie een jaar 
geleden.  
De asfaltwegen en klinkerbestrating voldoen aan de gestelde eisen. De overgrote meerderheid van de 
bewoners vindt ook dat de eigen buurt, straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn. Enkele grote 
asfaltonderhoudsprojecten hebben plaatsgevonden op de Lange Uitweg (fietspad), Herbergierserf, 
Odijkseweg, Binnenweg, enkele inprikkers en De Staart (kruispunt). Bij de civieltechnische 
kunstwerken zijn er enkele bruggen en tunnels grootschalig opgeknapt of vervangen (zie ook 
paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel 2, Civieltechnische kunstwerken). 
Twee derde van de inwoners vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt. 
In 2017 is een werkgroep gevormd bestaande uit gemeente, bewoners en ondernemers uit de 
Bouwen en Castellum, die een pakket aan maatregelen heeft bedacht om de parkeerdruk in de 
Bouwen op te lossen. Effectuering vindt plaats in 2018. 
De reistijden in de spits over de Rondweg naar de A27 en de A12 zijn goed. 
 
De werkzaamheden aan de fietsinfrastructuur in 2017, zoals het inrichten van delen van het 
Koopmanserf/Herbergierserf en de Binnenweg als fietsstraat, hebben er mede toe geleid dat Houten 
in 2018 voor de tweede keer tot officiële fietsstad van Nederland is uitgeroepen. Het percentage 
inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten is onverminderd zeer hoog. 
 
Meer dan de helft van de inwoners is tevreden over het busvervoer naar plaatsen buiten Houten. 
Wanneer we alleen kijken naar de inwoners van de kleine kernen dan zien we een wat lagere 
tevredenheid. Ten opzichte van 2016 was er een kleine reizigersgroei. De belangrijkste verklaring is 
de OV-kaart voor Mbo-ers onder de 18 jaar (dus meer scholieren die gebruik maken van de bus). 
Sinds december 2017 heeft Houten 2 nieuwe buslijnen, mogelijk heeft ook dit bijgedragen aan de 
reizigersgroei. 
 
In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. In het programma ‘Goede 
bereikbaarheid’ is geen grafiek opgenomen over de uitkomst van de prestatie-indicatoren. Het geringe 
aantal prestatie-indicatoren binnen dit programma is niet representatief voor de prestaties die zijn 
geleverd om de (programma)doelen te bereiken. Een toelichting op de prestaties is opgenomen onder 
het kopje "Wat hebben we daarvoor gedaan". De belangrijkste resultaten worden hieronder nader 
toegelicht. 
 
Gerealiseerde prestaties 
In 2017 zijn 6 openbaar toegankelijke oplaadpunten voor auto’s gerealiseerd. 
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Het inrichten van de Binnenweg (gedeelte tussen Kruisweg en de tunnel bij de N421) als fietsstraat is 
grotendeels uitgevoerd. Het laatste traject wordt later uitgevoerd, in verband met de relatie met de 
studie integraal maatregelpakket Houten Bunnik en de nieuwe aansluiting op de A12. 
 
Niet gerealiseerde prestaties 
Het onderzoeken of het (financieel) mogelijk is om een voorrangsplein te realiseren op de kruising 
Binnenweg/Kruisweg/Rondweg is vertraagd en vindt plaats in 2018. 
Het is niet gelukt om de bestuursovereenkomst met provincie Utrecht, gemeente Bunnik en 
Rijkswaterstaat voor het realiseren van de Oostelijke ontsluiting Houten (toerit vanaf de N421 vanuit 
Houten naar de A12 in oostelijke richting) nog in 2017 uit te werken. De bestuursovereenkomst wordt 
nu in 2018 getekend. 
 
Het is nog niet gelukt het Oostrumsdijkje te herinrichten als fietsverbinding. Omdat er eerst grond moet 
worden aangekocht vindt de uitvoering nu mogelijk plaats in 2018.  
 

Deelprogramma's 
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Verkeersbeleid 

 Autoverkeer 

 Fietsverkeer 

 Openbaar vervoer 
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Deelprogramma Verkeersbeleid 
Alleen ambtelijke inzet (uren). Daarom niets opgenomen bij dit deelprogramma. 
 

Deelprogramma Autoverkeer 
 

Wat willen we bereiken? 

We willen een weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit 
voorziet in de behoefte van de autogebruikers en het goederenvervoer, met oog voor de 
verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit in de gemeente Houten. Daarbij willen we zoveel 
mogelijk gebruik maken van duurzame materialen en bouwmethodes. De pieken in reistijd via de 
Rondweg (tijdens de spits) willen we verminderen om zo een betrouwbare reistijd te garanderen. 
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers. 
2. Tevredenheid van inwoners over de parkeergelegenheid in hun buurt én in het Centrum. 
3. Een betrouwbare reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten en verbetering van 

de aansluiting op het rijkswegennet. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 % inwoners dat vindt dat 

in de eigen buurt straten, 
paden en stoepen goed 
begaanbaar zijn.  

Monitor Sociale 
Kracht 

74% X 79% X 79% 

1 % asfaltwegen dat aan 
de beeldkwaliteitsnorm 
voldoet*. 

Afdeling BOR 
X 80% 80% 80%        80% 

1 % klinkerbestrating dat 
aan de beeldkwaliteits-
norm voldoet*. 

Afdeling BOR 
X 80% 80% 80% 80% 

* Deze indicator is niet tot op de procent nauwkeurig te bepalen, omdat schades vaak slechts een deel (bijvoorbeeld de rand) 
van een wegvak betreffen in plaats van het volledige wegdek. De genoemde realisatiecijfers zijn daarom per definitie een 
"educated guess", gebaseerd op in- en externe inspectiegegevens. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Uitvoeren van klein en groot onderhoud aan verhardingen, civieltechnische kunstwerken en 

verkeersregelinstallaties conform het jaarplan BOR 2017.  
Een aparte onderhoudsploeg heeft klein onderhoud gepleegd aan elementenverharding in de 
Erven, de Landen, de Poorten, de Slagen en het Oude Dorp. Op meer dan 170 locaties is groter 
onderhoud uitgevoerd aan elementenverharding, zoals op de Leenhoeve, Keercamp, 
Hoefbladhof, deel van de Loerikseweg, trottoir langs Westrumspad, Lentepolder (herstel van 
verzakkingen) en de Muren (herstel van verzakkingen). 
Enkele grotere asfaltonderhoudsprojecten hebben plaatsgevonden op de Lange Uitweg (fietspad), 
Herbergierserf, Odijkseweg, Binnenweg, enkele inprikkers en De Staart (kruispunt).  
Bij civieltechnische kunstwerken ging het bij klein onderhoud om het vervangen van onderdelen, 
bijwerken van slijtlagen op bruggen, kleine betonreparaties in tunnels, ophalen van straatwerk 
voor tunnels en bruggen, etc. Groot onderhoud betrof het grootschalig opknappen of vervangen 
van bruggen en tunnels (zie ook Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel 2, Civieltechnische 
kunstwerken). 

 We hebben het gebruik van duurzame auto’s gestimuleerd door nieuwe openbare oplaadpunten 
te realiseren en door als gemeente zelf in totaal 5 elektrische auto's aan te schaffen voor 
dienstreizen. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Onderzoeken of het (financieel) mogelijk 

is om een voorrangsplein te realiseren op 
de kruising 
Binnenweg/Kruisweg/Rondweg.  

 Dit onderzoek wordt in 2018 uitgevoerd. 

1  
Minimaal 5 nieuwe openbaar 
toegankelijke oplaadpunten voor auto's 
realiseren (onder voorbehoud van de 
Green Deal-bijdrage van het Rijk en de 
provincie).  

 Er zijn uiteindelijk 6 laadpalen geplaatst. 

 

Doelstelling 2 
Tevredenheid van inwoners over de parkeergelegenheid in hun buurt èn in het Centrum. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 % inwoners dat vindt dat 

er voldoende 
parkeergelegenheid is in 
de buurt. 

Monitor Sociale 
Kracht 

62% X 64% X 66% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Toezicht en handhaving van het parkeren in de blauwe zones en bij scholen, conform het 

Uitvoeringsplan Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH). 

 Inzet City Control/Digitaal toezicht ter ondersteuning van de handhavers en om de effecten van 
handhaving op het parkeergedrag te monitoren.  

 In 2017 is een werkgroep gevormd bestaande uit gemeente, bewoners en ondernemers uit de 
Bouwen en Castellum, die een pakket aan maatregelen heeft bedacht om de parkeerdruk in de 
Bouwen op te lossen. Het college van B&W is met dit voorstel akkoord gegaan. Effectuering 
medio 2018. 

 Op de Randhoeve zijn door middel van belijning 2 parkeerstroken met in totaal 14 parkeervakken 
gerealiseerd. Dit om de bocht op de Randhoeve overzichtelijker te maken, de passeerruimte te 
vergroten en de parkeerdruk in het zuidoostelijke deel van de wijk de Hoeven te verminderen.  

 Het stappenplan ‘Parkeren op Maat in de straat’ is in 2 straten gevolgd. Dit heeft niet geleid tot de 
aanleg van extra parkeerplaatsen. 

 

Doelstelling 3 
Een betrouwbare reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten en verbetering van de 
aansluiting op het rijkswegennet. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3 Reistijd in de spits over 

de Rondweg naar de 
A27 en A12 (gemeten 
vanaf de rotonde bij De 
Molen op de Koppeling). 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

9.30 
min 

A27:  
6.30 min 
A12:  
6  min  

A27:  
6.30 min 
A12:  
6  min 

A27: 7 
min 
A12: 6.30 
min 

A27: 6.30 
min 

A12: 6:30 
min 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
3 Tegen de verwachting in is de hoeveelheid verkeer richting de A27 min of meer gelijk gebleven ten opzichte 

van 2016. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Er is ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen aan de overleggen voor de projecten Ring Utrecht 

A27/A12, verbreding A27, oostelijke aansluiting van de N421 op de A12. 
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 De verkeersmaatregelen in relatie tot de Oostelijke Ontsluiting Houten zijn op hoofdlijnen 
uitgewerkt en vertaald naar een bestuursovereenkomst tussen de provincie, gemeenten Bunnik 
en Houten. 

 Er is een bestuursovereenkomst voor A27 Houten – Hooipolder afgesloten. 

 Er zijn eerste gesprekken gevoerd over deelname aan het regionaal netwerk voor 
verkeersregelinstallaties. In 2018 wordt hier verder vervolg aan gegeven. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
3 Uitwerking bestuursovereenkomst met 

provincie Utrecht, gemeente Bunnik en 
Rijkswaterstaat voor het realiseren van de 
Oostelijke ontsluiting Houten (toerit vanaf 
de N421 vanuit Houten naar de A12 in 
oostelijke richting). 

 De bestuurlijke voorbereiding heeft langer 
geduurd dan voorzien waardoor de 
bestuursovereenkomst in 2018 wordt 
getekend. 

 

Deelprogramma Fietsverkeer 
 

Wat willen we bereiken? 
Houten is een fietsstad. De unieke stedenbouwkundige structuur koppelt een hoog fietsgebruik aan 
goede bereikbaarheid voor het autoverkeer, een hoge verkeersveiligheid en een duurzaam 
mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen. De gemeente Houten wil graag haar 
koppositie als fietsvriendelijke stad handhaven en zich blijven positioneren als dé fietsstad van 
Nederland, ook internationaal. Hiervoor is het noodzakelijk om te blijven investeren in 
fietsvoorzieningen. 
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

Houten blijft fietsstad:  
a. Toename van het fietsgebruik in de kern van Houten en naar omliggende kernen. 
b. Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Houten blijft fietsstad: 
a. Toename van het fietsgebruik in de kern van Houten en naar omliggende kernen. 
b. Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 % inwoners dat tevreden 

is over de fietsroutes in 
Houten. 

Monitor Sociale 
Kracht  96% X 97% X 97% 

1 

 

Gemiddeld aantal 
verplaatsingen per 
(elektrische) fiets als % 
van het totaal aantal 
verplaatsingen*. 

CROW/KpVV 

X X X X X 

* Volgens programma Duurzaam Houten / pijler "duurzame mobiliteit" streeft de gemeente naar 45% in 2018. Deze indicator is 
echter niet meer beschikbaar. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De inrichting van de Koopmanserf/Herbergierserf en een deel van de Binnenweg  als fietsstraat. 

 Naar aanleiding van een e-fietsscan van de fietspaden is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit 
programma zijn de grootste aandachtspunten ter verbetering van het comfort voor de fietsers op de 

fietspaden omgezet naar concrete maatregelen voor het komende jaar en de jaren daarna. De 
maatregelen worden gewogen door middel van urgentie en krijgen zo al dan niet prioriteit.  
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 Samen met de provincie is onderzocht of er een nieuwe fietsverbinding kan worden gerealiseerd 
tussen Houten/Nieuwegein en Vianen.  Besloten is een nieuwe fietsbrug over de lek langs de A27 
aan te leggen. Hierover is in 2017 een bestuursovereenkomst gesloten. 

 Het goed op peil houden van de fietspaden. De gladheidsbestrijding op de fietspaden heeft zelfs 
geleid tot positieve aandacht in de landelijke media. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Inrichten Binnenweg (gedeelte tussen 

Kruisweg en de tunnel bij de N421) als 
fietsstraat, op voorwaarde dat hiervoor 
subsidie beschikbaar wordt gesteld. Indien 
geen subsidie beschikbaar is, wordt de 
weg wel opnieuw geasfalteerd.  

 De subsidie is beschikbaar gesteld door de 
provincie. Het project is grotendeels 
uitgevoerd. Het laatste traject wordt later 
uitgevoerd, in verband met de relatie met de 
studie integraal maatregelpakket Houten 
Bunnik en de nieuwe aansluiting op de A12 

1 Het Oostrumsdijkje herinrichten als 
fietsverbinding, als hiervoor subsidie 
beschikbaar is.  

 Aangezien er eerst grond moet worden 
aangekocht vindt de uitvoering mogelijk plaats 
in 2018.  

 

Deelprogramma Openbaar vervoer 
 

Wat willen we bereiken? 
Om een alternatief te bieden voor het gebruik van de auto is het van belang dat we de sterke positie 
van het openbaar vervoer (vooral de trein) behouden en intensiveren. Dit levert een bijdrage aan de 
algemene bereikbaarheid van Houten, de mobiliteit van mensen die minder of geen gebruik maken 
van auto of fiets (sociale doelstelling van het openbaar vervoer voor doelgroepen als ouderen, 
jongeren en minder validen) en een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de 
klimaatdoelstellingen.  
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in Houten en naar omliggende 
kernen en in het bijzonder een grotere tevredenheid van de inwoners van de kleine kernen.  

2. Meer gebruik van het openbaar vervoer in Houten en naar omliggende kernen. 
3. Grotere tevredenheid met het openbaar vervoer en Regiotaxi in relatie tot de sociale doelstelling 

van het openbaar vervoer. Het gaat daarbij onder meer om mensen met een beperking. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in Houten en naar omliggende kernen 
en in het bijzonder een grotere tevredenheid van de inwoners van de kleine kernen. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 % inwoners dat tevreden 

is over busvervoer naar 
plaatsen buiten Houten 
a. totaal 
b. kleine kernen 

Monitor Sociale 
Kracht 

a. 49% 
b. 25% X 

   
 

a. 43% 
b.      X  X 

a. 52% 
b. 29% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Sinds december 2017 heeft Houten twee nieuwe halfuursbuslijnen. De bestaande lijn 43 is 

verlengd en rijdt vanaf Zeist, Station Driebergen-Zeist en Odijk door naar Houten. De andere lijn is 
44 en deze rijdt tussen Houten en Vianen. 

 Er is een verzoek ingediend bij de concessie verlener voor een pilot smart mobility. Dit is 
gehonoreerd en wordt in 2018 verder uitgewerkt. 

 Er is overleg geweest met de provincie, buurgemeenten en belangengroepen over de voor Houten 
belangrijke dossiers met betrekking tot OV-bereikbaarheid. 
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Doelstelling 2 
Meer gebruik van het openbaar vervoer in Houten en naar omliggende kernen.  
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 Gemiddeld aantal 

instappers in de bus per 
dag (totaal van alle 
haltes). 

Qbuzz 

530 540 700 650 747 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2 De belangrijkste verklaring voor het grotere aantal reizigers is de Ov-kaart voor Mbo-ers onder de 18 jaar 

(dus meer scholieren die gebruik maken van de bus). Een andere mogelijke verklaring is de toenemende 
drukte op de snelwegen en een grotere overstap van auto op bus. Sinds december 2017 heeft Houten 2 
nieuwe buslijnen, mogelijk heeft ook dit bijgedragen aan de reizigersgroei. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De Houtense wensen zijn ingebracht bij regionale en landelijke partners. 

 Overleg met NS over uitbreiding van de dienstregeling (onder andere hoogfrequent rijden en 
Houten als mogelijk intercitystation). Sinds december 2017 is de dienstregeling gewijzigd met 6 
treinen per uur naar Houten. 

 Zowel in U10 verband als in overleggen met provincie en met de Nederlandse Spoorwegen 
hebben wij de ontwikkelingen van het openbaar vervoer besproken. Hierbij is gepoogd om het 
openbaar vervoer van, naar en in Houten waar nodig te verbeteren. 

 Monitoren serviceniveau kleine kernen. 

 Bij de aanpassing van het OV-Uitvoeringsplan en het Vervoersplan worden wensen vanuit Houten 
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de concessieverlener en zo mogelijk kwantitatief 
onderbouwd. 

 We waren gesprekspartner bij de voorbereiding van de komst van de nieuwe buslijnen, i.s.m. 
regionale partijen 

 Overleg met U15 over verduurzaming mobiliteit en mogelijke acties n.a.v. hiervan in 2018 

 Houten is verblijd met een 2
e
 golfkar voor het vervoer van ouderen en andere kwetsbare inwoners 

 

Doelstelling 3 
Grotere tevredenheid met het openbaar vervoer en Regiotaxi in relatie tot de sociale doelstelling van 
het openbaar vervoer. Het gaat daarbij onder meer om mensen met een beperking. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3 Klantwaardering 

Regiotaxi 
Provincie  

7,6 7,8 X 7,8 X* 

* In 2017 is, evenals in 2016, geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden door de Provincie omdat men 
verwacht dat een onderzoek geen extra informatie oplevert dan wat al bekend is over stiptheid en klachten. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De stichting “Vervoer Houten” heeft in 2017 kleinschalig aanvullend vervoer in Houten verder 
ontwikkeld. Er staat een stevige vrijwilligersorganisatie die ouderen – maar ook andere kwetsbare 
inwoners – binnen de Rondweg vervoert op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. 
De verdere uitbreiding van de dienstverlening is in 2017 voorbereid. Er is ook een proef gestart om het 
bereik voor minima te vergroten door mensen met een U-pas voor gereduceerd tarief te laten reizen. 



                                                                 Jaarstukken 2017                                                               93 

 

 Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2016 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2017 

 
 

Begroting 
na 

wijziging 
2017 

 
 
 
 

Rekening 
2017 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2017 

Programma      

lasten      

03.02 Autoverkeer 3.762.617 3.106.476 5.853.174 5.622.851 230.323 

03.03 Fietsverkeer 748.079 691.996 816.996 653.099 163.897 

03.01 Verkeersbeleid 241.808 58.294 371.921 476.475 -104.554 

03.04 Openbaar vervoer 16.018 10.505 17.505 14.051 3.454 

03.99 Programmabrede kosten 132.287  92.927  92.927 

Totaal lasten 4.900.808 3.867.271 7.152.523 6.766.477 386.046 

baten      

03.02 Autoverkeer 59.832 76.544 1.002.419 605.948 -396.471 

03.03 Fietsverkeer 463.026 478.789 603.789 472.046 -131.743 

03.01 Verkeersbeleid 179.794 14.562 619.076 830.253 211.177 

03.04 Openbaar vervoer 10.377  7.000 7.930 930 

03.99 Programmabrede kosten 2.750 2.750 2.750 2.750  

Totaal baten 715.779 572.645 2.235.034 1.918.928 -316.106 

Saldo 4.185.029 3.294.626 4.917.489 4.847.550 69.939 

 
Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden 
voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van 
toepassing. 
 

Deelprogramma Verkeersbeleid 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 106.623 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

03.01.01 Beleid en advies (verkeer) € 104.554  N € 211.177  V 

 TOTAAL € 104.554  N € 211.177  V 

 
 SALDO € 106.623  V 

 
03.01.01 Beleid en advies (verkeer) - € 107.000 V 
In 2017 is, conform de Anterieure overeenkomst voor het revitaliseren van 't Rond, een niet-begrote 
bijdrage ontvangen van € 108.500V ter dekking van ambtelijke uren. Daarnaast geeft de niet-begrote 
grondverkoop van kleinere percelen een voordeel van circa € 102.500V. Daartegenover staan extra 
meerkosten voor de aanpassingen in de openbare ruimte (onder andere parkeerplaatsen). Een deel 
van deze aanpassingen heeft in 2017 echter nog niet plaatsgevonden. De meeropbrengst op de 
overdrachten is daarom gestort in de voorziening BOR conform afspraken in het college (€ 101.000N). 
In 2018 zullen deze aanpassingen direct vanuit de voorziening BOR betaald worden. 
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Diverse kleine verschillen tellen op tot € 3.000N. 
 

Deelprogramma Autoverkeer 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 166.148 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

03.02.02 Wegen € 199.194  V € 396.439  N 

03.02.03 VRI's € 25.422  V € 0  
 

 Saldo diverse overige producten € 5.706  V € 32  N 

 TOTAAL € 230.323  V € 396.471  N 

 
 SALDO € 166.148  N 

 
03.02.02 Wegen - € 197.000 N 
Vanuit Lokaal maatwerk 2016 inzake de Odijkseweg, is in 2017 een subsidie ontvangen van € 
189.000V. Dit bedrag is gestort in de BOR-voorziening (189.000N). Tevens zijn er extra opbrengsten 
voor de ontwikkeling Openbare Ruimte Het Rond op het deelprogramma Verkeersbeleid geboekt die 
vanuit product Wegen ook in de BOR-voorziening zijn gestort (109.000N). In 2018 zullen de hieraan 
gerelateerde uitgaven direct vanuit deze voorziening betaald worden. 
 
Op Gladheidsbestrijding is € 35.000 meer uitgegeven dan geraamd. In de eerste maanden van 2017 
is er namelijk veel gestrooid vanwege winterse buien waardoor de voorraad van de loods aangevuld 
moest worden. 
 
Een nadeel van € 36.000 op de doorbelaste salarislasten wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader 
toegelicht. Deze post houdt verband met een hogere doorbelasting van het eigen apparaat. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 17.000N. 
 

Deelprogramma Fietsverkeer 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 32.154 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

03.03.02 Onderhoud fietspaden en voorzieningen € 121.600  V € 121.600  N 

03.03.03 Fietsenstallingen € 35.723  V € 10.143  N 

 Saldo diverse overige producten € 6.573  V € 0  
 

 TOTAAL € 163.897  V € 131.743  N 

 
 SALDO € 32.154  V 

 
03.03.02 Onderhoud fietspaden en voorzieningen € 0  
De geraamde subsidie van de provincie Utrecht aanpassing Kern ‘t Goy is nog niet ontvangen omdat 
de werkzaamheden(prestatielevering) nog niet uitgevoerd zijn (€ 121.600N). Daarom vindt ook de 
begrote storting in de voorziening BOR niet plaats (€ 121.600V). 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 32.000V.  
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Deelprogramma Programmabrede kosten 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 92.927 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede 
kosten 

€ 92.927  V € 0  
 

 TOTAAL € 92.927  V € 0  V 

 
 SALDO € 92.927  V 

 
03.99.01 Programma 'Goede bereikbaarheid' programmabrede kosten € 93.000 V 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 
2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en 
inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer. 
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Programma Veilige leefomgeving 
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Programma Veilige leefomgeving 
 

Programma in vogelvlucht 
 
Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen. Het 
motto van het programma luidt: ‘Een veilige stad, een gezamenlijke zorg’.  
 
Het college noemt in haar programma voor 2014-2018 “Houten maken we samen”: 
Houten is een relatief veilige gemeente. Op het gebied van sociale veiligheid blijkt dit zowel uit de 
(dalende) criminaliteitscijfers als uit peilingen onder onze inwoners. 
 
De score voor de veiligheidsbeleving wordt bepaald door de veiligheidsbeleving en de mate waarin 
sociale overlast wordt ervaren. Inwoners van Houten voelen zich veiliger in hun buurt dan gemiddeld 
in Nederland (93% tegenover 86% gemiddeld (Monitor Sociale Kracht 2017)). Houtenaren kennen aan de 
veiligheid in hun eigen buurt dan ook een rapportcijfer 7,9 toe (in 2016 was dat 8,0 en in 2014 7,8). Er 
doet zich ook minder overlast voor van buurtbewoners dan het landelijk gemiddelde (Houten 5%, 
Nederland 7%). 
 
Signalen van openbare orde problemen zijn in een vroegtijdig stadium gedeeld, besproken en 
aangepakt met partners en buurtbewoners. Zo kon er (wijk)gericht en geprioriteerd aan de slag 
worden gegaan en zijn de openbare orde regels beter gehandhaafd waardoor ook het 
veiligheidsgevoel toenam. Er wordt doorgegaan met deze wijkgerichte, integrale en gestructureerde 
handhavingsaanpak met de nadruk op de informele voorfase. 
 
Ook op het gebied van fysieke veiligheid is Houten veilig. Er zijn relatief weinig (grote) branden en de 
laatste jaren zijn er weinig calamiteiten, rampen of crises geweest. Bedrijven met de hoogste 
veiligheidsrisico’s zijn niet aanwezig. De risicokaart laat wel zien dat er externe veiligheidsrisico’s zijn 
als het gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en water. Daarmee blijft de kans op 
grote calamiteiten altijd aanwezig.  
 
Om de verkeersveiligheid op een hoog niveau te houden en waar mogelijk verder te verbeteren zijn er 
met name een aantal acties georganiseerd om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Er 
is ook regelmatig overleg met de politie in verband met de handhaving van snelheid, roodlichtnegatie 
en  gordel-, alcohol-, en helmgebruik. 
Helaas is de kwaliteit van de ongevallenregistratie door ViaStat onvoldoende gebleken om inzicht te 
geven in de verkeersveiligheid in de gemeente. 
 
In het kader van het bevorderen van dierenwelzijn in onze gemeente hebben we afspraken gemaakt 
over de bekostiging van vervoer en opvang van gevonden (huis-)dieren.  
 
Veiligheid en de aantasting daarvan zijn dynamisch en grensoverschrijdend. Bij de zorg voor veiligheid 
zullen we blijven inspelen op de actualiteit en intensief samenwerken in de regio. Risicocommunicatie 
is hierin een belangrijk speerpunt. De zorg voor veiligheid is ook een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van veel partijen. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet van hulpdiensten, maar 
ook om die van bedrijven, instellingen, woningbouwcorporaties en inwoners.  
 
De afgelopen jaren hebben ons getoond dat juist die gezamenlijke inzet en het oppakken van eigen 
verantwoordelijkheid veel hebben geholpen bij het realiseren van relatief goede veiligheidscijfers.  
Op die weg zullen we blijven doorgaan, voor een veilige woon-, werk-, en leefomgeving in Houten. 
 
Met dit programma geven we concreet invulling aan het thema veiligheid en ziet de burger wat hij of zij 
van de gemeente en haar partners in veiligheid kan en mag verwachten. De missie van de gemeente 
Houten luidt dat we samen met de partners doorlopend werken aan een integraal en op maat 
gesneden veiligheidsbeleid én dit ten uitvoering brengen. 
 
In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weer- 
gegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd. 
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Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 87% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieron- 
der nader toegelicht. 
 
Gerealiseerde prestaties 
In het afgelopen jaar is de Houten Veilig Tent diverse keren ingezet. Vanuit de tent hebben 
verschillende partijen zoals de gemeente, maar ook VRU en politie informatie verstrekt aan inwoners 
op het gebied van veilig wonen (woninginbraak, brandveiligheid) maar ook het voorkomen van 
autokraak en fietsdiefstal. Er is doorlopend en regelmatig integrale afstemming over de bestaande 
veiligheidssituatie. Op basis van het gezamenlijk gedeelde beeld worden vervolgens door de 
verschillende partners acties uitgevoerd. Denk aan het plaatsen van de roulerende attentieborden op 
het gebied van autokraak en woninginbraak.  
 
Het aantal meldingen jeugdoverlast blijft ook dalen. De gebiedsgerichte aanpak en de korte lijnen 
tussen de gemeente, politie en het jongerenwerk draagt hieraan bij en de uitdaging is deze goede 
samenwerking vast te houden. In 2017 zijn er geen problematische jeugdgroepen ontstaan. 
Individuele overlastgevende jongeren worden al snel aangemeld voor een persoonsgerichte aanpak.  
 
Dankzij nieuwe handhavingssystemen kan er onder meer extra ingezet worden op het geven van 
(bestuurlijke) waarschuwingen. Het aantal geplande handhavingsacties is mede gerealiseerd vanwege 
het feit dat er steeds meer wordt ingezet op het voorkomen van problemen en aldus vroegtijdig 
signaleren en op het behalen van meer opgeloste handhavingszaken in de voorfase. 
 
Het registratiesysteem rookmelderdichtheid is gerealiseerd. Door middel van campagnes wordt de 
rookmelderdichtheid in Houten in kaart gebracht. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn een aantal 
campagnes uitgevoerd gericht op het gedrag en bewustwording bij verkeersdeelnemers. In het kader 
van dierenwelzijn is conform afspraak 75% van de kosten van de dierenambulance betaald alsmede 
de kosten voor arts en opvang van gevonden huisdieren.  
 
Crisismanagement is blijvend op orde gehouden. Specifieke aandacht is dit jaar gevestigd op het 
scenario ongeval op het spoor met gevaarlijke stoffen en scenario overstroming.  
 
Niet gerealiseerde prestaties 
Het aantal Burgernet deelnemers is minder hard gegroeid dan verwacht. Dit heeft te maken met het 
feit dat er het afgelopen jaar geen actieve werving is geweest van burgernetdeelnemers. Er zijn in de 
Houten Veilig Tent wel folders uitgedeeld, maar er hebben zich maar weinig nieuwe deelnemers 
aangemeld. 
Het feit dat het aantal deelnemers aan Burgernet minder hard is gegroeid dan verwacht heeft als 
effect dat het bereik van Burgernet min of meer gelijk is gebleven. Dit kan tot gevolg hebben gehad 
dat acties minder succesvol zijn geweest. Dit is echter niet vast te stellen. 
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Ondernemers zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun bedrijfspand. 
Het doel was om in 2017 de ondernemers die geen reguliere controle ontvangen te informeren over 
de algemene regels brandveiligheid. Alleen informeren bleek niet te leiden tot het gewenste effect. 
 
Het op de ‘klassieke’ wijze informeren van ondernemers heeft niet tot effect gehad dat zij zich ook 
daadwerkelijk bewust zijn van de risico’s die zij mogelijk lopen en welke maatregelen zij dienen te 
nemen. Zonder het bewustzijn zullen ondernemers hun eigen onderneming onvoldoende op 
brandveiligheid controleren en daarmee kunnen mogelijke risicovolle situaties blijven bestaan. 
Hierdoor is in 2017 besloten om een portal 'bewust brandveilig ondernemen' te ontwikkelen en vindt 
verdere uitrol in 2018 plaats. 

 
Deelprogramma's 
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Sociale veiligheid en openbare orde 

 Fysieke veiligheid 

 Crisisbeheersing 
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Deelprogramma Sociale veiligheid en Openbare orde 
 

Wat willen we bereiken? 
We willen een afname van onveiligheidsgevoelens en daadwerkelijke overlast en onveiligheid in 
Houten bewerkstelligen. Om dat te bereiken werken we samen met onze veiligheidspartners. In het 
Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 zijn voor de komende jaren de volgende prioriteiten benoemd:  

 Veilige buurten: autokraak 

 Misdrijven met grote impact: woninginbraak 

 Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit 

 Jeugd en veiligheid 

 Verkeer 
 
Deze prioriteiten staan in willekeurige volgorde en geven de accenten aan voor het veiligheidsbeleid in 
de komende periode. Onderwerpen die niet in dit lijstje worden genoemd krijgen gepaste aandacht. 
Dat betekent dat er naar aanleiding van actuele problematiek per geval wordt beoordeeld welke acties 
nodig zijn. Als de praktijk daarom vraagt kunnen de prioriteiten in de loop van de planperiode worden 
aangepast en/of vervangen.  
Als het gaat om jongerenoverlast, ligt het accent in Houten binnen de integrale ketenaanpak vooral op 
preventie. Binnen de werkwijze van de persoonsgerichte aanpak wordt onder regie van de gemeente 
integraal samengewerkt tussen diverse zorg- en veiligheidspartners. Daarbij geldt 'zacht waar 
mogelijk, hard waar nodig'. Daar waar jongeren niet alleen probleemgedrag vertonen maar ook 
strafbare feiten en/of ernstige overlast plegen, krijgen zij te maken met curatieve en repressieve 
maatregelen. 
 
De prioriteit verkeer heeft een plek gekregen binnen het deelprogramma Fysieke Veiligheid.   
 
Hieronder staan de doelstellingen van het deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde 
beschreven. Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten. 
2. Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak, fietsdiefstal en winkeldiefstal. 
3. Afname van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit. 
4. Het beperkt houden van het aantal problematische jongerengroepen en jongerenoverlast. 
5. Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de  
      Openbare orde. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 % Inwoners dat zich wel 

eens onveilig voelt in 
eigen buurt. 

Monitor Sociale 
Kracht 3% X 4% X 6% 

1 % Inwoners dat zich wel 
eens onveilig voelt op het 
Rond. 

Monitor Sociale 
Kracht 12% X 12% X 12% 

1 Aantal vernielingen en 
beschadigingen in de 
openbare ruimte per 
1.000 inwoners (BBV). 

CBS 

5,1 5 4,5 5 3,9 

1 Aantal geweldsmisdrijven 
per 1.000 inwoners 
(BBV). 

CBS 
2,8 2,3 2,6 2,3 2,6 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er is regelmatig overleg gevoerd met ketenpartners om daarmee een zo integraal mogelijk beeld van 
de veiligheidssituatie in de gemeente te behouden. Het duiden van trends en ontwikkelingen en 
specifieke inzet plegen op basis van het beeld waarbij partijen intensief samenwerken is daarbij de 
norm. Op basis van het actuele veiligheidsbeeld is er door de gemeente regelmatig gecommuniceerd 
richting inwoners en bezoekers van onze gemeente. Denk hierbij aan de inzet van diverse vormen van 
social media, maar ook de krant en de Houten Veilig Tent op locatie.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 Bestuurlijk overleg 

tussen burgemeester en 
chef basisteam politie 
Lekpoort. 

Afdeling  
Samenleving 

20 18 17 20 19  

 

Doelstelling 2 
Afname van vermogensdelicten woninginbraak, autokraak, fietsdiefstal en winkeldiefstal. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2.1 Diefstal uit woning per 

1.000 inwoners (BBV). 
CBS 

2,3 2,1 3,4 2,1 nnb 

2.2 Aantal aangiften van 
(poging) woninginbraak. 

Politie 
110 101 164 110 101 

2.3 Aantal aangiften 
autokraak. 

Politie 
269 247 271 250 191 

2.4 Aantal aangiften 
fietsdiefstal. 

Politie 
235 183 182 200 192 

2.5 Winkeldiefstal per 1.000 
inwoners (BBV). 

CBS 
1,2 0,9 1,2 1,1 nnb 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2.2 Het aantal woninginbraken is sterker gedaald dan voorspeld. De scherpe daling is mogelijk te verklaren 

vanuit het feit dat er veel aandacht is besteed aan de voorlichting van de inwoners. Inwoners zijn zich meer 
bewust van het risico dat zij lopen op woninginbraak en vooral wat zij er tegen kunnen doen. Ook zijn er in 
alle wijken van de gemeente Houten preventiegroepen actief via what's app. 

2.3 Het aantal autokraken is sterker gedaald dan voorspeld. Er zijn veel middelen ingezet om inwoners en 
bezoekers te waarschuwen voor autokraak. Daarnaast heeft ook de politie extra inzet gepleegd door extra 
surveillances en controles.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Om bewoners te informeren wat zij zelf kunnen doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van 
woninginbraak, autokraak of fietsdiefstal wordt de Houten Veilig Tent ingezet. In de tent wordt op een 
laagdrempelige wijze informatie gegeven aan inwoners en bezoekers van Houten. In de tent staan 
vertegenwoordigers van verschillende disciplines mensen te woord en delen zij informatiemateriaal uit. 
Het gaat om medewerkers van de politie, een PKVW deskundige, een deskundige op het gebied van 
autobeveiliging en ambtenaren van de gemeente (waaronder boa's).  
Naast de inzet van de tent wordt er ook door middel van roulerende attentieborden bij de inprikker van 
een getroffen wijk aandacht gevraagd voor het melden van verdachte situaties bij de politie via 112. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Inzet van de Houten Veilig Tent op locatie.   

2 Inzet attentieborden autokraak in de wijk 
aan de hand van hot spot informatie. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 Aantal deelnemers 

Burgernet 
Afdeling 
Samenleving 

4.915 4.976 5.020 5.500 5.090  

 

Nr. Verklaring van afwijking 
2 Het aantal Burgernet deelnemers is minder hard gegroeid dan verwacht. Dit heeft te maken met het feit dat 

er het afgelopen jaar geen actieve werving is geweest van Burgernet deelnemers. Er zijn in de Houten 
Veilig Tent wel folders uitgedeeld, maar er hebben zich maar weinig nieuwe deelnemers.  

 

Doelstelling 3 
Afname van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit. 
 
Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling zijn geen effectindicatoren opgenomen. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De intensieve samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden Nederland is 
verder voortgezet. In dat kader is er in 2017 een ondermijningsbeeld opgeleverd voor de gemeente 
Houten op basis waarvan voor de komende periode speerpunten in de aanpak zijn vastgesteld. Het 
lokale overleg georganiseerde criminaliteit is iedere zes weken gevoerd en heeft diverse interventies 
opgeleverd. In het najaar is er een integrale controle geweest van een growshop hetgeen heeft geleid 
tot sluiting van de zaak.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3 % gevallen van 

opgerolde 
hennepkwekerijen 
waarbij een 
informatiebrief naar de 
omgeving is gestuurd 

Afdeling 
Samenleving 

X X 100% 100% 100%  

 

Doelstelling 4 
Het beperkt houden van het aantal problematische jongerengroepen en jongerenoverlast. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
4 Meldingen 

jongerenoverlast. 
Politie en 
Meldpunt Jeugd 
en Veiligheid 
gemeente 

257 280 290 265 258 

4 Aantal problematische 
jeugdgroepen op basis 
van landelijke 
Groepsscanmethodiek. 

Politie 

1 1 1 1 0 

4 % inwoners dat vaak 
problemen heeft met het 
gedrag van jongeren in 
de eigen buurt. 

Monitor Sociale 
Kracht 

4% X 4% X 4% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Binnen het afstemmingsoverleg Jeugd en Veiligheid zijn diverse maatregelen genomen om overlast 
van bepaalde groepen dan wel overlast op bepaalde locaties tegen te gaan. Voorbeelden van deze 
maatregelen zijn: 

 Het versturen van persoonlijke brieven van de burgemeester gericht aan jongeren uit 
overlastgevende groepjes en hun ouders. In deze brieven wordt beschreven welk gedrag er niet 
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getolereerd wordt in de openbare ruimte en wat de consequenties zijn als het gedrag niet 
verbeterd. Gepoogd wordt niet alleen de jongeren te laten weten waar grenzen liggen, maar ook 
de ouders te betrekken bij de oplossing van de overlast; 

 Het organiseren van structurele samenwerking door jongerenwerkers, boa's en politie met als 
doel het in kaart brengen van risicovolle en/of overlastgevende jongeren. De jongeren zijn 
vervolgens gekoppeld aan een maatwerktraject. Dit traject is ófwel monodisciplinair in de zorg- of 
de strafrechtketen óf multidisciplinair in de persoonsgerichte aanpak Zorg en Veiligheid; 

 Het organiseren van bewonersbijeenkomsten om een overlast locatie integraal te bespreken; 

 Het opzetten van een Whatsapp-groep tussen jongerenwerk, boa's en politie voor een nog 
snellere interventie op overlastmeldingen.  

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
4 Uitvoeren groepsscan en aanpak van 

problematische jeugdgroep via de 
landelijke groepsscan-methode. 

  

4 Op alle jongeren die hiervoor worden 
aangemeld door Jeugd &Veiligheid of uit 
de jaarlijkse groepsscan naar voren komen 
wordt de integrale persoonsgerichte 
aanpak Zorg en Veiligheid toegepast. 

  

 

Doelstelling 5 
Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de Openbare 
orde. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie 

Ramin
g 

Realisatie 
2013 

2014 2015 2016 2017 
5 % inwoners dat zegt 

overlast te ondervinden 
van evenementen in de 
eigen woonomgeving. 

Monitor Sociale 
Kracht 

4% veel 
12%  

inclusief 
niet 

veel/niet 
weinig 

X 

4% veel 
12%  

inclusief 
niet 

veel/niet 
weinig 

X 

2% veel 
9% inclusief 

niet veel/niet 
weinig 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
5.1 We hebben extra ingezet op de taken en bereikbaarheid van de BOA’s en de toezichthouders bouw en 

milieu. Bijvoorbeeld door het controleren van evenementen en samenwerken met handhavingspartners. 
Ook is er geïnvesteerd in het voorkomen van problemen door in de fase voorafgaand aan het evenement 
meer te overleggen met de betrokken partijen. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We hebben diverse maatregelen genomen om de openbare orde te handhaven, waardoor ook het 
veiligheidsgevoel toeneemt. Daarbij hebben we ons in het bijzonder gericht op het verlenen van 
vergunningen (indien niet mogelijk het weigeren hiervan) en het toezicht uitvoeren op de naleving van 
algemene regels en (vergunnings-)voorschriften. Het toepassen van het 3 stappenplan voor 
handhaving is het middel om het doel te bereiken: 

 Bestuurlijke waarschuwing 

 Voornemen dwangsom/bestuursdwang 

 Opleggen dwangsom/bestuursdwang 
We hebben daarnaast de acties uit het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol (PHP) uitgevoerd. Het 
betreft het uitvoeren van de geplande controles door BOA’s en het houden van preventierondes. 
Hoewel de gemeente uiteraard streeft naar 100% naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen met 
betrekking tot de verkoop van alcohol waren de inspanningen gericht op een naleefpercentage van 
75% in 2017. De specifieke controles en acties zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan 
vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals specifiek tijdens de handhavingsestafettes / 
handhavingsweek waar de horecacontrole op leeftijdsgrenzen speerpunt was. 
Ook is er op lokaal niveau een regulier en integraal handhavingsoverleg waarin signalen en zaken van 
handhaving worden gedeeld en besproken. Deze signalen worden gedeeld met de 
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handhavingspartners en zo nodig ook met het regionaal informatie- en expertisecentrum criminaliteit 
(RIEC) en daar waar mogelijk/nodig wordt een integrale aanpak opgestart. Daar waar een integrale 
aanpak niet mogelijk/nodig is worden waar mogelijk bestuurlijke maatregelen getroffen. We hebben 
verder ingezet op de algemene taken van de BOA’s zoals het controleren van evenementen, parkeren 
en hondenbeleid. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
5 Aantal pv/transactie 

voorstellen (bekeuringen) 
uitgeschreven door 
BOA’s. 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

20/1.250 
50/ 

1.500* 
36/ 

1.113  
 

50/1.500 84/718  

5 Aantal bestuurlijke 
waarschuwingen 
openbare orde. 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

153 53 139 150 292  

5 Aantal opgelegde 
dwangsommen openbare 
orde. 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

10 10 10 15** 13  

* Sinds 2014 zijn er 2 maal zoveel BOA’s en zij kunnen dus meer controles uitvoeren. De bekeuringen worden voornamelijk in 
de blauwe zone uitgeschreven, maar de controles in de blauwe zone worden niet uitgebreid. De BOA’s worden nu op andere 
taken ingezet waar verhoudingsgewijs minder wordt bekeurd. Dit betekent dat er geen 2 keer zoveel bekeuringen worden 
uitgeschreven. 
** Tevens sluitingen van drugspanden en dwangsommen/bestuursdwang als gevolg van alcoholregelgeving. 

 

Nr. Verklaring van afwijking 
5.1 Dankzij het nieuwe handhavingssysteem/registratiesysteem van de Boa’s kunnen we meer inzetten op het 

geven van (bestuurlijke) waarschuwingen waardoor dit aantal hoger is dan gepland. En dit heeft als gevolg 
dat er minder PV’s/transactievoorstellen worden uitgeschreven.  

5.2 Het aantal bestuurlijke waarschuwingen is ook toegenomen vanwege het feit dat er steeds meer wordt 
ingezet op het voorkomen van problemen. Zo zijn er veel waarnemingen (308) en aldus vroegtijdig 
gesignaleerde en ook meer opgeloste handhavingszaken in de voorfase. 

 

Deelprogramma Fysieke veiligheid 
 

Wat willen we bereiken? 
Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de 
veiligheid van mens en dier. Daarnaast gaat het om de veiligheid in de omgeving op het gebied van 
(geneeskundige) hulpverlening, brand, explosie, gevaarlijke stoffen, natuurgeweld en infrastructuur. 
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Minder branden - minder slachtoffers - minder schade. 
2. Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de 

brandweerzorg. 
3. Ervoor zorgen dat alle woningen en andere gevoelige objecten in de omgeving van 

transportroutes van gevaarlijke stoffen of in de omgeving van risicovolle bedrijven, blijven 
voldoen aan de externe veiligheidsnormen. 

4. De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren. 
5. Het bevorderen van dierenwelzijn. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
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Doelstelling 1 
Een verhoogd brandveiligheidsniveau dat resulteert in minder branden - minder slachtoffers - minder 
schade. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 Aantal brandmeldingen 

in een gebouw prio 1. 
VRU 
rapportage 

9 14 18 12 14 

1 Waarvan aantal 
woningbranden prio 1. 

VRU 
rapportage 

4 10 11 8 8 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 75+ bezoek door vrijwilligers Van Houten en Co ingeregeld met input brandveiligheid;  

 Slim Thuis Woning centrum Houten gerealiseerd met aandacht voor brandveiligheid en langer 
zelfstandig thuiswonen; 

 Systeem rookmelderdichtheid Houten ingeregeld – Rookmeldercampagne; 

 Risicocommunicatie met betrekking tot brandveiligheid; 

 Mede uitvoering gegeven aan het programma Stimulerende Preventie VRU - begroting VRU 
2017. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Registratiesysteem rookmelderdichtheid 

Houten gerealiseerd. 
  

 

Doelstelling 2 
Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de 
brandweerzorg. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 Aantal overgedragen 

dossiers van de VRU 
aan de gemeente voor 
bestuurlijke handhaving.  

VRU 

0 0 0 0 0 

2 Percentage van aantal 
controles dat bij 
ondernemers is 
uitgevoerd en waarbij 
wordt voldaan aan wet- 
en regelgeving, zonder 
dat daarvoor een 
bestuurlijk 
handhavingstraject nodig 
is. 

VRU 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Dossiers ten behoeve van bestuurlijke handhaving worden van de VRU overgedragen aan de 

gemeenten. In 2017 is dit niet nodig geweest.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Alle ondernemers zijn geïnformeerd over 

algemene regels met betrekking tot 
brandveiligheidszorg en het belang van het 
naleven hiervan.  

 Besloten is een portal Bewust Brandveilig 
Ondernemen te ontwikkelen. Deze is in de 
loop van 2018 gereed voor ondernemers. 
Ondernemers vanuit KVO Het Rond zijn wel 
bekend met brandveiligheid. Ook zijn de 
ondernemers in Het Oude Dorp bezocht door 
de brandweer. 
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2 De motie "onderzoeken proefmodel 
keurmerk Brandveilig ondernemen" voor 
ondernemingen die niet gebruiksmelding- 
of gebruiksvergunningsplichtig zijn, is 
uitgevoerd. 

 Er is onderzoek verricht naar het komen tot 
een keurmerk brandveilig ondernemen. Dit 
heeft geleid tot het ontwikkelen van een portal 
Bewust Brandveilig Ondernemen. Door 
middel van een collegebrief is de raad 
hierover geïnformeerd.  

 

Doelstelling 3 
Er voor zorgen dat alle woningen en andere gevoelige objecten in de omgeving van transportroutes 
van gevaarlijke stoffen of in de omgeving van risicovolle bedrijven, blijven voldoen aan de externe 
veiligheidsnormen. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3 % Woningen en 

gevoelige objecten dat 
voldoet aan externe 
veiligheidsnormen* 

Afdeling  
Ruimtelijke  
ontwikkeling 

100% 100% 100% 100% 100%  

* Zoals vastgesteld door het Rijk. Gevoelige objecten zijn bijvoorbeeld: elektriciteitscentrales, bedrijven, kantoren, scholen, etc. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De risicokaart van de gemeente Houten wordt continu geactualiseerd; 

 Bij ruimtelijke ontwikkeling is getoetst aan de landelijk opgestelde normen. Dat wil zeggen plaats 
bebouwing toetsen aan (nieuwe) risicocontouren rond spoor, snelwegen, Amsterdam Rijnkanaal 
(i.v.m. transport gevaarlijke stoffen); 

 Veranderingen in wet- en regelgeving zijn vertaald naar de Houtense situatie en waar mogelijk 
zijn voorstellen gedaan met betrekking tot de te nemen maatregelen.  

 
 

Doelstelling 4 
De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren. 
 
In het Verkeersveiligheidsplan zijn hiertoe de volgende aandachtspunten opgenomen: 

 Verkeersveiligheid en veiligheidsbeleving in de straat 

 Verbetering wegen buiten de bebouwde kom (60 km/h zones) 

 Hoofdfietsroutes ingericht voor de toekomst 

 Verbeteren verkeersveiligheidsgedrag op de Rondweg en andere hoofdwegen 

 Verbeteren verkeersvaardigheid specifieke doelgroepen (kinderen, jongeren en senioren) en 
maatregelen gericht op gedrag 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
4.1 Ziekenhuisopname n.a.v. 

verkeersongeval met een 
motorvoertuig als 
aandeel van het totaal 
aantal ongevallen die 
leiden tot 
ziekenhuisopnamen. 
(BBV). 

ViaStat 

7% 5% X 7% vervallen 

4.2 Ziekenhuisopname n.a.v. 
verkeersongeval met een 
fietser als aandeel van 
het totaal aantal 
ongevallen die leiden tot 
ziekenhuisopnamen 
(BBV).  

ViaStat 

7% 12% X 7% vervallen 

 
 
 



                                                                 Jaarstukken 2017                                                               108 

Nr. Verklaring van afwijking 
4.1 
en 
4.2 

De kwaliteit van de ongevallenregistratie door ViaStat is onvoldoende om daar cijfers uit te halen of beleid 
op te baseren. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Het gedrag van verkeersdeelnemers is beïnvloed door middel van de volgende reguliere acties: 

 Een opfriscursus (voorheen BROEM - BReed overleg Ouderen En Mobiliteit) die in 
2017 meerdere keren is gehouden. Het aantal deelnemers aan de opfriscursus is 
toegenomen omdat er geen verplichte autorit met een rij-instructeur meer aan 
verbonden is. 

 De landelijke campagne "De scholen zijn weer begonnen". 

 In diverse straten is gedragsmateriaal ingezet, zoals de snelheidsdisplay, borden 
"spelend kind" met (advies)snelheid 15 km/u en de silhouetborden van Dick Bruna. 

 De e-biketraining wordt niet meer georganiseerd in verband met geringe belangstelling. 

 Facilitering van de door de ondernemers op de Weteringhoek georganiseerde Verkeersweek op 
de Weteringhoek, die heeft geresulteerd in onder andere de plaatsing van twee verkeersborden. 
Het ontwerp van het verkeersbord is gemaakt door 2 leerlingen van de J. Bogermanschool. 

 Regulier overleg met de politie in verband met de handhaving van snelheid, roodlichtnegatie, 
gordel-, alcohol-, en helmgebruik. In het overleg tussen de burgemeester en de basisteamchef 
van de politie is de voortgang van de gemaakte afspraken besproken. 

 Door bewoners is regelmatig gevraagd om informatie rondom  ‘Veilige straat’, maar dit heeft niet 
tot concrete acties geleid. Wel zijn op het Viswater in het kader van ‘Veilige straat’ drempels 
aangelegd. 

 

Doelstelling 5 
Het bevorderen van dierenwelzijn. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 

Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
5 Uitvoeren van acties naar aanleiding van 

het in 2016 geactualiseerde 
dierenwelzijnsbeleid. 

 Conform afspraken betaalt de gemeente 75% 
van de kosten van de dierenambulance. 
Daarnaast betaalt de gemeente  gedurende 
veertien dagen de kosten voor arts en opvang 
van gevonden huisdieren. Hierbij geldt dat 
zodra de eigenaar zich meldt deze kosten op 
hem verhaald worden.  

 

Deelprogramma Crisisbeheersing 
 

Wat willen we bereiken? 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. We zijn adequaat voorbereid op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan én 
bieden ten tijde van een crisis aan de (niet zelfredzame) burger snel en effectief hulp, waardoor 
gevolgen beperkt blijven.  

2. Inwoners en ondernemers zijn op de hoogte van de risico’s binnen de gemeente en bereiden 
zich hierop voor. Ze kunnen zich zelf beter redden tijdens crises. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
We zijn adequaat voorbereid op calamiteiten, crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan 
én bieden ten tijde van een crisis aan de (niet zelfredzame) burger snel en effectief hulp, waardoor 
gevolgen beperkt blijven. 
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Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 % van de medewerkers 

in de crisisorganisatie die 
vakbekwaam zijn. 

OTO jaarplan 
crisismanagem
ent. 

- 90% 95% 100% 100% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Gemeentelijke kernfunctionarissen crisisbeheersing hebben deelgenomen aan de activiteiten 

zoals in hun opleidings- trainings- en oefenjaarplan van de VRU is opgenomen;  

 Bestuurlijke oefening sociale calamiteiten georganiseerd; 

 Gemeentelijk Beleidsteam oefening - scenario spoorincident; 

 Commando Plaats Incident oefening - scenario spoorincident, raad Houten heeft deze 
bijgewoond; 

 Workshop calamiteitentraining met Woning Coöperaties (Viveste en Volksbelang WbD); 

 Oefening Deining en Doorbraak - scenario overstroming (aandacht voor risicocommunicatie).  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Deelnemers in de crisisorganisatie nemen 

deel aan minimaal één opleidings-, 
trainings- of oefenactiviteit per jaar. 

  

 

Doelstelling 2 
Inwoners en ondernemers zijn op de hoogte van de risico’s binnen de gemeente en bereiden zich 
hierop voor. Ze kunnen zich zelf beter redden tijdens crises. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Risicocommunicatie ingezet op de momenten dat het aansluit bij de beleving, behoeften en 

verwachtingen van inwoners; 

 Aangesloten bij risicocommunicatiekalender van de VRU. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
2 Er is een jaarkalender gemaakt voor 

veiligheidsthema’s waarover we 
maandelijks actief communiceren.  
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 Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2016 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2017 

 
 

Begroting 
na 

wijziging 
2017 

 
 
 
 

Rekening 
2017 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2017 

Programma 

lasten 

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde 981.884 948.001 1.028.135 1.003.823 24.312 

04.02 Fysieke veiligheid 2.445.702 2.544.079 2.402.292 2.389.125 13.167 

04.03 Crisisbeheersing 60.388 152.967 152.486 97.412 55.074 

04.99 Programmabrede kosten      

Totaal lasten 3.487.974 3.645.047 3.582.913 3.490.359 92.554 

 

baten 

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde 307.297 260.117 340.399 352.351 11.952 

04.02 Fysieke veiligheid 33.824 11.394 20.500 14.000 -6.500 

04.03 Crisisbeheersing 747   34 34 

04.99 Programmabrede kosten  210.000 210.000 182.145 -27.855 

Totaal baten 341.869 481.511 570.899 548.530 -22.369 

 

Saldo 3.146.105 3.163.536 3.012.014 2.941.830 70.185 

 
Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden 
voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van 
toepassing. 
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Programma Betrokken bij de samenleving 
 

Programma in vogelvlucht 
De gemeente heeft de ambitie om samen met inwoners, instellingen, bedrijven en gemeente samen te 
werken aan maatschappelijke opgaven. Met de visie communicatie en participatie 2017-2021 
'Communicatie is van ons allemaal' heeft zij daarin in 2017 een flinke stap gezet. Nadat de raad deze 
in maart had vastgesteld is de implementatie voortvarend ter hand genomen. Het gaat daarbij om zes 
uitdagingen: 

1. Bouwen aan vertrouwen (activeren gebruik Factor C, het verhaal van Houten vertellen);  
2. Kiezen voor dialoog als basis (ondersteuning en training op verbindend communiceren en het 

goede gesprek voeren, implementatie sociaal intranet); 
3. Leren omgaan met sociale media (competentie ontwikkeling ambtenaren en evaluatie protocol 

digitale agressie);  
4. Stem geven aan zwijgende meerderheid (actualiseren en inzetten leefstijlentool, 

experimenteren met gespreksvormen, samenwerking met andere mediapartijen);  
5. Specifieke doelgroepen bereiken (onderzoek, werken met veel beeld en met klinkende taal);  
6. Communiceren in tijden van crisis (meer ambtenaren inzetbaar bij crisiscommunicatie). 

Concreet zijn er in 2017 onder andere de volgende zaken gerealiseerd: er is begonnen met de 
invoering van een sociaal intranet, storytelling over de openbare ruimte en het programma sociale 
kracht, trainingen op het gebied van social media, het invoeren van protocol digitale agressie en het 
professionaliseren van de webcare. Daarnaast hebben burgers en organisaties meer ruimte kregen 
voor eigen maatschappelijke initiatieven, experimenten en pilot projecten. Zo ondersteunen we diverse 
burgerinitiatieven zoals De Krachtfabiek, De Techniekfabriek, het Wereldhuis en Sterke Buurten die op 
hun beurt weer werken als katalysator, aanjager en/of broedplaats. Verder hebben we een pilot 
evenementenfonds opgezet en op onze portal www.houten.nl ruimte gemaakt voor relevante 
maatschappelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld de Hulpwijzer, VVV Kromme Rijn, Proeftuin Houten, 
UITagenda. Om de inwoners bij de raad te betrekken hebben we diverse doelgroepgerichte 
activiteiten uitgevoerd zoals: Cursus Politiek Actief, Programma Politiek in de Klas voor scholieren en 
vergaderingen van de raad op locatie bij onderwerpen die zich daarvoor lenen. Tot slot hebben we 
voor de gemeenteraadsverkiezingen een geheel nieuwe stemwijzer en een opkomst bevorderende 
campagne ontwikkeld (waaronder een verkiezingskrant, inzet van social media met onder andere 
video's, een algemeen verkiezingsdebat en een verkiezingsdebat voor jongeren). 
 
Met het programma 'Toegankelijke gemeente en de persoonlijke overheid' willen we onze 
dienstverlening aan de burgers en ondernemers zo makkelijk  mogelijk maken. Daartoe zijn in 2017 
grote stappen gezet door nog meer producten digitaal aan te bieden onder het motto digitaal, tenzij. 
Dit blijkt aan een behoefte te voldoen gezien de grote toename van afgenomen producten. Daarnaast 
is de mogelijkheid geboden om via Whats app en facebook met de gemeente te communiceren en 
ook daarin voorzien we in een behoefte gezien het veelvuldig gebruik. Dit wordt in hoge mate 
gewaardeerd. Ook het thuisbezorgen van paspoorten en rijbewijzen is een nieuwe service die het 
‘zaken doen’ met de gemeente makkelijker maakt. Met webcare (het monitoren van sociale media)  
proberen we om omgevingsalert te zijn en direct in te spelen op zaken en gevoelens die bij inwoners 
spelen. Door het werk leuker te maken, positieve ontwikkelingen te benoemen en complimenten met 
elkaar te delen, brieven in begrijpelijke taal te schrijven en het trainen van medewerkers is binnen de 
organisatie een beweging ingezet zodat invulling gegeven kan worden aan de persoonlijke overheid.  
 
Het programma Toegankelijke gemeente en persoonlijke overheid gaat over de wijze waarop we met 
inwoners, instellingen en bedrijven willen omgaan. Daarbij hebben wij aandacht voor het meer 
organisch laten ontstaan van noodzakelijke betrokkenheid uit de samenleving  maar ook voor het 
wegnemen van eventuele belemmeringen en het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven 
vanuit diezelfde samenleving. Het gedachtegoed 'Houten maken we samen' hopen we positief te 
stimuleren door actief te faciliteren op interactie, communicatie en ontmoeting  tussen inwoners, 
instellingen en bedrijven. Daarnaast willen wij als gemeentelijke organisatie onze dienstverlening 
laagdrempelig en bij voorkeur digitaal organiseren. Daarom krijgen bedrijven en inwoners steeds meer 
mogelijkheden om voor het digitale kanaal waaronder www.mijnoverheid.nl te kiezen. Omdat bij een 
persoonlijke overheid de menselijke maat voorop staat, zal er naast digitaal contact ook altijd 
telefonisch en persoonlijk contact mogelijk blijven. 
 
In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weer- 

http://www.houten.nl/
http://www.mijnoverheid.nl/
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gegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd. 
 

  
 
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 75% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieron- 
der nader toegelicht. 
 
Gerealiseerde prestaties 

 In maart heeft de raad de visie communicatie en participatie 2017 - 2021 vastgesteld. 
‘Communicatie is van ons allemaal’ werd tot stand gebracht in nauw overleg met inwoners, 
bestuurders, medewerkers en sleutelfiguren in de Houtense media. Met de uitvoering is inmiddels 
gestart.     

 

 Eind 2016 is een inspiratiebijeenkomst voor medewerkers georganiseerd. De daaruit ontstaande 
ideeën werden beoordeeld door een jury op originaliteit, haalbaarheid en gewenste effect. Een 
aantal zijn in het afgelopen jaar uitgewerkt, zoals het “zieke brieven beter maken" (weg met die 
ambtelijke taal naar gewoon begrijpelijk voor iedereen).   

 
Niet gerealiseerde prestaties 

 Er zijn geen bijeenkomsten 'Gast van de Raad' georganiseerd vanwege de cursussen Politiek 
Actief. 

 Voor de Heemlanden bleek het dit jaar niet mogelijk om Politiek in de klas in te plannen. Wel zijn 
verschillende klassen van de basisscholen De Vlinder, Aventurijn en Klavertje 4 op bezoek 
geweest. 

 

Deelprogramma's 
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Politiek en Bestuur 

 Dienstverlening 
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Deelprogramma Politiek en bestuur 
 

Wat willen we bereiken? 
We hebben de ambitie om inwoners, instellingen, bedrijven en gemeente samen te brengen. Dat is 
geen sinecure want in de huidige netwerksamenleving verloopt het samenwerken in steeds 
veranderende constellaties. Bovendien zijn we als gemeente vanwege eigen ambities soms ook partij 
en hebben daarnaast nog een rol als hoeder van het algemeen belang. Verder neemt de dynamiek 
van informatiestromen toe; technologie maakt alle informatie voor iedereen beschikbaar, informatie 
verspreidt zich razend snel (o.a. via social media) en men verwacht  24/7 contact.  
Snel en adequaat acteren en reageren is noodzakelijk. Als ‘persoonlijke’ overheid staan we middenin 
de samenleving. Zowel  face-to-face als digitaal. Door steeds de dialoog met en tussen betrokkenen te 
stimuleren en te faciliteren willen wij werken aan vruchtbare interacties die bijdragen aan de 
samenleving. Dat vraagt om een communicatieve organisatie; een organisatie waarbij communicatie 
niet meer uitsluitend het domein is van de afdeling communicatie maar van alle bestuurders en 
ambtenaren. Het vraagt tevens om een bestuur dat ruimte geeft aan initiatieven vanuit de 
samenleving. 
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Betrokken inwoners door voortdurend de dialoog tussen betrokkenen te stimuleren en te 
faciliteren.  

2. Een krachtige participatiesamenleving door verantwoordelijkheid te delen en door burgerkracht 
te bevorderen. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Betrokken inwoners door voortdurend de dialoog tussen betrokkenen te stimuleren en te faciliteren. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 % Inwoners dat vindt dat 

de gemeente hen 
voldoende betrekt bij 
haar plannen, activiteiten 
en voorzieningen. 

Monitor Sociale 
Kracht 

44% X 40% X 41% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 We hebben in 2017 de dag van de Ruimte georganiseerd, een maatschappelijke dialoog gevoerd 

over  inclusie en voorbereidingen getroffen voor het stadsdebat stedenbouwkundige verkenning 
van februari 2018. 

 We hebben de visie communicatie en participatie ‘Communicatie is van ons allemaal’ tot stand 
gebracht op een manier die recht doet aan de inhoud en de titel. In bijeenkomsten en gesprekken 
met  inwoners, bestuurders, medewerkers, sleutelfiguren in de Houtense media en via 
burgerpanelonderzoek en argu hebben we de verbinding gezocht zowel binnen als buiten de 
gemeentelijke organisatie. Ook zijn we in 2017 begonnen met de uitvoering van de visie.   

 De communicatie via social media hebben we verbeterd door te werken met een gecombineerde 
inzet van de website en social media en het verhogen van de bekendheid van onze accounts op 
Facebook, Twitter en WhatsApp. We hebben een nieuw webcare systeem aangeschaft waardoor 
we beter in staat zijn de digitale omgeving te monitoren en daarop adequaat te reageren. 

 We hebben diverse doelgroepgerichte activiteiten georganiseerd om de inwoners bij de raad te 
betrekken zoals: Cursus Politiek Actief, Programma Politiek in de Klas voor scholieren, en 
vergaderingen van de raad op locatie bij onderwerpen die zich daarvoor lenen. 

 Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we de stemwijzer 'mijnstem.nl' gekozen die op 10 
februari 2018 online is gegaan. We hebben ook een opkomst bevorderende campagne 
ontwikkeld, waaronder een verkiezingskrant, inzet van social media met onder andere video's, een 
algemeen verkiezingsdebat en een verkiezingsdebat voor jongeren. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Nieuwe visie op communicatie, participatie 

en interactie. 
  

1 Een nieuw webcare systeem waarmee 
medewerkers beter in staat zijn de 
omgeving te monitoren en daarop 
adequaat te reageren.  

  

1 Vier keer per jaar ‘Gast van de Raad’.   Er zijn geen bijeenkomsten 'Gast van de 
Raad' georganiseerd vanwege de cursussen 
Politiek Actief. 

1 Eén keer per jaar het programma Politiek 
in de Klas voor scholieren van de 
Heemlanden. 

 Voor de Heemlanden bleek het niet mogelijk 
om dit in te plannen. Wel zijn verschillende 
klassen van de basisscholen De Vlinder, 
Aventurijn en Klavertje 4 op bezoek geweest. 

1 2
e
 ronde cursus Politiek Actief.   

1 De raad zal minimaal 6 keer op locatie 
vergaderen bij onderwerpen die zich 
daarvoor lenen. 

 Het vergaderen op locatie vindt plaats als het 
meerwaarde heeft en de onderwerpen zich 
ervoor lenen. Er is in 2017 bijvoorbeeld op 
locatie een rondetafelgesprek georganiseerd: 
In Dorpshuis De Ploeg over de  
Omgevingsvisie Kromme Rijngebied, in Limes 
rondom de uitbreiding van de firma 
Beelen en scc De Wiese vanwege  
Uitnodigingskader zonnevelden en Toekomst  
Fort Honswijk. 

1 In aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt 
een Houtense stemwijzer ontwikkeld. 

  

 

Doelstelling 2 
Een krachtige participatiesamenleving door verantwoordelijkheid te delen en burgerkracht te 
bevorderen. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 % Inwoners dat vindt dat 

burgers en organisaties 
voldoende ruimte krijgen 
om ideeën en initiatieven 
te realiseren. 

Monitor Sociale 
Kracht 

45% X 46% X 43% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Op basis van het bestuursakkoord hebben we voorwaarden geschapen en activiteiten 

gefaciliteerd waarmee burgers en organisaties (financiële) ruimte kregen voor eigen 
maatschappelijke initiatieven, experimenten en pilot projecten.  

 We ondersteunen onder andere burgerinitiatieven als De Krachtfabiek, De Techniekfabriek, het 
Wereldhuis en Sterke Buurten die op hun beurt weer werken als katalysator, aanjager en/of 
broedplaats.  

 We hebben op onze portal www.houten.nl ruimte gemaakt voor relevante maatschappelijke 
initiatieven zoals bijvoorbeeld de Hulpwijzer, VVV Kromme Rijn, Proeftuin Houten, UITagenda.  

 We hebben een pilot evenementenfonds opgezet. 
 

Deelprogramma Dienstverlening 
 

Wat willen we bereiken? 
Toegankelijke en persoonlijke overheid 
In 2017 willen we een eigentijdse, flexibele (bestuurlijke) organisatie zijn die midden in de samenleving 
staat, het  Huis van de Stad.  We weten wat de burger of ondernemer wil en anticiperen daarop.  We 
werken daarbij van buiten naar binnen. Met het programma de Digitale Overheid 2017, verwoord in de 

http://www.houten.nl/
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visiebrief Plasterk 2017, geeft de overheid aan op welke wijze zij daaraan invulling wenst te geven. 
Digitale ontsluiting van de meest gevraagde producten zodat burger en ondernemer 24/7 zaken met 
de (lokale) overheid kan doen past daarbij. Maar altijd houden we oog voor het persoonlijke. Dit omdat 
burgers en ondernemers daar in bepaalde omstandigheden belang aan hechten en/of digitaal niet 
(voldoende) vaardig zijn. Onder het motto de Toegankelijke gemeente en de Persoonlijke overheid 
wordt daar programmatisch uitvoering aan gegeven. ‘Persoonlijk contact waar het moet, digitaal waar 
het kan’ zijn onze kernwaarden. 
 
Wat merkt de burger en ondernemer ervan? 
Onze dienstverlening is (digitaal) toegankelijk, laagdrempelig, professioneel en op de klant gericht. De 
meeste vragen handelen we in het eerste contact digitaal of mondeling door het KCC naar 
tevredenheid af of verwijzen ‘warm’ door naar andere (overheid)organisaties. De overige vragen zijn 
meer complex, maar worden met dezelfde voortvarendheid behandeld. We zijn gastvrij. Het is voor de 
klant duidelijk waar hij of zij terecht kan met vragen, opmerkingen of complimenten. De klant vindt 
steeds makkelijker zelf zijn of haar informatie en vraagt producten zelf aan via de website. Onze 
dienstverlening blijft toegankelijk voor iedereen. Wie moeite heeft met de (snel) verdergaande 
digitalisering, helpen we. De menselijke maat staat voorop.   
 
Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 
 

1. Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten. 
2. Digitale dienstverlening zodat burger en ondernemer 24/7 zaken met ons kan doen. 
3. Een persoonlijke overheid waarbij hostmanship/gastheerschap kernwaarden zijn. 

 
Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
 

Doelstelling 1 
Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
1 Waardering inwoners 

algehele gemeentelijke 
Dienstverlening 

Monitor Sociale 
Kracht 7,0 X 7,0 X 7,1 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2014 zijn de kwaliteitseisen voor de website vastgesteld. Alle (nieuwe) pagina’s worden op de eisen 
getoetst en verbeterd, waaronder het door de overheid vastgestelde  leesniveau B1.  Ook biedt de 
website bezoekers de mogelijkheid om melding te maken van een fout of gemis aan informatie door te 
geven.  Houten.nl wordt  op basis hiervan en andere tools real-time gemonitord (Site-
inproof).  Aanpassingen wordt direct verwerkt. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Kwaliteit Houten.nl doorlopend monitoren 

en toetsen en verbeteren naar onderwerp 
op vooraf vastgestelde kwaliteitseisen en 
daarmee ook aan de actuele algemene 
toegankelijkheidseisen. 

  

 

Doelstelling 2 
Digitale dienstverlening zodat burger en ondernemer 24/7 zaken met ons kan doen. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
2 Toename gebruik E-

formulieren. 
Producten 
overzicht 
digitalisering (e-
formulieren) 

6.232 7.101 7.270 7.500 9.368 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Elk product is met de verantwoordelijk medewerker besproken en daar waar het kon is er een e-
formulier, al dan niet met DigiD herkenning, voor burgers als dienst aangeboden.  Voor ondernemers 
geldt dat zij via e-herkenning, de verificatie van de ondernemer, de voor hen nodige producten kunnen 
afnemen. Door vertraging bij het toekennen van de e-herkenning zijn niet alle producten digitaal 
afneembaar. In het eerste kwartaal van 2018 zal dat wel mogelijk zijn.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2017 Voortgang Toelichting 
1 Realiseren van 100% digitale 

volwassenheid bij de meest gevraagde 
producten en diensten door burgers (29) 
en ondernemers (22) in 2017. 

 Eind 2017 is de digitale volwassenheid van 
producten voor burgers 100%. Voor 
ondernemers zal dat eind Q1 2018  
(waarschijnlijk) ook 100% zijn. 

 

Doelstelling 3 
Een persoonlijke overheid waarbij hostmanship/gastheerschap kernwaarden zijn. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 
3 Indicator hostmanship* Monitor sociale 

kracht 
X X 6,3 X 6,8 

* Nulmeting volgens gevalideerde indicator KING/VNG. Vanwege nulmeting is streefwaarde nog niet te bepalen. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Eind 2016 is een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Als je werk leuk is, ‘werkt’ alles anders was het 
motto. In 2017 vonden aansluitend ‘verleukerworkshops’ plaats waarbij ideeën werden bedacht die 
zowel voor medewerker, organisatie maar bovenal voor de burger een positief effect zouden hebben. 
De ideeën werden beoordeeld door een jury op originaliteit, haalbaarheid en gewenste effect. De jury 
bestond uit een betrokken burger, raadslid, wethouder en de gemeentesecretaris. Een aantal zijn in 
het afgelopen jaar uitgewerkt, zoals de Ta-Da muur (op magneetbordje in steekwoorden aangeven 
waar je trots op bent) en het “zieke brieven beter maken" (weg met die ambtelijke taal naar gewoon 
begrijpelijk voor iedereen). Ook zijn er trainingen verzorgd. Zo is op kleine schaal een beweging 
ingezet waardoor medewerkers door hun houding en gedrag invulling geven aan de persoonlijke 
overheid. In 2017 hebben we de gastvrouw in de publiekshal geïntroduceerd. Uit een enquête is 
gebleken dat onze burgers dit zeer op prijs stellen. Ook dit is een voorbeeld hoe wij onze 
dienstverlening zo persoonlijk mogelijk maken.  
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 Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2016 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2017 

 
 

Begroting 
na 

wijziging 
2017 

 
 
 
 

Rekening 
2017 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2017 

Programma 

lasten 

05.01 Politiek en bestuur 3.376.469 2.294.482 2.529.301 2.470.468 58.833 

05.02 Dienstverlening 3.270.219 1.742.668 1.740.668 1.803.935 -63.267 

05.99 Programmabrede kosten -240.225  31.186  31.186 

Totaal lasten 6.406.463 4.037.150 4.301.155 4.274.402 26.753 

 

baten 

05.01 Politiek en bestuur 175.127 1.396 286.063 284.928 -1.135 

05.02 Dienstverlening 875.869 980.643 980.643 1.025.565 44.922 

05.99 Programmabrede kosten      

Totaal baten 1.050.997 982.039 1.266.706 1.310.492 43.786 

 

Saldo 5.355.466 3.055.111 3.034.449 2.963.910 70.539 

 
Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden 
voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van 
toepassing. 
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Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie 
 
De nieuwe BBV (besluit begroting en verantwoording)-wijzigingen 2017 verplichtte de gemeente om 
naast haar vijf facultatieve programma’s voor het eerst in de begroting 2017 ook het 6

e
 “programma” 

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie op te nemen. 
Dit programma heeft een heel ander karakter dan de andere programma's en is daarom anders van 
opbouw.  
Onderdeel van de baten van het programma algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning 
organisatie zijn de Onroerend Zaakbelasting (OZB) en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze 
middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar. Daarnaast 
is in dit programma volgens de nieuwe BBV notitie Overhead de overhead apart opgenomen en dus 
niet meer verwerkt in de (deel)programma's. Ook het renteresultaat komt via dit programma naar 
voren en voldoet aan de criteria van de nieuwe notitie Rente. 
De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht en afvalstoffenheffing, en de ontvangsten van 
specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma’s. 
 
Overhead 
Hieronder volgt een overzicht van de overhead: 
 

 Begroting 2017 Werkelijkheid 2017 Afwijking 

Personeelskosten Directie 266.086 256.889 9.197 

Personeelskosten Leidinggevenden primair proces 873.977 902.269 -28.292 

Personeelskosten Managementondersteuning primaire proces 115.734 122.037 -6.303 

Personeelskosten Financiën. toezicht en control 1.511.068 1.548.921 -37.853 

Personeelskosten P&O/ HRM 698.638 717.289 -18.651 

Personeelskosten Inkoopfunctie 169.163 173.679 -4.516 

Personeelskosten Communicatiefunctie 608.193 625.241 -17.048 

Personeelskosten Juridische zaken 135.061 138.667 -3.606 

Personeelskosten Bestuurszaken en bestuursondersteuning 574.794 590.140 -15.346 

Personeelskosten Informatisatievoorziening en automatisering 826.751 849.985 -23.234 

ICT 1.216.789 1.071.077 145.712 

Personeelskosten Informatiebeheer(DIV) 453.681 469.493 -15.812 

Personeelskosten Facilitaire zaken en huisvesting 551.444 567.668 -16.224 

Huisvesting 1.161.616 1.080.086 81.530 

Uitbestedingskosten bedrijfsvoering 328.113 305.548 22.565 

Concernbrede personeelskosten 775.762 756.401 19.361 

Bedrijfsvoeringkosten diverse afdelingen 551.316 461.667 89.649 

        

Totaal overhead 10.818.186 10.637.058 181.128 

 
De overheadkosten 2017 bedragen 43,9% (begroot 44,1%) van de totale kosten van de organisatie 
(apparaatskosten). 
 
Vennootschapsbelasting 
In de rekening 2017 is geen te betalen Vennootschapsbelasting opgenomen. Bij een onderzoek met 
behulp van een fiscalist in 2017 over het wel of niet Vpb-plichtig zijn, is vast komen te staan, dat 
Houten ook in dit jaar niet Vpb-plichtig is. Aangezien de belastingdienst zelfs over 2016 nog geen 
echte beslissing heeft genomen, is nog onduidelijk hoe zij tegen 2017 zal aankijken. 
 
Hierna wordt de derde W-vraag "Wat mag het kosten?" beantwoord. 
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 Verschillenanalyse Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2016 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2017 

 
 

Begroting 
na 

wijziging 
2017 

 
 
 
 

Rekening 
2017 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2017 

Programma 

lasten 

A1 Lokale heffingen 588.567 637.241 637.241 632.690 4.551 

A2 
Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

 21.068    

A3 Overhead  11.082.017 11.100.407 10.887.497 212.910 

A4 Saldo financieringsfunctie  8.448.510 3.972.510 -442.088 4.414.599 

A6 Overige baten en lasten 1.153.435 501.736 2.439.653 2.462.071 -22.418 

A7 Onvoorzien  60.774 18.500  18.500 

A8 Mutaties reserves 2.115.300 72.820 1.516.480 1.970.606 -454.126 

Totaal lasten 3.857.302 20.824.166 19.684.791 15.510.776 4.174.016 

 

baten 

A1 Lokale heffingen 12.028.805 12.038.654 12.228.921 12.289.165 60.244 

A2 
Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

36.063.089 48.914.571 50.482.596 50.525.449 42.853 

A3 Overhead  275.147 282.221 250.439 -31.782 

A4 Saldo financieringsfunctie 3.985.309 8.759.927 5.099.036 113.468 -4.985.568 

A6 Overige baten en lasten 78.139 1.441.576 1.489.904 2.639.080 1.149.176 

A7 Onvoorzien      

A8 Mutaties reserves 2.593.979 1.538.569 4.340.438 3.553.593 -786.845 

Totaal baten 54.749.320 72.968.444 73.923.116 69.371.193 -4.551.923 

 

Saldo 
-

50.892.018 
-52.144.278 -54.238.325 -53.860.417 -377.907 

 
Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden 
voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van 
toepassing. 
 

Deelprogramma Overhead 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 181.128 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

A3.02.01 Overhead € 212.910  V € 31.782  N 

 TOTAAL € 212.910  V € 31.782  N 

 
 SALDO € 181.128  V 
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A3.02.01 Overhead € 181.000 V 
Binnen het programma 'De toegankelijke gemeente en persoonlijke overheid' zijn de meest gevraagde 
producten voor burgers en bedrijven digitaal beschikbaar gemaakt. Deze digitale beschikbaarheid zit 
aan de voorkant van het proces. Het digitaliseren en automatiseren van de 'achterkant' van het proces 
heeft vertraging opgelopen doordat de werkzaamheden voor de 'voorkant' van het proces meer tijd 
vroegen dan gepland. Hierdoor is een deel van het begrote budget niet besteed in 2017 (€ 74.000V). 
 
De abonnementskosten zijn lager uitgevallen in verband met een scherpe aanbesteding voor de 
luchtfoto’s en de panoramafoto’s. We nemen nog steeds dezelfde producten af maar door nieuwe 
aanbieders (zoals Google maps) zijn de prijzen voor dit soort producten omlaag gegaan (€ 34.000V).  
 
Een incidenteel voordeel is ontstaan door lagere energielasten voor gemeentelijke huisvesting in 2017 
(€ 29.000V) 
 
Door de toename van het aantal werkplekken voor de Regionale Backoffice Lekstroom hebben wij 
meer kosten kunnen doorbelasten voor ICT dienstverlening en huisvesting dan begroot (€ 76.000V). 
 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 
2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en 
inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer           
(€ 32.000N). 
 

Deelprogramma Saldo financieringsfunctie 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 570.970 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

A4.02.01 Treasury € 4.414.599  V € 4.985.568  N 

 TOTAAL € 4.414.599  V € 4.985.568  N 

 
 SALDO € 570.970  N 

 
A4.02.01 Treasury € 571.000 N 
Met ingang van 2017 zijn de waarderings- en verslagleggingsregels ten aanzien van ‘rente 
toerekening’ aangescherpt. Deze aanscherping is vastgelegd in het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Vanaf 2017 moet de ‘reële’ (omslag) rente in de begroting en jaarrekening 
worden verwerkt. Omdat de werkelijke rentelasten in euro’s, die over een jaar aan taakvelden waren 
doorbelast meer dan 25% afwijken van de rentelasten in euro’s die op basis van de voorgecalculeerde 
renteomslag aan de taakvelden hadden moeten worden toegerekend, is de toegerekende 
renteomslag verlaagd van 2,5% naar 2%.  
Het hierdoor ontstane nadeel op de financieringsfunctie binnen dit deelprogramma wordt opgeheven 
door een voordeel op de diverse taakvelden waarbij evenredig lagere rentellasten voor 
kapitaalgoederen worden doorbelast (per saldo nagenoeg budgettair neutraal). 
 
In de paragraaf Financiering wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze 
waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. 
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Deelprogramma Overige baten en lasten 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 1.126.758 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

A6.02.01 Overige baten en lasten € 1.055.660  N € 1.149.176  V 

A6.02.02 Resultaat van de rekening van baten en 
lasten 

€ 1.033.242  V € 0  
 

 TOTAAL € 22.418  N € 1.149.176  V 

 
 SALDO € 1.126.758  V 

 
A6.02.01 Overige baten en lasten € 94.000 V 
Extra lasten zijn het gevolg van de vorming van een voorziening voor de problematiek met de 
dakconstructie van het Wijkcentrum / cultuurhuis Schoneveld (€ 1.578.000N). 
 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) 
worden met ingang van 2017 de kosten voor salarissen en inhuur bij de rekening op basis van 
werkelijke kosten doorbelast aan de producten. Het totale resultaat op de verschillende 
kostenplaatsen voor salarissen en inhuur en de relatie met mutaties in de bestemmingsreserve 
organisatieontwikkeling worden in de paragraaf Bedrijfsvoering integraal toegelicht (€ 607.000V). 
 
De overschotten t/m 2013 vanuit het participatiebudget zijn gestort in de bestemmingsreserve WWB-
werkdeel; dit was niet begroot (€ 134.000 V). Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor 
het doel, waarvoor het Rijk deze middelen geeft. Zie ook het programma 'Samen leven' en 
onvoorzien', deelprogramma 'Overige baten en lasten'. Hier wordt de storting van deze middelen 
toegelicht. 
 
De reservering van WSW-middelen voor de afrekening over de periode 2014-2016 is vrijgevallen. Dit 
is het gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel waardoor het risico voor een te trage 
afbouw van WSW-ers niet meer aanwezig is. Daarnaast heeft een lagere afrekening 2014 vanuit het 
Rijk over deze periode ook tot een voordeel geleid (€ 272.000V). 
 
De reservering voor de afwikkeling van Vakwerk over 2010 is eveneens vrijgevallen. Deze middelen 
waren geoormerkt vanwege het samenwerkingsverband tussen de gemeente Houten en het ROC om 
mensen in de bijstand toe te leiden naar duurzaam werk. Niet alle beschikbare middelen zijn nodig 
geweest en de termijn waarop nog gefactureerd mag worden is nu verjaard (€ 97.000V). 
 
Aan de voorziening 'verliesgevend complex Vinex' is een bedrag van € 891.000 onttrokken ten gunste 
van het concernweerstandsvermogen grondexploitaties. Daarnaast moet er voor een verliesgevend 
complex 'Woningbouw Tuurdijk ’t Goy' een voorziening voor een bedrag van € 450.000 worden 
gevormd. Deze mutaties zijn gebaseerd op de herziening grondexploitaties van maart 2018 en 
verlopen via de algemene baten en lasten (per saldo € 441.000N). 
 
We hebben meer compensabele BTW betaald op de producten afval en riolen ten opzichte van de 
begroting 2017.  Deze compensabele BTW mag niet in mindering gebracht bij de tariefsbepaling en is 
daarom een voordeel voor de gemeente (€ 101.000V) 
 
Saldo van diverse kleinere bedragen (€ 20.000V) 
 
A6.02.02 Resultaat van de rekening van baten en lasten € 1.033.000 V 
Dit betreft het (voordelige) saldo van de Algemene dienst dat bij de tweede bestuursrapportage 2017 
is begroot na wijziging van de begroting 2017. 
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Deelprogramma Mutaties reserves 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 1.240.972 en wordt veroorzaakt door: 
   

Producten Lasten Baten 

A8.02.01 Mutaties reserves € 454.126  N € 786.845  N 

 TOTAAL € 454.126  N € 786.845  N 

 
 SALDO € 1.240.972  N 

 
A8.02.01 Mutatie reserves algemeen- lasten € 454.000N 
Het betreft een teruggaaf van in eerdere jaren beschikbaar gestelde middelen € 891.000N,welke           
benodigd waren voor de vulling van de voorziening verliesgevend complex Vinex (een voordelig 
resultaat uit de herziening grondexploitaties maart 2018, waardoor voorziening overbodig wordt). 
Daarnaast moet er voor een verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk ’t Goy een voorziening 
gevormd worden € 450.000V, die weer gefinancierd wordt uit het concernweerstandsvermogen 
grondexploitaties. 
 
Diverse kleinere bedragen (€ 13.000N) 
 
A8.02.01 Mutatie reserves algemeen- baten € 787.000N 
Aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling is minder onttrokken dan begroot. Enerzijds is 
het voordelig resultaat van salaris- en inhuurkosten 2017 ingezet voor capaciteitsvraagstukken begin 
2018 en anderzijds zijn geoormerkte (project)budgetten door een gewijzigde fasering doorgeschoven 
naar 2018. In de paragraaf Bedrijfsvoering worden deze mutaties nader toegelicht (€ 652.000N). 
 
Het budget voor de versterking en (door)ontwikkeling van de organisatie is in 2017 deels niet nodig 
geweest. In 2018 krijgt deze versterking pas echt vorm en zullen deze extra kosten wel gemaakt 
worden. Dit heeft een lagere onttrekking aan de algemene beklemde reserve in 2017 tot gevolg (€ 
123.000N). 
 
Diverse kleinere bedragen (€ 12.000N) 
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Paragraaf Lokale heffingen 
 
In de paragraaf Lokale heffingen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor de 
gemeentelijke belastingen en rechten weergegeven. In de paragraaf Lokale heffingen in de 
jaarstukken geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel, die 
zich hebben voorgedaan in het afgelopen jaar. 
 
Belangrijkste ontwikkelingen in 2017 
In 2017 is er geen sprake geweest van noemenswaardige ontwikkelingen met betrekking tot de lokale 
heffingen. 
 
Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort 
In onderstaand overzicht zijn de geraamde en werkelijke opbrengsten per belastingsoort opgenomen. 
 

Bedragen x 1 

Omschrijving Rekening 
2016 

Raming 
2017 

Rekening 
2017 

Verschil 
2017 

Afvalstoffenheffing 3.146.350 3.424.339 3.409.045 -15.294 

Hondenbelasting 161.338 168.172 159.433 -8.739 

Leges algemeen 1.504.940 1.504.843 1.454.608 -50.235 

Lijkbezorgingsrechten 135.134 133.117 180.174 47.057 

Marktgelden 1.700 1.700 1.700  

Onroerend zaakbelasting 11.685.086 11.847.000 11.915.677 68.677 

Rioolheffing 2.585.267 2.295.888 2.322.707 26.819 

Toeristenbelasting 182.382 213.749 214.055 306 

Totaal opbrengst 19.402.197 19.588.808 19.657.400 68.592 

 
Toelichting op afwijkingen 
 
Onroerende zaakbelasting 
De raming 2017 OZB woningen en de niet-woningen is op basis van de Q3 rapportage van de BghU 
in de 2

e
 bestuursrapportage 2017 bijgesteld. Deze prognose was iets te voorzichtig, zodat hier toch 

nog een plus ontstaat. Toch wordt dit voordeel bijna geheel teniet gedaan doordat de voorziening 
dubieuze belastingdebiteuren verhoogd moest worden.   
 
Leges algemeen 
De afwijking op de leges algemeen wordt veroorzaakt door het saldo van afwijkingen op verschillende 
producten. De belangrijkste afwijkingen hebben betrekking op de leges bouwvergunningen en de 
leges rij- en reisdocumenten. Enkele omvangrijke bouwplannen waarvan de verwachting was dat ze in 
november/december 2017 tot vergunningverlening zouden leiden zijn uitgesteld naar 2018. Daardoor 
zijn de leges achter gebleven bij de raming. Voor de rij- en reisdocumenten geldt dat er meer 
paspoorten zijn afgegeven dan verwacht, zowel voor boven als onder de 18 jaar. 
 
Lijkbezorgingsrechten 
Er zijn in 2017 meer grafrechten verleend en verlengd, dit is vooraf niet goed in te schatten. 
 
Lokale lastendruk 
In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten in 2017 weergegeven, voor zowel eigenaar-
gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlastenoverzichten worden hierbij de onroerende-
zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken. Het uitgangspunt is een 
meerpersoonshuishouden. Als peildatum voor de WOZ-waarde 2017 geldt 1 januari 2016. Deze 
waarde is alleen van toepassing op het belastingjaar 2017. 
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bedragen x 1 

Omschrijving 
Rekening 

2014 
Rekening 

2015 
Rekening 

2016 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2017 

Afvalstoffenheffing 
Rioolrechten 

208,08 
121,44 

198,72 
122,04 

183,60 
123,00 

196,68 
*) 110,16 

196,68 
110,16 

Totaal gebruiker 329,52 320,76 306,60 306,84 306,84 

OZB eigenaar 350,00 352,22 367,40 361,57 362,87 

Totaal eigenaar/gebruiker 679,52 672,98 674,00 668,41 669,71 
*) Lager tarief als gevolg van het uitvoeren van motie 006-2015 naar aanleiding van het Water- en Rioleringsplan (WRP) 2016-
2019 waarbij € 200.000 lastenverlichting is doorgevoerd op de rioolheffing. 

 
Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO hanteert, 
staat de gemeente Houten op de 100

e
 plaats (€ 687). In 2016 was dit de 92

e
 plaats. Provinciaal staat 

Houten op de 7
e
 plaats (2016 ook 7

e
). 

 
In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2017 
opgenomen. 
 
Vergelijking woonlasten mphh 

Omschrijving Woonlasten 
hh Coelo 

Procentuele 
vergelijking 

Positie 
ranglijst 

Landelijk goedkoopste gemeente (Littenseradiel) 487 71% 1 

Gemeente Houten 687 100% 100 

Landelijk duurste gemeente (Blaricum) 1211 176% 398 

 

Provinciaal goedkoopste gemeente (Veenendaal) 579 84% 1 

Gemeente Houten 687 100% 7 

Provinciaal duurste gemeente (De Bilt) 929 135% 
 
26 

 
Indicatoren  
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde relevante BBV-indicatoren binnen het taakveld  
'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het 
betreffende jaar opgenomen.  
 

Omschrijving Bron 
 Realisatie 2013 

2013 2014 2015 2016 2017 
Gemeentelijke 
woonlasten in euro 
eenpersoons-
huishouden (BBV) 

Coelo 

- 544 546 554 561 

Gemeentelijke 
woonlasten in euro 
meerpersoons-
huishouden (BBV) 

Coelo 

- 680 678 681 687 

Gemiddelde WOZ-
waarde koopwoningen x 
€ 1.000 (BBV) 

WSJG 
288 260 251 254 278 
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Kwijtscheldingsbeleid 
Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. 
Voor de overige regels wordt het rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan 
kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), 
rioolheffing en in zéér uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige 
belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend. 
 

Bedragen x 1 

Soort belasting 2014 2015 2016 2017 

Afvalstoffenheffing 84.265 101.815 81.629 116.149 

Hondenbelasting 3.665 4.642 3.908 5.733 

Onroerend zaakbelastingen 1.195 333   

Rioolheffing 49.285 60.797 55.608 66.963 

Totaal 138.410 167.587 141.145 188.846 
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de jaarstukken 2017 kijkt terug naar 
datgene wat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2017 is 
vastgelegd. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de weerstandscapaciteit, de 
risico’s en het weerstandsvermogen. 
 
Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, 
onverwachte kosten te dekken. 

  
 x 1.000 

Weerstandscapaciteit 1-1-2017 31-12-2017 

Vrij deel algemene reserve     

- Provinciale norm 2.464 2.480 

- Boven provinciale norm 186 170 

Stand reserve per 1 januari 2.650 2.650 

      

Onbenutte belastingcapaciteit 550 0 

Stelpost onvoorzien 61 0 

Totaal 3.261 2.650 

 
Het vrij besteedbaar deel van de algemene reserve bedraagt ultimo 2017 € 2,6 miljoen. De provinciale 
minimumnorm voor de algemene reserve bedraagt ultimo 2017 € 2,5 miljoen (€ 50 gebaseerd op 
49.581 inwoners). Binnen de grondexploitatie wordt een eigen weerstandsvermogen aangehouden. 
 
De onbenutte belastingcapaciteit is voor 2017 niet meer aanwezig, omdat aanpassing van 
belastingtarieven voor 2017 niet meer mogelijk is. In de begroting 2018 is een geactualiseerde 
prognose van de onbenutte belastingcapaciteit met peildatum 1-1-2018 weergegeven (€ 1,2 miljoen). 
 
De stelpost onvoorzien is in 2017 voor € 1.500 ingezet voor het verdubbelen van de opbrengst van de 
personeelsactie ten behoeve van de hulpverlening na de orkaan op Sint Maarten. Voor € 18.500 is de 
stelpost ingezet voor de stedenbouwkundige visie geluidsschermen. Het restant van de stelpost is 
vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat 2017. 
 
Naast de hierboven genoemde posten die tot de weerstandscapaciteit worden gerekend, is er ultimo 
2017 nog de algemene beklemde reserve van circa € 23,9 miljoen (aflopend tot € 21,8 miljoen in 
2019) en het concernweerstandsvermogen grondexploitaties van € 7,0 miljoen. De omvang van de 
vrije algemene reserve en de algemene beklemde reserve zijn de basis voor een solide reservepositie 
van de gemeente Houten. Het inzetten van de algemene beklemde reserve kan alleen op basis van 
de door de raad vastgestelde criteria én met goedkeuring van de raad.  
 
Risico's 
De risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet zijn ondervangen 
door bijvoorbeeld het afsluiten van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van  
beleids- en/of beheersmaatregelen waardoor het risico zich niet of in mindere mate voordoet. 
 
De kwalitatieve en kwantitatieve risico’s zijn medio 2017 geactualiseerd voor de begroting 2018. Een 
verdere uitwerking, en waar mogelijk kwantificering, van de kwalitatieve risico's vindt plaats bij het  
collegeprogramma 2018-2022 en de begroting 2019. Voor deze jaarrekening zijn de gekwantificeerde 
risico's uit de begroting 2018 geactualiseerd. Daarmee wordt het risicobestand dynamisch. Deze 
actualisatie leidt tot onderstaande matrix voor wat betreft de gekwantificeerde risico's. 
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Risicomatrix:      

Financieel gevolg      

≥ € 1.000.000 € 125.000 € 375.000 € 625.000 € 875.000 € 1.125.000 

 aantal : 1 aantal :    aantal : 1   

≥ € 500.000 < € 1.000.000 

€ 75.000 € 225.000 € 375.000 € 525.000 € 675.000 

 aantal : 1         

≥ € 100.000 < € 500.000 

€ 30.000 € 90.000 € 150.000 € 210.000 € 270.000 
 

 aantal : 1 aantal : 1 aantal : 6 aantal : 2   

≥ € 50.000 < € 100.000  € 7.500 € 22.500 € 37.500 € 52.500 € 67.500 

 aantal : 1 aantal : 0 aantal : 1 aantal: 1   

< € 50.000 € 2.500 € 7.500 € 12.500 € 17.500 € 22.500 

 aantal :  aantal : 3 aantal : 0 aantal : 2   

 0 - 20 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % 81 - 100 % 

     Kans 
 
Toelichting bij de matrix: 
Het risico wordt berekend door de gemiddelde kans dat het risico zich voordoet te vermenigvuldigen 
met het gemiddelde financiële effect van het risico. In de bovenstaande matrix wordt het aantal risico’s 
weergegeven dat is gedefinieerd met dezelfde risico-score. De kleuren in de matrix zijn gerelateerd 
aan de risicoscore en geven de urgentie aan en de mate van bestuurlijke / politieke relevantie. De 
kleuren lopen op met de urgentie op, van groen, geel, oranje naar rood. Het totaal (financieel gevolg * 
aantallen) van de risico-matrix geeft wat het benodigde weerstandsvermogen is. 
De tabel met de risico's is te vinden op de volgende pagina. 
 
De gemeente Houten heeft ervoor gekozen om een aantal taken niet zelf uit te voeren, maar in 
samenwerking met andere gemeenten op afstand te zetten in Gemeenschappelijke Regelingen of 
andere samenwerkingsvormen. In de paragraaf Verbonden Partijen worden de risico's aangaande de  
verbonden partijen genoemd. 
In de paragraaf Grondbeleid komen de risico's aan de orde die binnen de grondexploitaties bestaan. 
Voor de grondexploitaties wordt een aparte risicobuffer aangehouden. 
Voor openeinde regelingen geldt de vrije algemene reserve als buffer. Kwantificeren van deze risico's 
is een lastige opgave. 
 
Conclusie Weerstandsvermogen 
 
In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is vastgelegd dat het weerstandsvermogen 
wordt beoordeeld aan de hand van de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de 
benodigde weerstandscapaciteit. Deze relatie wordt de ratio weerstandsvermogen genoemd.  
In deze jaarstukken komt de ratio uit op: 
 
ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit =  € 2.650.000 = 1,0 
    benodigde weerstandscapaciteit      € 2.670.000 
 
De uitkomst van de ratio is daarmee volgens de uitgangspunten uit de nota te kwalificeren als 
"voldoende". 
In 2017 is er vanuit het zich manifesteren van de genoemde risico's geen beroep gedaan op de 
beschikbare weerstandscapaciteit. 
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Risico Omschrijving risico Beheersmaatregelen Gebied Categorie Kans Omvang Standaard Financieel effect

Niet behalen van brandveiligheidsdoelstelling Brandveiligheid is een belangrijk onderwerp binnen de gemeente 

Houten. De opkomsttijd van de brandweer is hierin een 

aandachtspunt. Door diverse maatregelen willen we het 

dekkingspercentage verhogen. Maar niet alleen de opkomsttijd is 

belangrijk. Het gaat ook om het sneller ontdekken van brand met als 

gevolg een eerdere alarmering en uitruk.

Het dekkingpercentage van de brandweer is momenteel 75%. De 

doelstelling is om dit percentage te verhogen en het streven is het 

regionale gemiddelde van 89% te halen.

Het risico dat de brandveiligheid afneemt is klein.

Hiervoor worden beheersmaatregelen, zoals rookmelder- en 

andere preventiecampagnes ingezet. Daarnaast lopen de 

volgende projecten:

- Stimulerende preventie brandveiligheidzorg

- Zelfcontrole brandveiligheid

- Brandweerzorg/versnellen uitruk brandweer

- Regressieve aanpak/infrastructurele maatregelen ten 

behoeve van  verbeteren aanrijdroute brandweer

Openbare orde en veiligheid Politiek / bestuurlijk 21 - 40 % < € 50.000 2 € 7.500

Minder inkomsten vanuit het Rijk voor opvang en 

integratie statushouders

Per 1 januari 2018 vervalt de vergoeding van € 4430 per gehuisveste 

statushouder vanuit het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. 

Terwijl de taakstelling wel blijft bestaan.

Ook bestaat er een risico dat er relatief veel kinderen door 

gezinshereniging zich in Houten vestigen; voor kinderen onder de 18 

jaar ontvangen we geen vergoeding van het Rijk.

Op basis van de blijvende taakstelling voor gemeenten 

onderzoeken of er inhoudelijk en financieel keuzes mogelijk zijn 

waardoor het risico verminderd.

Wmo Financieel / economisch 21 - 40 % < € 50.000 2 € 7.500

Exotische waterplanten De watergangen slibben dicht met woekerende waterplanten, met 

gevaar voor de visstand en de doorstroming van het water

De woekerplant Japanse Duizendknoop mag inmiddels worden 

bestreden met round-up. 

Waterkering en afwatering Financieel / economisch 0 - 20 % ≥ € 50.000 < 

€ 100.000 

2 € 7.500

Mogelijke vervanging software Vicrea In september 2016 heeft Vicrea een verhoging van de 

onderhoudskosten van software aangekondigd, waarbij in vele 

gevallen verdubbeling  van de kosten optreedt. Deze software wordt 

gebruikt voor het bijhouden van de verplichte registraties van BAG en 

WKPB en voor Houten Maps dat gemeentebreed wordt ingezet en 

gebruikt ten behoeve van vastgoedinformatie. Onder leiding van het 

gemeentelijk geoberaad zijn ongeveer 150 gemeenten in verweer 

gekomen tegen deze verhoging, later ondersteund door VNG en KING. 

Nog steeds is niet duidelijk wat voor oplossing er geboden wordt met 

als gevolg dat het niet duidelijk is voor wat voor kosten de gemeente 

komt te staan. Update van software moet immers plaatsvinden in 

verband met wettelijke wijzigingen.

Het gevaar bestaat dat Vicrea op een gegeven moment niet meer aan 

hun verplichtingen kan voldoen en failliet kan gaan. Op dat moment is 

er geen ondersteuning en onderhoud van onze software meer. Dit 

betekent in het ergste geval dat alle software die Vicrea geleverd 

heeft, vervangen moet worden.

Eind 2017 heeft er een marktverkenning plaatsgevonden onder 

leiding van VNG realisatie (vroeger KING) voor een aantal 

producten van Vicrea. Mocht Vicrea zich terugtrekken uit de 

markt, dan lijken er voldoende alternatieven te zijn voor 

(gedeeltelijke) vervanging van de software.

Aanbestedingen Financieel / economisch 21 - 40 % < € 50.000 2 € 7.500

Sociale media Via de sociale media wordt een hetze gevoerd tegen specifieke 

medewerkers waardoor psychische schade bij medewerkers kan 

ontstaan en imagoschade voor de gemeente.

Aanscherpen agressieprotocol. Bestuur & management Overige risico's 61 - 80 % < € 50.000 4 € 17.500

Verzakkingen Houten Zuid-West In de wijken de Muren, de Waters en de Polders doen zich 

verzakkingen voor tot 20 cm. Hierdoor onstaat schade aan de 

openbare ruimte en aan huisaansluitingen van het riool.

Plaatselijk worden reparaties uitgevoerd. Voor een totaalbeeld 

wordt in 2018 door een adviesbureau een onderzoek 

uitgevoerd. Daarna wordt bepaald welke maatregelen 

noodzakelijk zijn.

Riolering en zuivering Financieel / economisch 61 - 80 % < € 50.000 4 € 17.500

Schade aan dijken De dijken naast de watergangen lopen schade op en daarmee ook de 

wegen op de dijk. Het onderhoud van de dijken komt niet ten laste van 

de gemeente, maar de wegen op de dijken wel. 

De schade aan de wegen wordt zoveel mogelijk verhaald op de 

veroorzaker.

Wegenbeheer Juridisch / aansprakelijk 0 - 20 % ≥ € 50.000 < 

€ 100.000 

3 € 30.000
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Risico Omschrijving risico Beheersmaatregelen Gebied Categorie Kans Omvang Standaard Financieel effect

Vennootschapsbelastingplicht Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor 

overheidsondernemingen in werking getreden. In 2015 is 

geïnventariseerd welke activiteiten een onderneming vormen en of 

deze activiteiten wel of niet onder de Vpb-plicht vallen. Medio 2016 

hebben wij onze zienswijze met betrekking tot het grondbedrijf aan de 

belastingdienst schriftelijk overlegd. Een eerste reactie van de fiscus is 

inmiddels ontvangen, maar geeft nog geen uitsluitsel. De uitkomst 

bepaalt of er sprake is van financiële onzekerheden. Jaarlijks kunnen 

(nieuwe) activiteiten alsnog als onderneming worden gezien.

In alle collegevoorstellen wordt getoetst of er sprake is van 

financiële consequenties in het kader van de wet Markt en 

Overheid, Venootschapsbelasting en/of BTW.

Belastingen Financieel / economisch 41 - 60 % ≥ € 50.000 < 

€ 100.000 

6 € 37.500

Financiële gevolgen verzelfstandiging Sociaal Team Er zijn onzekerheden over de btw-positie van de stichting en de 

dienstverlening door de gemeente aan de stichting (PIJOFACH).

Bij de uitvoeringsovereenkomst en de inrichting van de 

dienstverlening tussen de Stichting Sociaal team Houten en de 

gemeente Houten wordt het btw-aspect steeds in de 

afwegingen betrokken.

Bestuur & management Organisatorisch 61 - 80 % ≥ € 50.000 < 

€ 100.000 

8 € 52.500

Verstrekken van leningen en garanties aan diverse 

verenigingen,  stichtingen of organisaties met een 

publiek belang

Bij het verstrekken van een lening of garantie bestaat het risico dat 

een organisatie niet aan haar aflossingsverplichting kan voldoen.

Dit risico wordt zoveel mogelijk afgedekt door de beleidsregels 

in de notitie 'Beleidsregels leningen en garanties 2017'.

Financieel / economisch 0 - 20 % ≥ € 500.000 < 

€ 1.000.000

4 € 75.000

Arbeidsmarkt De beschikbaarheid van civieltechnisch en ICT-personeel is zeer 

conjunctuurgevoelig. 

Vanuit een nieuw op te stellen HR-agenda wordt de orientatie 

op de arbeidsmarkt vernieuwd. Dat houdt in dat het 

wervingsinstrumentarium gemoderniseerd wordt en het verhaal 

van Houten beter over het voetlicht gebracht wordt. 

Bijvoorbeeld door filmpjes waarin kandidaten kennis kunnen 

maken van wat Houten is en wat Houten hen te bieden heeft.

Beheer openbare ruimte Organisatorisch 21 - 40 % ≥ € 500.000 < 

€ 1.000.000

6 € 90.000

Gelimiteerde achtervang van het WSW (Wet Sociale 

Woningbouw)

De zekerheidsstructuur in de volkshuisvesting is in 3 lagen verdeeld, 

primair het eigen vermogen van de rentederving (5%) op dit bedrag in 

verband met het verstrekken van renteloze leningen van de 

woningcorporaties en secundair het vermogen van het WSW. De 

tertiaire zekerheid is de achtervangpositie van Rijk en gemeenten. 

Hierbij is 50% voor rekening van het Rijk, 25% voor de 

schadegemeente en 25% voor alle deelnemende gemeenten 

gezamenlijk. Het risico dat de gemeente Houten loopt betreft de 

rentederving (5%) op dit bedrag in verband met het verstrekken van 

renteloze leningen. Voor de gemeente Houten gaat het om een 

totaalbedrag van ruim € 230 miljoen aan uitgezette leningen.

Geen aanvullende beheersmaatregelen. Stadsvernieuwing en woningbouw Financieel / economisch 0 - 20 % ≥ € 1.000.000 5 € 125.000

Essentaksterfte De ziekte essentaksterfte tast de essen in Houten (4.000-5.000 

bomen, vooral langs fietspaden) aan, waardoor zij afsterven.

We monitoren het verloop van de ziekte en kappen bomen die 

te onveilig zijn of qua beeldkwaliteit ernstig zijn aangetast. 

Voor het vervangen van de bomen wordt gekeken, eventueel 

met rijkswaterstaat, naar de meest optimale oplossing.

Beheer openbare ruimte Overige risico's 41 - 60 % ≥ € 100.000 < 

€ 500.000

9 € 150.000

Agressie buitendienst Medewerkers van de buitendienst worden op straat soms agressief 

bejegend waardoor zij psychisch belast worden en er ziekteverzuim 

kan ontstaan. 

Met burgers vaker communiceren over het onderhoudsniveau 

van de openbare ruimte. Agressietraining medewerkers 

buitendienst.

Bestuur & management Overige risico's 41 - 60 % ≥ € 100.000 < 

€ 500.000

9 € 150.000

E-bikes Er ontstaan gevaarlijke snelheidsverschillen op fietspaden. Hierdoor 

zijn infrastructurele aanpassingen nodig met het oog op de veiligheid 

en om onze reputatie als "Houten Fietsstad" te behouden.

Onderzoek in proeftuin Duurzame mobiliteit naar oplossingen. 

Bijvoorbeeld het instellen van een maximum snelheid op 

fietspaden.

Aanleg infrastructuur Financieel / economisch 41 - 60 % ≥ € 100.000 < 

€ 500.000

9 € 150.000

Extreme neerslag We krijgen eerder te maken met de gevolgen van extreme neerslag 

dan verwacht. Er zijn aanpassingen nodig in de openbare ruimte en 

huiseigenaren moeten worden geïnformeerd over de maatregelen die 

zij zelf kunnen treffen.

Actieplan extreme neerslag opstellen. Probleemlocaties in de 

openbare ruimte gericht aanpakken. Samen met bewoners 

bestrating vervangen door groen. Promotie "watervriendelijke 

tuin". 

Waterkering en afwatering Financieel / economisch 41 - 60 % ≥ € 100.000 < 

€ 500.000

9 € 150.000
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Risico Omschrijving risico Beheersmaatregelen Gebied Categorie Kans Omvang Standaard Financieel effect

Aanbestedingen De aantrekkende economie zorgt bij toekomstige aanbestedingen voor 

een opwaartse druk op de benodigde budgetten.

Bij op te stellen aanbestedingsbestekken wordt aan de 

voorkant duidelijk het beschikbare budget aangegeven. Bij 

overschrijding hiervan wordt ook de afweging gemaakt of het 

uitvoeringsniveau en/of de ambitie kan worden bijgesteld.

Beheer openbare ruimte Financieel / economisch 41 - 60 % ≥ € 100.000 < 

€ 500.000

9 € 150.000

Niet-realistische verkoopprijzen schoolwoningen 

Beekmos

Het ombouwen tot woningen van de schoolwonigen aan de Beekmos 

leidt tot hoge verkoopprijzen, die mogelijk niet realistisch zijn door de 

hoge boekwaarde en de kosten van de ombouw van de woning. 

Er worden verschillende scenario's uitgewerkt die bepalen hoe 

groot het financiele risico is.

Onderwijs Financieel / economisch 41 - 60 % ≥ € 100.000 < 

€ 500.000

9 € 150.000

Geen voorbereiding op aflopende subsidie Regiotaxi 

Utrecht

Indien er geen maatregelen worden genomen op de aflopende 

subsidie van de provincie Utrecht voor de regiotaxi, moet gemeente 

Houten in 2020 in staat zijn € 300.000 vrij te maken om dit op te 

vangen. 

In regionaal verband, in samenwerking met de provincie 

Utrecht, maatregelen (inclusief ambitieniveau) uitwerken ter 

voorbereiding op de aanbesteding in 2020.

Regionale samenwerking Financieel / economisch 61 - 80 % ≥ € 100.000 < 

€ 500.000

12 € 210.000

Round up Woekerplanten en onkruid vormen een bedreiging voor wegverharding 

en/of gaan plantsoenen overheersen.

Het ongelijkbladig vederkruid is in de afgelopen jaren effectief 

bestreden. Er lijkt zich echter een nieuwe woekeraar aan te 

dienen: cabomba. De hiervoor beste bestrijdingsmethode 

wordt onderzocht.

Beheer openbare ruimte Financieel / economisch 61 - 80 % ≥ € 100.000 < 

€ 500.000

12 € 210.000

Mogelijke tekorten bij de drie decentralisaties 

(Jeugd/Wmo/Participatie).

Tekorten op de drie decentralisaties kunnen ontstaan doordat vanuit 

het Rijk, op basis van de objectieve verdeelmodellen, minder geld 

beschikbaar komt dan benodigd. Ook de afschaling van duurdere 2e 

naar goedkopere 1e lijnszorg en ook van duurdere 1e naar goedkopere 

0e lijnszorg kan leiden tot tekorten.

Medio 2017 is de taskforce in het leven geroepen. Deze 

taskforce heeft als opdracht maatregelen te treffen om de 

financiële risico's te beperken.

Jeugdwet/WMO/Participatie Financieel / economisch 61 - 80 % ≥ € 1.000.000 15 € 875.000

Benodigd weerstandsvermogen: € 2.670.000
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Financiële kengetallen 
Een deugdelijke en transparante rekening is in het belang van een goede controle door de raad op de 
financiële positie van onze gemeente. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen 
bepaalde onderdelen in de rekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de 
ontwikkeling van de financiële positie. Naar aanleiding van de vernieuwing van de 
verslaggevingsregels van de gemeenten nemen we voor het eerst de verplichte basisset van zes 
financiële kengetallen op in deze paragraaf in de jaarstukken. In onderstaand overzicht zijn de zes 
kengetallen opgenomen voor de rekening 2016, begroting 2017 en de rekening 2017. 

Omschrijving kengetallen Werkelijk 2016 Raming 2017* Werkelijk 2017

Netto schuldquote 92% 99% 100%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen 86% 93% 93%

Solvabiliteitsratio 30% 25% 28%

Kengetal grondexploitatie 22% 25% 32%

Structurele exploitatieruimte 0,3% -1,3% -1,3%

Belastingcapaciteit: Woonlasten 

meerpersoonshuishouden 93% 92% 93%

*Wijken af van de begroting 2017. Raming 2017 is in de begroting 2017 bepaald door extrapolatie van de 

voorlopige balans per 31-12-2016. Deze cijfers zijn bepaald door extrapolatie van de voorlopige balans 31-12-
2017. 

 
Beoordeling: 
Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 90% (groen). Als de netto 
schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog (oranje). Deze moet dan niet 
verder stijgen, want als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt, komt een gemeente in de 
gevarenzone (rood). De percentages 100% en 130% zijn signaleringskengetallen, welke door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken worden bepaald. Dit geldt overigens voor alle in deze beoordeling 
genoemde kengetallen. 
In 2017 heeft de gemeente Houten ter financiering van de algemene dienst € 10 miljoen en de 
grondexploitaties € 20 miljoen aan nieuwe leningen moeten aantrekken. Bij de grondexploitaties was 
dit ter vervanging van twee in (eind)2016 en 2017 afgeloste leningen, samen ook € 20 miljoen.  
Daarnaast is er op leningen nog € 15,4 miljoen afgelost. Dit is gedeeltelijk gefinancierd door het 
afsluiten van een kasgeldlening(1 maand) van € 6 miljoen en het op laten lopen van ons negatieve 
rekening-courant saldo bij de BNG met circa 3 miljoen. Hierdoor stijgt zowel de “Netto schuldquote” 
als de “Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen” met respectievelijk 8% en 7%. 
De gemeente Houten heeft ook leningen voor derden aangetrokken, deze leningen worden één op 
één aan deze derden doorgegeven. Bij de schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen worden 
deze leningen geëlimineerd. De leningen voor de overige gemeentelijke grondexploitaties zitten wel in 
deze schuldquote. Onze schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is 93%. Hierdoor 
komen we net in het grijze gebied tussen de groene zone en de oranje zone. 
 
De solvabiliteitsratio van 28% bevindt zich binnen de categorie 20-50% (oranje), waarbij < 20% de 
gevarenzone (rood) is en de normale ratio > 50%(groen) bedraagt. Dat die van onze gemeente wat 
lager is(oranje), is logisch gezien onze hoge schulden (boekwaarde) van de grondexploitaties. De 
daling t.o.v.2016 wordt dan ook veroorzaakt door een stijging van deze boekwaarde door 
achterblijvende grondopbrengsten. 
 
Het kengetal grondexploitatie is sterk verbeterd doordat de boekwaarde van de grondexploitaties in 
2016 met circa € 5.000.000 is afgenomen. Hoe lager hoe beter. 
 
De structurele exploitatieruimte van -1,3% geeft aan dat onze structurele baten niet allemaal vast 
liggen in structurele lasten. Dit heeft vooral te maken met de budgetten binnen het sociaal domein. In 
2017 zijn hier met de raad nieuwe afspraken over gemaakt. Het negatieve percentage wordt dan ook 
veroorzaakt doordat zorgkosten Jeugd(structureel) gedekt moeten worden met een bijdrage uit de 
bestemmingsreserve “Transities in samenhang".  
 
De belastingcapaciteit ligt net iets onder het landelijk gemiddelde. 
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Een conclusie is dat, op basis van de "werkelijk 2017" in relatie tot "werkelijk  2016", onze kengetallen 
zich in het algemeen negatief ontwikkeld hebben, maar dat de verwachting is dat deze zich in 2018 
weer in positieve zin zullen ontwikkelen, mede door de verwachting dat de grondverkopen 
grondexploitaties, welke in 2017 niet gerealiseerd zijn, wel in 2018 plaatsvinden. Dit op grond van een 
aantal genomen opties. 
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Paragraaf Grondbeleid 
 
Grondbeleid en ruimtelijke agenda 
Inleiding 
Het jaar 2017 kenmerkt zich als het jaar waarin, net als in 2016, ruim 200 woningen aan de Houtense 
woningvoorraad zijn toegevoegd, maar ook als het jaar waarin veel voorbereidende activiteiten zijn 
verricht om de gewenste woningbouwgroei ook de komende jaren waar te kunnen maken. Er zijn 
grote stappen gezet, samen met ontwikkelaars om de door de crisisperiode niet ontwikkelde VINEX-
locaties op korte termijn tot ontwikkeling te laten komen (Hofstad III, Hofstad IVb en Loerik VI) en 
tevens is er veel voorbereidend werk verricht om een aantal kantoren de komende periode te gaan 
ombouwen naar woningen (Molenzoom). Dit betekent dat Houten op koers ligt om de gestelde doelen 
uit de in 2016 vastgestelde Woonvisie te realiseren (1.800 extra woningen tot 2025). 
Voor wat betreft de verkoop van kavels op bedrijventerreinen moeten we constateren dat 2017 vooral 
een jaar van voorbereiding is geweest waarbij de oogst moet volgen in 2018. De situatie op de 
kantorenmarkt blijft redelijk stabiel al lijkt de vraag naar specifieke kantoorruimte de laatste periode 
iets toe te nemen. 
Hieronder wordt verder ingegaan op de verschillende marktontwikkelingen. 
 
Woningbouw 
Net als in 2016 is het aantal woningverkopen in 2017 onverminderd hoog geweest (in de landelijke 
‘ranking woningmarkt 2017’ staat Houten op plaats 32) en voorlopig lijkt dit in de nabije toekomst nog 
niet te veranderen. Wel wordt de vraag naar andere woningtypen groter, wat in hoge mate komt door 
de wens om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen en door de vraag van starters om 
betaalbare (huur)woningen.  
 
De oplevering van nieuwe woningen heeft de raming ruimschoots overschreden (242 woningen 
versus 83 woningen). Met name de afbouw van Castellum West (70 woningen), het transformeren van 
de Molen 43 (57 appartementen), Teakhout (24 woningen) en De Wiese in Schalkwijk (19 woningen) 
hebben hieraan bijgedragen. 
Tevens is er in 2017 gestart met een aantal nieuwe projecten welke in 2018 zullen worden 
opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn de ombouw van een viertal kantoorpanden op de Molenzoom 
(Molen 20), transformatie kantoor aan De Haag en de herontwikkeling van de oude locatie van 
tuincentrum De Schouw aan de Odijkseweg. 
Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden verricht om op korte termijn te kunnen starten met de 
invulling van diverse locaties zoals de resterende VINEX-wijken in Houten zuid en een aantal locaties, 
waarvoor de gemeenteraad door middel van het vaststellen van een startnotitie, de kaders heeft 
gesteld (De Geer, Eikenhout en Wegwijzer-Den Oord). 
 
Kantorenmarkt 
Ondanks de aantrekkende economie is er nog niet sprake van een krachtig herstel op de 
kantorenmarkt. De vraag lijkt de laatste tijd wel iets toe te nemen maar dan wel voor specifieke 
kantoren op specifieke locaties (bijvoorbeeld kleine units nabij OV-knooppunten). Voor Houten 
betekend dit dat de in 2016 ingezette koers (transformatie van bestaande kantoren naar woningbouw 
en geen nieuwe kantoorlocaties ontwikkelen) wordt gehandhaafd. 
 
Sturingsinstrumentarium 
In september 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe Programma Ruimte 2017-2019 vastgesteld. 
Hiermee is  onder andere de koers vastgesteld hoe de uitvoering van de in 2016 vastgestelde 
Woonvisie eruit ziet en ook hoe de raad periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang. 
In 2017 is de raad wederom drie keer bijgepraat tijdens een besloten bijeenkomst. Dit zal ook in het 
komende jaar gebeuren. Daarnaast zal een nieuw instrument worden ontwikkeld (MPG = Meerjaren 
Perspectief Grondexploitaties) waardoor de raad op doeltreffende wijze geïnformeerd zal worden over 
planning, financiën en kwaliteit van alle lopende projecten inclusief de toetsing aan de door de raad 
gestelde kaders vanuit de startnotities. Deze tool zal beschikbaar zijn vanaf medio 2018. 
Door de (financiële)crisis en de daardoor snel veranderende situatie van het ‘ruimtelijke 
ontwikkelingslandschap’ is het gewenst de bestaande nota Grondbeleid te herijken en aan te passen 
aan die nieuwe, snel veranderende, marktomstandigheden. Mogelijk dat eventuele keuzes in relatie 
tot de stedenbouwkundige verkenning hierop ook van invloed zijn.  
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Door bovengenoemde manier van werken en beschikbare tools is de raad in staat om een zorgvuldige 
en financieel goed beheersbare ontwikkelstrategie te voeren waarmee de ambities in de Houtense 
Ruimtelijke Agenda kunnen worden waargemaakt! 
 
De actieve grondexploitatie 
Algemeen 
De integrale grondexploitatie van Houten bestaat uit een aantal actieve deelexploitaties met een 
gezamenlijk saldo. Bij het opmaken van de jaarrekening 2017 zijn er vijf exploitaties afgesloten. Deze 
exploitaties zijn: Castellum, Leebrug 2 fase 2, Bogermanschool, De Slinger-West en Tull en ’t Waal. 
Daarnaast zijn er in 2017 twee exploitaties geopend te weten De Geer en ’t Goy-Tuurdijk.  
 
De raad is in drie bijpraatavonden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de totale  
grondexploitatie. 
 
Project specifieke interventies en generieke maatregelen 
In 2017 is driemaal een risicoanalyse opgesteld voor alle actieve grondexploitaties. Deze analyses 
wordt beschouwd vanuit het oogpunt van de ruimtelijke agenda. Aan de hand van de risicoanalyses 
en de ruimtelijke agenda wordt bepaald waar kansen liggen en waar ingrepen nodig zijn. De strategie 
ten aanzien van eventuele interventies in de grondexploitatie is om zoveel mogelijk beweging en 
dynamiek mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden risico’s beperkt door een goed risicomanagement. 
 
In 2017 hebben er geen interventies en generieke maatregelen plaatsgevonden. 
 
Risicoprofiel en risicobuffer 
Ontwikkeling risicoprofiel 
Het risicoprofiel heeft in de loop van 2017 een kleine mutatie ondergaan waardoor het totale 
risicoprofiel van  € 4,0 miljoen gestegen is naar € 4,2 miljoen. De ratio op basis van de risico-
inventarisatie is gedaald  van 2,1 (‘uitstekend’) naar 1,8 (‘ruim voldoende’). De mutaties in 2017 
hebben geleidt tot een stijging van de boekwaarde met € 6 miljoen tot een totaal van € 36 miljoen. De 
ratio op basis van de H’IFLO daalt  hierdoor van 1,0  (‘voldoende’) naar 0,9 (‘matig’).  
De daling van de ratio’s wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitname van € 1,0 miljoen ten hoeve 
van de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. Hierover heeft de raad besloten bij de perspectiefnota 
2018).  
 
Opbouw risicobuffer 
De beschikbare weerstandscapaciteit om de risico’s in de grondexploitaties af te dekken (hierna: 
risicobuffer)  bestaat uit  de post onvoorzien binnen de grondexploitatie, het Volkshuisvestingsfonds 
en de algemene reserve Concernweerstandsvermogen grondexploitaties. 
 
Ontwikkeling risicobuffer 
De positieve ontwikkelingen in 2017, zoals toegelicht in de bijpraatavonden,  hebben geleidt tot  een 
aanzienlijke verbetering van het totale resultaat van de grondexploitatie. Bij de jaarrekening 2016 was 
al aangekondigd dat er in 2017 opnieuw naar de noodzakelijk omvang van de risicobuffer gekeken 
zou worden in samenhang in relatie tot het risicoprofiel en te betrekken bij de Perspectiefnota 2018. 
Op basis hiervan is het verantwoord geweest om ten behoeve van de mobiliteitsvisie Eiland van 
Schalkwijk een onttrekking aan de beklemde algemene reserve grondexploitatie te doen van € 1,0 
miljoen. Hierdoor daalt het ‘weerstandsvermogen buiten GREX’ van € 7,5 miljoen naar € 6,5 miljoen. 
 
Conform de BBV-voorschriften moet een voorziening getroffen worden voor  grondexploitaties die 
sluiten met een nadelig saldo op de exploitatie. De grondexploitatie ’t Goy sluit met een nadelig saldo  
van  € 0,5 miljoen. Deze verliesvoorziening is gevormd ten laste van het ‘weerstandsvermogen buiten 
GREX’. Na uitname van de € 1,0 miljoen voor de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk en de 
reservering van de verliesvoorziening ‘t Goy van € 0,5 miljoen is er nog € 6,0 miljoen beschikbaar in 
het ‘weerstandsvermogen buiten GREX’.  
In onderstaande tabellen wordt de stand weergegeven van de grondexploitatie, het risicoprofiel en de 
risicobuffer per maart 2018. Deze cijfers zijn afgezet tegen de situatie van maart 2017.
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Tabel 1 Risico’s gedurende looptijd grondexploitatie 

Risico Herz. GREX Maart  2017 Herz. GREX Maart 2018 

Jaar Bedrag in € Bedrag in € 

2018     

2019 -440.000  -175.000  

2020 -2.880.000  -700.000  

2021 -727.399  171.710  

2022   -3.480.000  

Totaal -4.047.399  -4.183.290  

 
 
Tabel 2 Risicobuffer grondexploitatie 

Dekking Herz. GREX Maart 2017 Herz. GREX Maart 2018 

  Bedrag in € Bedrag in € 

WSTV binnen GREX (onvoorzien) 650.000  650.000  

VH-fonds (nog inzetbaar) 1.444.000  1.019.500  

Weerstandsvermogen buiten GREX 6.609.050  6.050.004  

Totaal  8.703.050  7.719.504  
 

  

   
De beschikbare weerstandscapaciteit grondexploitaties is  groot genoeg om de risico’s, op basis van 
de huidige inzichten, gedurende de looptijd van de grondexploitatie op te kunnen vangen. 
 
Tabel 3 Ratiotabel 
 A 

Saldo grex 
B 
Risico 
inventarisatie 

C 
Benodigd 
WSV o.b.v. 
H’IFLO norm 

D 
Risicobuffer c.q. 
Beschikbare 
weerstands- 
Capaciteit 

D : C 
Ratio WSV op 
basis van 
H’IFLO 

D : B 
Ratio WSV op basis 
van risico 
inventarisatie 

Stavaza 
Maart 2017 

 
- 0,9 mln. 

 
-4,0 mln. 

 
  7,8 mln. 

 
  8,7  mln. 

 
1,1 - voldoende 

 
2,1 - uitstekend 

Stavaza 
Juli  2017 

 
- 1,6 mln. 

 
-4,0 mln. 

 
  7,8 mln. 

 
  7,6  mln. 

 
1,0 - voldoende 

 
1,9  - ruim voldoende 

Stavaza 
November 2017 

 
  0,0 mln. 

 
-4,2 mln. 

 
  7,9 mln. 

 
  8,2  mln. 

 
1,0 - voldoende 

 
1,9 -  ruim voldoende 

Stavaza 
Maart 2018 

 
  0,5 mln. 

 
-4,2 mln. 

 
  8,3 mln. 

 
  7,7 mln. 

 
 0,9 - matig 

 
1,8 – ruim voldoende 

 
Conform de nota ‘risicomanagement en weerstandsvermogen grondexploitaties 2013’ wordt gestreefd 
naar een ratio weerstandsvermogen grondexploitatie van 1,0. Met een bandbreedte tussen 0,8 en 1,2. 
Op basis van de herziening is, op grond van de H’IFLO-norm, de ratio 0,9. Deze ratio ligt dus binnen 
de toegestane bandbreedte.  
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Samenvatting 
Onderstaande tabel geeft de cijfermatige ontwikkeling in de verschillende instrumenten aan, op basis 

van de hierboven beschreven inhoudelijke keuzes, maatregelen en ingrepen 

 
Ontwikkeling financiële instrumenten grondexploitatie maart 2017 – maart 2018 in miljoenen 

 saldo grex risico 
profiel 

risico 
buffer 

Stand per maart 2017 (jaarrekening) -0,9 -4,0 8,7 

Inhoudelijke wijzigingen per juli 2017 
 

Risicoprofiel 
 
Risicobuffer 

-0,7  
 
 

 
 
 
 

-1,1 

Stand per juli 2017 -1,6 -4,0 7,6 

Inhoudelijke wijzigingen per november 2017 
 
Risicoprofiel 
 
Risicobuffer 

+1,6  
 

-0,2 

 
 
 
 

+0,6 

Stand per november 2017 0,0 -4,2 8,2 

Inhoudelijke wijzigingen per maart 2018 
 
Negatief: 
Risicoprofiel 
 
Risicobuffer 

 Verlaging voorziening saldo grondexploitatie 
i.v.m. treffen verliesvoorziening ‘t Goy  

 
 
 

 
 
 

0,0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-0,5 

Stand per maart 2018 (jaarrekening) 0,0 -4,2 7,7 
 
Conclusie 
De risico’s in de grondexploitatie zijn nagenoeg gelijk gebleven. Door de uitname van € 1,0 miljoen ten 
behoeve van de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk daalt de risicobuffer echter naar € 7,7 miljoen. 
Als gevolg van de daling van de risicobuffer nemen de ratio’s voor het weerstandsvermogen af, maar 
blijven voldoen aan de door de raad in de nota ‘risicomanagment en weerstandsvermogen 
grondexploitaties’ vastgestelde kaders. De H’IFLO daalt van 1,1 (‘voldoende’) naar 0,9 (‘matig’). 
De ratio van de Houtense risico-matrix is gedaald van 2,1 (‘uitstekend’) naar 1,8 (‘ruim voldoende’). 
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
 
In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor 
het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen 
weergegeven. Het beleid hierover ligt vast in de beleidsplannen die voor de verschillende onderdelen 
zijn opgesteld. De beleidsplannen bevatten de kaders voor het kwaliteitsniveau van deze onderdelen. 
Hieronder wordt per onderdeel weergegeven welke opmerkelijke en relevante zaken zich in het 
afgelopen jaar hebben afgespeeld. 
 

Openbare Ruimte 
Onderdeel 1: Bovengrondse Infrastructuur (inclusief wegen) 

FietsFileVrij (Subsidie) projecten  
De Koopmanserf/Herbergierserf en een deel van de Binnenweg zijn ingericht als fietsstraat. 
  
Onderhoud en herinrichting wegen 
Op meer dan 170 locaties is groot onderhoud uitgevoerd aan elementenverharding. 
Zo zijn in de wijk de Muren en op de Lentepolder diverse verzakkingen voor de woningblokken 
opgelost en huisaansluitingen gecontroleerd op gebreken. Op de Leenhoeve is de parkeerplaats 
heringericht waarbij (waterpasserende) halfverharding in de parkeervakken is toegepast. Op de 
Randhoeve is worteldruk verholpen. De Hoefbladhof is deels herstraat en in de rest van de straat is 
klein onderhoud gepleegd en zijn nieuwe groenvakken gemaakt. Op de Keercamp ter hoogte van de 
Kinderboerderij is een gootconstructie aangebracht en is de weg deels herstraat. Het trottoir langs het 
Westrumspad is herstraat. Op de Baarssloot is het trottoir herstraat en het gazon opnieuw op hoogte 
gebracht en zijn nieuwe bomen geplant. 
 
Een aparte onderhoudsploeg heeft klein onderhoud gepleegd aan elementenverharding in de Erven, 
de Landen, de Poorten, de Slagen en het Oude Dorp. 
 
Enkele grotere asfaltonderhoudsprojecten hebben plaatsgevonden op de Lange Uitweg (fietspad), 
Herbergierserf, Odijkseweg, Binnenweg, enkele inprikkers en De Staart (kruispunt).  
 
Vervangingsprojecten openbare verlichting 
In 2017 zijn er met de vervangingsprojecten 407 mast en armatuurcombinaties vervangen en 30 
tunnelarmaturen. Er heeft vooral vervanging plaatsgevonden in de Weiden en de Velden. 
 
Onderdeel 2: Civieltechnische kunstwerken 
Bruggen 
Bij 2 houten verkeersbruggen is in 2017 het houten dek vervangen door een duurzamer gerecycled 
houten dek. Bij 3 houten bruggen zijn diverse onderdelen geconserveerd waardoor de levensduur 
sterk is toegenomen. De houten fiets-voetgangersbrug aan de Maïs-Oord is geheel vervangen door 
een onderhoudsvriendelijkere brug en een houten voetgangersbrug in Schalkwijk is volledig 
vervangen door een brug van staal en kunststof. Van 4 bruggen zijn de houten funderingspalen 
versterkt. De houten bruggen blijven een bron van zorg. Veel reparaties blijven nodig om de bruggen 
te laten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en functionaliteit. De fietstunnel tussen De 
Molen en de Vlierweg is gerenoveerd. Hierbij is groot onderhoud uitgevoerd aan de betegelde 
wanden. Van de projecten Vervangen brug Mathaakveld en Groot onderhoud brug Achterdijk zijn de 
voorbereidingen in 2017 gestart. 
 
Steigers 

Van de 6 kleine vissteigers aan de Houtensewetering is in 2017 in samenspraak met bewoners 
onderzocht of deze nog gebruikt worden en wat de technische staat is. De uitkomst is dat 4 van de 6 
steigers op termijn worden weggehaald. De overige 2 steigers worden door bewoners geadopteerd. In 
Houten Noord zijn in 2017 ook 3 steigers verwijderd, het resultaat van een traject met bewoners dat is 
gestart in 2016. 
 
Duikers 
Aan de Speltoord is een duiker volledig vervangen door een nieuwe met grotere capaciteit. 
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Tunnels 
Bij alle tunnelbakken en keerwanden van de tunnels in Houten Noord zijn de randen vrijgemaakt van 
grond, vuil en begroeiing. Dit komt de levensduur van de beton- en de kitranden ten goede en zorgt 
ervoor dat de afwatering verbetert. 
 
Overige 
Op de Maïs-Oord is tegelijkertijd met de brug ook een houten stuw vervangen door een stalen stuw 
met een lange levensduur. In Houten Noordwest en Noordoost is, in samenwerking en met subsidie 
van het HDSR, over een lengte van circa 3,5 km de bestaande beschoeiing, die bijna volledig vergaan 
was, vervangen door een natuurvriendelijke oever met onderwaterbeschoeiing. 
 
Onderdeel 3: Groen en Water 
Groen en water 
Risicobomen die niet veilig zijn te handhaven zijn verwijderd evenals diverse overtollige en vaak 
overlastgevende bomen. Er zijn verschillende vakken met vaste planten gerealiseerd, o.a. op de 
Kluismuur, Paleismuur en Kapelmuur. Nieuwe of gerenoveerde boomspiegels worden zoveel mogelijk 
ingeplant met vaste planten. Deze twee acties leveren een goede bijdrage aan de biodiversiteit. Door 
het aanplanten van vaste planten is er meer voedsel voor diverse insecten. Hierdoor komt er hopelijk 
een toename aan insecten. Deze zijn namelijk een belangrijke voedselbron voor diverse vogelsoorten. 
Vooral de ingeplante boomspiegels zijn goede groene eilandjes in de stenen wereld.  Hierdoor kunnen 
insecten van spiegel naar spiegel vliegen en zich zo verspreiden. 
 
Onderdeel 4: Spelen, reinigen en begraven 
Spelen 
Op 17 locaties zijn er toestellen nieuw geplaatst (20x), vervangen (13x), verplaatst (2x) of verwijderd 
(4x). Zo is onder andere een voetgolfparcours rondom het manifestatieterrein aangelegd en is bij 
basisschool De Vlinder een Sutumuur aangelegd. 
Reinigen 
Met uitzondering van de half-verharding en de parkeerplaatsen zijn alle straten, pleinen en trottoirs 
minimaal eenmaal mechanisch gereinigd. Alle doorgaande wegen (binnen de kernen) worden 
minimaal viermaal per jaar machinaal gereinigd. Ook is op verschillende plekken onkruid bestreden 
door middel van branden, waar naast ook nog andere technieken zijn gebruikt. Deze aanpak vormt 
een alternatief voor het werken met Round-Up wat al sinds enige tijd verboden is voor bestrijding van 
onkruid op verharding. Mede gelet op de aanzienlijk hogere kosten van deze methoden blijft het 
echter zoeken naar een geschikte aanpak om het onkruid op verharding voldoende te bestrijden. 
In de maanden maart en september zijn opschoonacties gecoördineerd en gefaciliteerd door de 
gemeente Houten. Het doel was om de bewoners te betrekken bij hun eigen woon-/leefomgeving. 
Hierbij zijn meerdere buurten één of twee keer opgeschoond. 
 
Begraven 
Ten behoeve van het in stand houden van bijzondere historische graven op de begraafplaats Prinses 
Ireneweg is in 2017 gestart met de restauratie van graf A/08. Er is gestart met de planvorming voor de 
uitbreiding van de begraafplaats Oud Wulven die op termijn noodzakelijk zal zijn. 
 
Onderdeel 5: Ondergrondse infrastructuur (inclusief riolering) 
De onderdelen van de ondergrondse infrastructuur worden risicogestuurd beheerd. We hanteren 
conform het Water en Rioleringsplan (WRP) een hoger maar verantwoord risicoprofiel, meer 
gebaseerd op toestandsafhankelijk onderhoud dan op structureel periodiek onderhoud. 
In 2017 is het uitvoeringprogramma 2016 afgerond (waarbij 6 hoofdrioolgemalen zijn gerenoveerd) en 
is het uitvoeringsprogramma 2017 van het WRP voor een belangrijk deel gerealiseerd.  
Projecten waren de implementatie van het technisch beheersysteem Kikker voor riolering, het 
Waterbodem Informatiesysteem Tijhuis (WIT) voor waterbodembeheer en van de applicatie MOOR 
voor graafmeldingen van derden. In het najaar heeft de gemeente intensief campagne gevoerd om de 
resultaten van de klimaatverkenning extreme neerslag te delen met bewoners en bedrijven. In dit 
kader hebben ruim 300 bewoners gebruik gemaakt van een ontlastputactie waarmee de eigen 
huisriolering klimaatbestendig is gemaakt. 
Met een marktpartij zijn goede afspraken gemaakt over de aanleg in 2018/2019 van snel internet in 
het buitengebied van Houten en Wijk bij Duurstede.  
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Voor de toepassing van riothermie in Houten, waarbij warmte om een gebouw te verwarmen uit 
passerend rioolwater wordt onttrokken, ligt de focus op dit moment op de renovatie van het zwembad 
De Wetering. In overleg met de nieuwe exploitant van het zwembad wordt bepaald of dit project 
doorgaat.    
 
Onderdeel 6: Kunstobjecten in het openbare gebied 
Dagelijks onderhoud heeft plaatsgevonden volgens het onderhoudsschema. Het tegeltableau van de 
Bogermanschool heeft bij de Lichtboog een nieuwe bestemming gekregen. Helaas zijn er vier bronzen 
beelden gestolen en bij twee is een poging daartoe gedaan. Er wordt bekeken hoe de beelden 
voortaan beveiligd kunnen worden. Aan de kunstenaars van de gestolen beelden zijn offertes voor 
vervanging gevraagd. 
In 2017 is het nieuwe cultuurbeleid vastgesteld. In 2018 (uitwerking) en 2019 (besluitvorming) stellen 
we criteria op met betrekking tot het belang van kunst in de openbare ruimte en randvoorwaarden 
waaraan kunst in de openbare ruimte moet voldoen. Daarbij wordt ook het gewenste beheer en 
onderhoud van de kunstwerken vastgelegd. 
 

Gemeentelijke gebouwen 
Onderdeel 7: Welzijns -en sportaccommodaties 
De systematiek van de meerjarenonderhoud planningen is inmiddels goed geïmplementeerd en 
daarmee hebben we steeds een goed en actueel inzicht in de onderhoudssituatie van onze gebouwen 
en de daarmee samenhangende financiële consequenties. 
 
De exploitatie van het Zwembad de Wetering is aanbesteed en is gegund aan Optisport. Het groot 
onderhoud van het zwembad was onderdeel van de aanbesteding. De aanbesteding is zo gunstig 
verlopen dat de taakstelling van de bezuiniging van het zwembad gerealiseerd wordt en ook het 
buitenbad weer open kan. 
De verduurzaming van gemeentelijk vastgoed heeft een flink impuls gekregen door het beschikbaar 
stellen van het krediet voor de verduurzaming van het zwembad. De verduurzaming is aanbesteed. 
De verduurzaming  kan in het voorjaar van 2018 uitgevoerd worden. 
 
Onderdeel 8: Onderwijshuisvesting 
Ter verdere uitvoering van het Strategisch HuisvestingsPlan is in 2017 een verdere uitwerking van de 
onderwijslocaties in Houten Noord vastgesteld in de raad van 21 maart 2017. 
Op grond daarvan zijn onderzoeken opgestart naar de mogelijkheden van een unielocatie voor het 
Montessori Onderwijs, de huisvesting van de fusieschool Heilige Familie/Bengelbongerd en de 
huisvesting van de fusieschool Klavertje Vier en De Brug. Deze zullen in 2018 worden afgerond. 
 
Onderdeel 9: Gemeentelijke gebouwen 
In het kader van de Veiligheidsregio Utrecht is een mogelijke overdracht van de brandweergebouwen 
in onderzoek. Resultaat van het onderzoek is dat de brandweergebouwen voor het groot- en dagelijks 
onderhoud volledig bij de gemeente blijven.   
 
Financieel kader kapitaalgoederen 
De mate van onderhoud bepaalt de kwaliteit en de levensduur van de kapitaalgoederen. Onderscheid 
wordt gemaakt tussen aan de ene kant de reguliere beheer-/exploitatiekosten en aan de andere kant 
de groot onderhoudskosten. De verhouding tussen en de omvang van beide kostensoorten geeft een 
beeld van de financiële inspanningen die noodzakelijk waren. De actuele staat van onderhoud en het 
gekozen beeldkwaliteitsniveau in de openbare ruimte (Het Nieuw Houtens Niveau) zorgen ervoor dat 
steeds nieuwe afwegingen gemaakt moeten worden. De huidige financiële realiteit maakt dat we te 
maken hebben met ombuigingen. Deze hebben effect of zullen effect hebben op het niveau van 
onderhoud.  
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De omvang van het onderhoud kapitaalgoederen, onderverdeeld in dagelijks/regulier onderhoud en 
groot onderhoud. 
 

2017 
(incl. mutaties) 

Onderhoud (O) Groot Onderhoud (GO) O : GO Totaal 

Begroot € 4.196.232 € 7.596.959 36 : 64 € 11.793.191 

Gerealiseerd € 4.248.627 € 3.579.739 54 : 46 €   7.828.366 

In het groot onderhoud is een onderschrijding te zien die deels (€ 1,0 mln bij gemeentelijke gebouwen) 
voortkomt uit assetmanagement (het uitvoeren van groot onderhoud anders dan planmatig is 
voorzien). Het groot onderhoud zal alsnog worden uitgevoerd op het moment dat het werkelijk nodig 
is.  
 
Voor een ander deel betreft het projecten, fietsstraten en -paden, die vertraagd zijn, maar waarvoor de 
kosten grotendeels (€ 3 mln) nog in 2018 komen. Dit betreft overlopend werk, werk dat vertraagd is 
als gevolg van technische complicaties, extra (verkeers-)onderzoek, bewonerstrajecten of 
seizoensinvloeden (einde asfaltseizoen als gevolg weersomstandigheden etc.). 
 
Toereikendheid onderhoudsvoorzieningen 

Nr. 
toelich
ting 
balans 

Omschrijving voorziening 

Toereikend 
saldo  
31-12-2017 

Toelichting 

1. Groot onderhoud welzijns-/ sport-
accommodaties/ Sociaal Culturele Centra:  
Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de 
lasten die verband houden met het onderhoud 
van welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal 
Culturele Centra. Met de inzet van deze 
voorziening wordt ongewenste piekbelasting 
van de exploitatie voorkomen. 

 
 
 

€ 2.037.348 

 
  

 

2. Huisvesting onderwijs: Is bedoeld voor de 
uitbreiding/aanpassing/ verbouwing van 
bestaande schoolgebouwen op basis van het 
Integraal Huisvestingsplan. 

 
 

€   334.818 

 

3. Gemeentelijke huisvesting: Deze voorziening 
is bestemd voor de verbouwing van het 
gemeentehuis, het achterstallig onderhoud 
(jaarplan) en het egaliseren van de 
onderhoudskosten gedurende de komende 
jaren.  

 
 
 

€ 1.153.303 

 

4. Beheer Openbare Ruimte(BOR): Het Beheer 
Openbare Ruimte is nog volop in ontwikkeling 
en daarom heeft de raad van 10-3-2015 een 
startnotitie groot onderhoud en vervanging 
beheer openbare ruimte (BOR) 2014 -2054 
behandeld en op 2-7-2015 de kaders 
vervolgtraject programma-BOR. Fluctuaties in 
jaarlijkse onderhouds- en 
grootonderhoudskosten en tevens de 
meerjarige beheerrisico's worden middels deze 
gemeenschappelijke voorziening (en het 
beheerplan) opgevangen. Met ingang van 2016 
is het waterbeheer eruit gehaald en hiervoor is 
ten laste van deze voorziening een nieuwe 
voorziening gevormd. Zie 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 4.180.784 

 

5. Brandweergebouwen: Deze voorziening is 
bestemd voor het reserveren van gelden voor 
het grootonderhoud van de 
brandweergebouwen. 

   
 

€   197.534 
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6. Overig gemeentelijk vastgoed: Deze 
voorziening is bestemd voor het reserveren van 
gelden voor het groot onderhoud van de 
gemeente torens. 

  
 

€    18.857 

 

11. Riol. Art 44 lid 1d&2 Onderhoud 
Waterbodem: Op 19-1-2016 heeft de raad 
ingestemd met het Water en Rioleringsplan 
(WRP) 2016-2019. In dit voorstel bevindt zich 
ook besluitvorming rondom voorzieningen en 
een reserve betrekking hebbend op riolen en 
hoe deze conform BBV(notitie riolering) 
eventueel ingesteld moeten worden. Ook 
bevindt zich hier een voorstel in over de 
voeding, in dit geval BOR..  

   
 
 
 
 

€   727.017 

 

12. Groot onderhoud fietstransferia en 
bijgebouwen: Op 13 november 2013 heeft de 
raad met de vaststelling van de tweede 
bestuursrapportage 2013 besloten om een 
voorziening groot onderhoud fietstransferia en 
bijgebouwen in te stellen waarin jaarlijks een 
bedrag voor groot onderhoud gestort kan 
worden. Inmiddels is er een planning t/m 2061 
gemaakt, hoe dit groot onderhoud moet 
plaatsvinden.eze voorziening is geactualiseerd 
in 2015 op basis van het op 3 november 2015 
in de raad vastgestelde Meerjaren 
onderhoudsplannen en 
vervangingsinvesteringen gemeentelijke 
accommodaties 2016-2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€   261.399 

 

13. Wijkposten, steunpunten en overige 
gebouwen: Deze nieuwe voorziening is 
bestemd voor het reserveren van gelden voor 
het grootonderhoud van de Wijkposten, 
steunpunten en overige gebouwen. De 
toevoeging en de aanwending van deze 
voorziening gebeurt op basis van het op 3 
november 2015 in de raad vastgestelde 
Meerjaren onderhoudsplannen en 
vervangingsinvesteringen gemeentelijke 
accommodaties 2016-2025.  

 
 
 
 
 

€    79.539 

 

14. Sanitairgebouwtjes woonwagen-centra: 
Deze nieuwe voorziening is bestemd voor het 
reserveren van gelden voor het 
grootonderhoud van de Sanitairgebouwtjes 
woonwagencentra. De toevoeging en de 
aanwending van deze voorziening gebeurt op 
basis van het op 3 november 2015 in de raad 
vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en 
vervangingsinvesteringen gemeentelijke 
accommodaties 2016-2025. 

 
 
 
 
 

€    69.250 

 

 Totaal €9.059.849  

 

 Voorziening toereikend 
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Paragraaf Financiering 
 
Inleiding 
De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft een kader voor het (financierings-) 
risicomanagement. Het betreft het raamwerk voor het financieringsbeleid. Dit is verder uitgewerkt in de 
gemeentelijke Regeling treasury. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen 
het treasurybeleid van de gemeente Houten wordt vormgegeven en de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie worden beschreven. 
 
Ontwikkelingen 
Beleidsregels leningen en garanties 
Begin 2015 is de geactualiseerde Treasuryregeling vastgesteld. De bijlage met beleidsregels voor het 
verstrekken van geldleningen en garanties is toen niet geactualiseerd. Aan het college is de 
toezegging gedaan dat er een afzonderlijke regeling gemeentegaranties en geldleningen zou worden 
opgesteld. Vanwege economische ontwikkelingen waren namelijk aanvullende en verscherpte 
toetsingskaders nodig om de financiële risico's voor de gemeente te beperken. Ook vanuit de 
organisatie leefde de wens duidelijkere toetsingskaders c.q. spelregels te hebben voor het beoordelen 
van lening- en garantieaanvragen. De beleidsregels zijn op 17 januari 2017 door het college 
vastgesteld. 
 
Rentevisie 
Voor de financieringsbehoefte (korte en lange termijn) is een visie op de renteontwikkeling 
onontbeerlijk. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse renteverwachtingen van kredietwaardige 
instellingen. Op basis daarvan wordt de gemeentelijke rentevisie geformuleerd. 
 
Ontwikkeling rente  
In de begroting 2017 werd de verwachting uitgesproken dat de korte rente zou uitkomen op -0,33% en 
de 10-jaars rente zich rond de 0,51% zou bewegen. Het verloop van de korte termijn rente 
(geldmarktrente) en de lange termijn rente (kapitaalmarktrente) liet de afgelopen twaalf maanden het 
volgende beeld zien. De 3-maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate; het rentetarief voor leningen 
tussen de Europese banken) liet een constant beeld zien en bewoog zich van -0,31% eind 2016 naar -
0,33% eind 2017. De 10-jaars swaprente, de maatstaf voor de kapitaalmarktrente, steeg in die periode 
licht van 0,74% naar 0,80%. In 2017 is veel met kasgeld gefinancierd aangezien het kasgeldtarief 
rond de -0,36% lag. 
 
In onderstaande grafiek zijn de renteontwikkelingen over de periode 2003 tot en met 2017 
weergegeven.  
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De verwachting is dat de ECB in 2018 een ruim monetair beleid blijft voeren. De lange termijn 
rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel waarschijnlijk gaan oplopen.  
 
1. Renterisico 
Voor het renterisico worden twee normen gehanteerd namelijk de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. 
Er dient binnen deze normen geopereerd te worden.  
 
Renterisiconorm (lang)  
Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende 
kapitaalmarktrente op de rentelasten ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. 
Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het 
rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de op dat moment geldende 
markttarieven. Deze norm is op 20% van de lastenkant van de begroting gesteld en wordt afgezet 
tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen. 

  Bedragen   x €  1.000  
    Omschrijving 2017 

Basisgegevens renterisiconorm  

1  Renteherziening op vaste schuld o/g 0 

2  Betaalde aflossingen 25.375 

3   Renterisiconorm  (1+2) 25.375 

4  Begrotingstotaal jaar T 108.977 

5 a Het bij Min regeling vastgesteld % 20% 

5 b Regeling  
5   Renterisiconorm  (5a+5b/100) 21.795 

Toets renterisiconorm  
6   Ruimte onder renterisiconorm   

    Overschrijding renterisiconorm 3.579 
 
Afgezet tegen de risiconorm 2017 van circa € 22 miljoen, blijkt uit bovenstaand overzicht dat we de 
renterisiconorm hebben overschreden. Er is namelijk ruim € 25 miljoen afgelost. We hebben € 30 
miljoen geherfinancierd waarvan € 20 miljoen ten behoeve van het Grondbedrijf. Gezien de zeer lage 
kapitaalmarktrente hebben we geen risico gelopen met betrekking tot deze herfinanciering. 
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Kasgeldlimiet (kort) 
De kasgeldlimiet geeft de bovengrens aan van het bedrag aan kortlopende financieringsmiddelen, 
waarmee de gemeente de (kapitaal)uitgaven mag financieren (de zogenaamde vlottende schuld).  
Wet fido bepaalt dat indien drie achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet wordt 
overschreden, de toezichthouder daarvan op de hoogte wordt gesteld. In overleg met de 
toezichthouder kan door het bestuur eventueel een afwijkend percentage voor de kasgeldlimiet 
worden vastgesteld. Bij structurele overschrijding van de kasgeldlimiet moet in de 
financieringsbehoefte worden voorzien door het aantrekken van langlopende geldleningen. De 
kasgeldlimiet is afgeleid van de omvang van de begroting. 
 

 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in de eerste drie kwartalen de kasgeldlimiet van € 9,3 miljoen is 
overschreden. Dit had deels te maken met achterblijvende grondverkopen. Daarnaast was de huidige 
markt voor het kasgeld dusdanig (circa gemiddeld -0,36%) dat het lonend was de kasgeldpositie niet 
te snel te consolideren op de kapitaalmarkt. Eind augustus is ten behoeve van de Algemene Dienst € 
10 miljoen aangetrokken (0,47%, 10 jaar lineair) ter consolidatie waardoor we in het vierde kwartaal 
weer onder de kasgeldlimiet uitkwamen. 
 
2. Financieringsbehoefte en rentetoerekening 
In 2017 hebben we € 30 miljoen aan vaste leningen afgesloten. 
 

Datum aantrekken  Omvang van de  Type Ten behoeve van Jaar van Rente 

geldlening  geldlening  Lening AD/Grex (laatste) aflossing % 

09-03-2017 € 10.000.000 Fixe Grex 09-03-2020 0,020% 

26-09-2017 € 10.000.000 Fixe Grex 26-09-2019 -0,077% 

29-08-2017 € 10.000.000 Lineair AD 29-08-2027 0,473% 

De vaste schulden bedragen eind 2017 bijna € 86 miljoen, waarvan € 59 miljoen ten behoeve van de 
Algemene Dienst, € 20 miljoen ten behoeve van het Grondbedrijf en € 7 miljoen aan verstrekte 
leningen. 
 
Meerjarig verwachten we een verder dalende financieringsbehoefte vanuit de prognose dat de 
grondverkopen verder aantrekken en een laag investeringsniveau binnen de Algemene Dienst. 
 
Schuldpositie 
De schuldpositie van de gemeente is het best weer te geven als de netto schuld ten opzichte van de 
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exploitatiebaten (netto schuldquote). Een gemeente met hogere inkomsten kan namelijk naar 
verhouding een hogere schuld aangaan. Hieronder wordt de ontwikkeling van de schuldpositie van 
Houten weergegeven. 

 
 
De schuldpositie van de gemeente laat de afgelopen jaren een daling zien vanwege afnemende 
investeringen. In 2017 steeg de netto schuldquote echter naar 93%. Reden hiervoor is dat de 
opbrengsten uit grondverkopen achterbleven terwijl er wel kosten werden gemaakt. Een netto 
schuldquote hoger dan 130% betekent dat een gemeente een zeer hoge schuld heeft. Door de 
uitleenquote en voorraadquote van de netto schuldquote af te trekken, wordt de schuld weergegeven 
die op de exploitatie drukt. De netto schuldquote zal verder dalen als de voorraadposities de komende 
jaren worden afgebouwd.  
Op de verstrekte leningen en voorraadposities loopt de gemeente wel bepaalde risico's. Deze risico's 
zijn meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit (paragraaf 
weerstandsvermogen en paragraaf grondbeleid). 
 
Rentetoerekening 
Met ingang van 2017 zijn de waarderings- en verslagleggingsregels ten aanzien van ‘rente 
toerekening’ aangescherpt. Deze aanscherping is vastgelegd in het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Vanaf 2017 moet, conform de notitie rente 2017 
(http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie/ ), de ‘reële’ (omslag) rente in de begroting 
en jaarrekening worden verwerkt. In de paragraaf Financiering wordt middels onderstaand 
renteschema voortaan inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente 
aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. 
 

http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie
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Als de werkelijk doorbelaste rentelasten meer dan 25% afwijken van de rentelasten die op basis van 
de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden hadden moeten worden toegerekend, is de 
gemeente verplicht de werkelijke toegerekende renteomslag hierop aan te passen. 
Op basis van het bovenstaande tabel bedraagt de nacalculatorische omslagrente voor 2017 1,55% en 
mag conform BBV worden afgerond op 2% (begroot 2017 was 2,5%). Deze rente wordt toegepast 
zowel aan de uitgaven- en inkomstenkant van de rekening.  
 
3. Wet schatkistbankieren 
De wet schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Schatkistbankieren verplicht decentrale 
overheden hun liquide middelen aan te houden bij de schatkist van het Rijk en vertaalt zich direct in 
een lagere staatsschuld. Daarnaast moet het bijdragen aan het terugdringen van risico’s van 
bijvoorbeeld beleggingen van decentrale overheden. Er geldt een rapportageverplichting in de 
paragraaf Financiering waarbij wordt getoetst of een gemeente de gemiddelde drempelwaarde per 
kwartaal niet heeft overschreden. Voor Houten ligt de drempelwaarde in 2017 op ruim € 0,8 miljoen. 
Het drempelbedrag is in 2017 niet overschreden. 
 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

    Verslagjaar 2017     

(1) Drempelbedrag 817,32785       

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 
Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

                   2                   -                    -                    -    

(3a) = (1) > (2) 
Ruimte onder het 
drempelbedrag 

               816               817              817              817  

(3b) = (2) > (1) 
Overschrijding van het 
drempelbedrag 

                  -                     -                    -                    -    
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4. Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) 
Per 1 januari 2014 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) in werking getreden. Deze wet 
zorgt ervoor dat de schulden van de totale Nederlandse overheid niet te hoog worden. De grens van 
het toegestane tekort bedraagt 3,0% BBP (Bruto Binnenlands Product). Naast het Rijk dienen ook de 
provincies, gemeenten en waterschappen zich aan strengere normen te houden. Doel is het afbouwen 
van de saldotekortruimte van de decentrale overheid van 0,5% (2013) naar -0,3% (2017).  
Er is afgesproken de EMU-tekortruimte niet nader te verdelen over gemeenten, provincies en 
waterschappen, met het gevolg dat er voor 2017 geen individuele referentiewaarden zijn. Het 
werkelijke EMU-saldo over 2017 bedraagt circa € -11 miljoen (tekort). De belangrijkste reden hiervoor 
is dat de grondverkopen in 2017 zijn achtergebleven terwijl hiervoor wel uitgaven zijn gedaan. 
Geconcludeerd kan worden dat Houten in 2017 in negatieve zin heeft bijgedragen aan het EMU-saldo. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 
 
Inleiding 
In september 2017 heeft de raad besloten om de voorbereidingen voor het aangaan van een 
ambtelijke fusie met de gemeente Wijk bij Duurstede te beëindigen. De noodzaak om te investeren en 
de organisatie structureel te versterken is daarmee nog wel onverminderd aan de orde. Het college 
heeft daarom, direct na het raadsbesluit in september 2017, de gemeentesecretaris twee opdrachten 
gegeven: 
- uitwerken hoe de (formatieve) versterking van de organisatie op eigen kracht én structureel tot stand 
  kan worden gebracht, zodat kwetsbaarheid kan worden verminderd en het strategisch vermogen 
 wordt versterkt; 
- uitwerken met welke focus én op welke wijze met hernieuwde inzet in de komende jaren (2018- 
  2022) gewerkt wordt aan de (door)ontwikkeling van de organisatie. 
Op beide collegeopdrachten wordt in deze paragraaf Bedrijfsvoering op hoofdlijnen  ingegaan. 
Onderdeel van de focus op organisatieontwikkeling is ook de invulling van de informatiefunctie. 
 
Focus op organisatieontwikkeling 

 Ambities en andere manier van werken 
De afgelopen jaren is de druk op de organisatie toegenomen. De taakstelling (€ 1,3 miljoen) op de 
organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting is in 2017 afgerond. Daarnaast zijn er nieuwe wettelijke 
verplichtingen én door de raad vastgestelde visiedocumenten die om uitwerking vragen. Tot slot 
vraagt ook de nieuwe bestuursstijl andere vaardigheden van de organisatie. Om de ambities, een 
andere manier van werken, de noodzaak om het huidige personeel duurzaam en flexibel inzetbaar te 
houden én ook het belang om ontwikkeling en instroom van nieuwe kwaliteit te bevorderen heeft de 
raad bij de perspectiefnota 2016 impulsmiddelen (€ 750.000) beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn 
in 2016-2017 ingezet om flinke stappen te zetten in bovenstaande bewegingen.  
Nieuwe (jonge) medewerkers met tijdelijke contracten zijn ingezet op beleidsterreinen waar dit direct 
nodig was. Deze contracten lopen in 2017 of 2018 af. Ook is geïnvesteerd in het in dienst nemen van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze ontwikkelingen te continueren heeft de raad 
bij de perspectiefnota 2018 besloten tot een verlenging van de impulsmiddelen voor de tijdelijke 
versterking van de formatie. Hiervoor is een budget geraamd van € 600.000 per jaar voor 2018 en 
2019.  
 

 De ontwikkelambitie van de organisatie 
In het vierde kwartaal van 2017 is een begin gemaakt met het opstellen van het programma 
Organisatieontwikkeling Houten 2018-2022. 
De ambtelijke organisatie is trots op wie ze zijn en wat ze doen. In alle werkzaamheden staan de 
inwoners en bedrijven van Houten centraal. Zo wordt dagelijks gewerkt aan de ambitie om de 
kwaliteiten van de Houtense samenleving te behouden en waar mogelijk te versterken. De 
medewerkers van de gemeente Houten geven graag op een eigentijdse manier invulling aan het werk. 
Hierbij is het belangrijk om: 
- te verbinden met anderen om tot resultaten te komen; 
- op een persoonlijke manier te werken; 
- het werk op een professionele manier uit te voeren; 
- en vernieuwend te durven zijn. 
Het programma Organisatieontwikkeling Houten 2018-2022 wordt in 2018 verder uitgewerkt en 
ingevoerd. 
 

 Structureel en duurzaam versterken van de organisatie 
Om uitvoering te kunnen blijven geven aan de huidige basistaken en de nieuwe/veranderende 
wettelijke taken, de kwetsbaarheid daarbij te verminderen en de (strategische) kwaliteit te versterken, 
is het nodig om de organisatie structureel (formatief) te versterken. Eind 2017 / begin 2018 is er een 
analyse gemaakt, met als doel te bepalen op welke onderdelen die formatieve versterking nodig is. 
Kijken welk gedeelte (formatief of financieel) van de benodigde versterking in eigen huis kan worden 
gerealiseerd, maakte nadrukkelijk onderdeel uit van deze analyse. In het overdrachtsdocument 2018 
is in een aparte bijlage het eerste resultaat hiervan beschreven. Hierdoor kan dit onderdeel zijn van 
het op te stellen collegeprogramma 2018-2022. 
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Informatiefunctie 
In 2017 is er conform het informatiebeleid ingezet op vijf thema’s:  

1. De basis op orde brengen voor wat betreft (digitale ) informatie: onderstaande maatregelen 
brengen de basis op orde. Tevens is in 2017 de formatie op het gebied van 
Informatievoorziening bij de afdeling staf uitgebreid;  

2. Beter met informatie leren omgaan (bewustwording, cultuur en gedrag): in 2017 zijn er 
workshops gegeven en zijn er opleidingen gevolgd om bewustwording te bevorderen. Ook is 
er een sociaal intranet aangeschaft; 

3. Digitaliseren, archiveren en voorkomen van digitale dementie: eind 2017 hebben de 
afdelingen Dienstverlening en Staf een aantal fundamentele keuzes gemaakt, zodoende er in 
2018 een vliegende start kan worden gemaakt met het voorkomen van digitale dementie; 

4. Het borgen van privacy en veiligheid: in 2017 is er een privacy functionaris aangenomen die 
de AVG in 2018 gaat begeleiden; 

5. Leidinggeven en organiseren van de informatiefuncties: We zijn in 2017 gestart met de 
verbinding en verbetering maken tussen ICT en afdelingen van Houten. De functionele 
beheerders van Houten hebben een professionaliseringscursus gevolgd en hebben een 
gremium gevormd. 

 
Bovenstaande zal in 2018 leiden tot een uitvoeringsagenda zodat Houten klaar is voor de digitale 
transformatie. 
 
Privacy en informatieveiligheid 
Met betrekking tot informatiebeveiliging en de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten (BIG) zijn in 2017 11 thema’s op beleidsniveau uitgewerkt en daarmee is 
aan 79 nieuwe maatregelen van de BIG gestalte gegeven. Dit proces zal uiteraard in de komende 
jaren worden voortgezet. Daarnaast zijn in 2017 voor wat betreft de implementatie van de 
vastgestelde beleidsdocumenten 32 maatregelen opgepakt en in gang gezet. In 2018 zal aan de Raad 
een separate rapportage worden aangeboden waarin de resultaten van de zelfevaluatie op basis van 
ENSIA (dit is de verantwoordingstool voor de BIG) worden weergegeven. 
 
Met betrekking tot privacy is in 2017 een flinke stap gemaakt door het (laten) uitvoeren van een 
nulmeting. Daarmee is inzicht gekregen in de status van compliancy van de gemeente Houten ten 
opzichte van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht 
wordt. De nulmeting heeft zowel een overzicht van nog te implementeren maatregelen opgeleverd als 
de prioritering daarvan in de tijd tot 25 mei 2018. 
 
Personeelslasten algemene dienst (inclusief inhuur derden) 
Binnen de reguliere bedrijfsvoering zijn capaciteitsproblemen zo veel mogelijk opgelost door middel 
van interne mobiliteit en regionale samenwerking. Daar waar het niet anders kon is incidenteel 
besloten tot inhuur over te gaan. Dit was in veel gevallen voordeliger dan een tijdelijk dienstverband 
aanbieden, omdat daar ook aanspraken op een uitkering uit voort konden komen.  
 
Onderscheiden worden drie categorieën voor de inhuur van externe krachten. 
a. Vinex en andere ruimtelijke projecten. De financiering vindt plaats uit de grondexploitatie en  
    speciaal ter beschikking gestelde kredieten; 
b. Incidentele taken/projecten, die eenmalige specifieke deskundigheid vragen, met name 
    gerelateerd aan de decentralisaties van zorgtaken. Financiering vindt plaats uit speciaal daarvoor 
    ter beschikking gestelde budgetten; 
c. Frictie in de reguliere bezetting. Financiering vindt plaats uit salarisbudgetten (vacaturegelden) 
    of daarvoor aanvullend beschikbaar gestelde budgetten. 
De verantwoording per categorie is opgenomen in tabel bij de meerjarige inhuurkosten. 
 
Kosten inhuur derden meerjarig 
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor inhuur van derden voor de jaren 2014 tot en met 2017 
opgenomen. De inhuur voor de grondexploitatie is niet opgenomen binnen de algemene dienst en de 
bedragen hiervan komen slechts in een totaalbedrag voor in onderstaand overzicht. Omdat de 
dekking van deze kosten plaatsvindt vanuit de grondexploitatie en speciaal ter beschikking gestelde 
kredieten blijven deze in de rest van deze analyse buiten beschouwing.  
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                   Bedragen x € 1 

Omschrijving 
Jaarrekening 

2014 
Jaarrekening 

2015 
Jaarrekening 

2016 
Jaarrekening 

2017 

a. Grondexploitatie 141.398 112.080 113.760 85.733 
b. Specifieke projecten 
    algemene dienst  

625.981 1.152.174 445.666 279.174 

c. Frictie algemene dienst  325.992 1.063.967 2.215.615 2.291.858 

Totaal  1.093.371 2.328.221 2.775.041 2.656.765 

 
De kosten voor inhuur op  specifieke projecten zijn in 2017 weer gedaald ten opzichte van voorgaande 
jaren. Dit houdt verband  met de verdere inbedding van de decentralisatie van taken in het Sociaal 
domein. Kosten voor inhuur werden tot en met 2016 voor een belangrijk deel geboekt op het 
programma Transities in samenhang. In 2017 zijn deze kosten grotendeels in de algemene dienst 
opgenomen.  
 
De incidentele inhuur bij de algemene dienst  is ook gerelateerd aan de omslag die in de afgelopen 
jaren gemaakt moest worden om naar een flexibele en efficiënte organisatie te groeien die met 
aanzienlijk minder middelen de noodzakelijke kwaliteit en kwantiteit kan blijven leveren. Daarnaast 
hebben de veranderingen in het sociaal domein ook een effect op de reguliere bedrijfsvoering, omdat 
reguliere capaciteit gedeeltelijk op dat domein is ingezet en vervangen is door incidentele inhuur. 
Overigens blijkt uit het resultaat van de personeelslasten voor de algemene dienst dat er naast 
specifieke budgetten ook incidentele dekking voor deze inhuur is gerealiseerd in de vorm van UWV-
gelden en vergoedingen voor gedetacheerd personeel. 
 
Resultaat 
Personeelslasten algemene dienst 

          Bedragen x € 1.000 

Omschrijving 
Begroting 

2017 
Werkelijk 

2017 
Resultaat 

2017 

Salarissen 18.076 17.961 115 

Vergoedingen UWV gelden  en (gedetacheerd)  personeel  -178 -290 113 

Inhuur 2.524 2.377 147 

Af: afdeling Projectontwikkeling* -928 -836 -92 

Resultaat algemene dienst 19.494 19.211 283 

* Dit bedrag wordt via de producten doorbelast aan de grondexploitatie 

 
Het resultaat op de personeelslasten binnen de algemene dienst bedraagt € 283.000 positief (1,5%). 
Het verloop van personeel komt weer op gang doordat de economie is verbeterd. Door nieuwe 
instroom ontstaat er ruimte in begrote en werkelijke salarislasten als gevolg van aanloopschalen en 
lagere treden in de functionele schaal. De incidentele inkomsten hebben samen met incidentele vrijval 
van reguliere salarisbudgetten als gevolg van uitstroom gediend ter dekking van inhuur. 
 
Indicatoren 
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde BBV-indicatoren binnen het taakveld 'Bestuur en 
ondersteuning' per 1 januari van het betreffende jaar weergegeven.  

Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 2013 

2014 2015 2016 2017 2017 

Formatie (BBV) Fte per 1.000 
inwoners 

6,01 5,80 5,74 5,69 5,62 

Bezetting (BBV) Fte per 1.000 
inwoners 

5,99 5,76 5,69 5,54 5,66 

Apparaatskosten (BBV) Kosten per 
inwoner 

X X X € 501 € 491   

Externe inhuur (BBV) Kosten als % 
van totale 
loonsom + totale 
kosten inhuur 
externen 

1,8% 6,2% 11,6% 12,1% 11,9% 

Overhead (BBV) % van totale 
lasten 

X X X 9,9% 9,5% 
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Paragraaf Ombuigingen 
 
Inleiding 
Aan het begin van de bestuursperiode 2014-2018 was een van de doelstellingen een structureel 
sluitende meerjarenbegroting met ingang van 2018. Om dit te bereiken is door de raad een pakket    
(€ 4,9 miljoen) aan ombuigingsmaatregelen vastgesteld. Bij de perspectiefnota 2014 (€ 2,1 miljoen) en 
bij het collegeprogramma 2014-2018 (€ 2,8 miljoen).  
Nu aan het einde van deze bestuursperiode is de ombuigingsagenda afgerond en voor ruim 93% 
gerealiseerd en is de meerjarenbegroting 2018-2021 structureel sluitend. 
 
Ombuigingen 
De raad is de afgelopen jaren periodiek geïnformeerd over de voortgang van de ombuigingen. Voor 
de laatste keer bij de begroting 2018. Alleen de taakstelling (€ 0,2 miljoen) op de aanbesteding voor 
de exploitatie van het zwembad De Wetering was toen nog onderhanden. Ondertussen is deze 
taakstelling ook gerealiseerd. In de jaarstukken 2017 is dan ook de eindrapportage van de 
ombuigingsagenda 2014-2018 opgenomen. 
 
Figuur: stand van zaken ombuigingen 2014-2018 
 

 
 
Ruim 93% (€ 4,6 miljoen) van de ombuigingen is ook daadwerkelijk gerealiseerd. Circa 7% (€ 0,3 
miljoen) is niet-gerealiseerd. De financiële effecten hiervan zijn in de periode 2014-2017 verwerkt in 
de jaarrekeningen en in de begroting 2018. Het betreft een viertal taakstellingen, te weten: 
1. Intergemeentelijke samenwerking (gezamenlijk aanbesteden in de openbare ruimte): € 200.000 

In 2016 zijn de groenbestekken opnieuw aanbesteed. Als gevolg van aantrekkende marktprijzen is 
het geraamde aanbestedingsvoordeel niet-gerealiseerd. 

2. Intergemeentelijke samenwerking (ambtelijke samenwerking): € 97.000 
Op 19 september 2017 heeft de raad besloten tot het ‘beëindigen van het traject ambtelijk fusie 
met Wijk bij Duurstede’. De oorspronkelijke taakstelling op intergemeentelijke samenwerking was 
€ 200.000. In de afgelopen jaren is een gedeelte (€ 103.000) gerealiseerd. Het restant is in de 
begroting 2018 afgeboekt als niet-gerealiseerd. 

3. Bibliotheek: € 6.350 
In maart 2016 heeft de raad motie 026-2016 ‘invulling toekomst bibliotheek Lek en IJssel Houten’ 
aangenomen. Op grond van deze motie is voor de instandhouding van de jeugdbibliotheek 
Schalkwijk structureel € 6.350 nodig. Als gevolg hiervan is dit gedeelte van de taakstelling niet- 
gerealiseerd. 

4. Verzelfstandiging beheer en onderhoud (sport)accommodaties: € 28.000 
Begin 2017 is het realiseren van de resterende taakstelling van € 100.000 onderzocht. Hierbij is 
gebleken dat er op een aantal sport-gerelateerde posten budget (€ 72.000) kan worden 
vrijgemaakt zonder dat er tekorten ontstaan. Het resterende gedeelte (€ 28.000) is als niet te 
realiseren beschouwd.  
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In de tabel hieronder is het resulaat per ombuigingsmaatregel weergegeven. 
 
Tabel: stand van zaken ombuigingsagenda 2014-2018 
          bedragen in euro’s 

 

Ombuigingsmaatregelen 

2018 

Ombuiging Gerealiseerd 
Niet-

gerealiseerd 
Gerealiseerd 

in % 

Perspectiefnota 2014         

Minder subsidie, meer stimuleren 373.000 373.000   100% 

Anders inrichten en beheren openbare ruimte 80.000 80.000   100% 

Verhogen inkomsten 240.000 240.000   100% 

Overige beïnvloedbare budgetten 100.000 100.000   100% 

Organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting 1.316.000 1.316.000   100% 

          

Collegeprogramma 2014-2018         

Maatschappelijk vastgoed 700.000 700.000   100% 

Intergemeentelijke samenwerking (gezamenlijk 
aanbesteden in de openbare ruimte) 

200.000   200.000 0% 

Intergemeentelijke samenwerking (ambtelijke 
samenwerking) 

200.000 103.000 97.000 
52% 

Bibliotheek 300.000 293.650 6.350 98% 

Verzelfstandiging beheer en onderhoud 
(sport)accommodaties 200.000 172.000 28.000 86% 

Zwembad De Wetering 200.000 200.000   100% 

Inbreiding / herprogrammering 100.000 100.000   100% 

Te verwachten besparing op uitgaven voor Wmo 
voorzieningen 500.000 500.000   100% 

Voorzieningenniveau openbare ruimte 200.000 200.000   100% 

Overige structurele effecten op basis van 
jaarrekening 2013 200.000 200.000   100% 

          

  4.909.000 4.577.650 331.350 93,3% 
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Paragraaf Verbonden partijen en U10 
 
Inleiding 
Deze paragraaf gaat over verbonden partijen. De gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een 
bepaalde taak wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door uitvoering in eigen hand of de uitvoering 
met een aantal andere gemeenten of partijen gezamenlijk in o.a. Gemeenschappelijke regelingen. 
Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel 
belang heeft (art. 1 BBV). Het gaat dus om derde partijen, waarin de gemeente zeggenschap heeft 
door vertegenwoordiging in het bestuur en/of stemrecht en waaraan voor de gemeente een financieel 
risico is verbonden, als die partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Het ontstaan van 
verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang.  
 
Het is voor de raad van belang dat de relatie tussen de verbonden partij en het publieke belang, zoals 
weergegeven in de programma’s, op hoofdlijnen wordt aangegeven. Daaruit moet blijken dat de 
doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en dat 
de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden of kunnen worden. 
Daarbij hoort ook het inzichtelijk maken en houden van het budgettaire beslag en de financiële risico’s 
voor de gemeente die voortvloeien uit de participatie met de verbonden partij. Het beleid is gericht op 
een volledige en tijdige informatievoorziening en beheersing met betrekking tot de beleidsmatige en 
financiële ontwikkelingen bij verbonden partijen.  
 
Deze paragraaf geeft inzicht in:  

· De visie op verbonden partijen, in relatie tot de doelstellingen van de gemeente Houten;  
· De ontwikkelingen en beleidsvoornemens over de verbonden partij;  
· Het bestuurlijk en financieel belang in de verbonden partij. 

 
De bedragen die genoemd worden bij het eigen en vreemd vermogen 2016, het financieel resultaat 
2016, financieel resultaat 2016 en 2017 zijn overgenomen uit de paragraaf verbonden partijen in de 
begroting 2018. Indien de (concept) jaarstukken 2017 van de verbonden partij aangeleverd zijn, zijn 
deze verwerkt in deze paragraaf. 
Verbonden partijen zijn wettelijk verplicht voor 15 april 2018 de jaarstukken op te leveren. Mogelijk dat 
hierdoor de financiële gegevens in deze paragraaf nog wijzigen. Indien dit het geval is wordt de raad, 
evenals vorig jaar, voor de bestuurlijke behandeling van de jaarstukken hierover geïnformeerd.  
 
De aan de gemeente Houten verbonden partijen zijn te onderscheiden in drie hoofdvormen:  

 Gemeenschappelijke regelingen; 

 Vennootschap (BV, NV); 

 Overige samenwerkingsverbanden. 
Gemeenschappelijke regelingen 
 
GGD Regio Utrecht (GGDrU) 
Vestigingsplaats Zeist 

Doel  Voor de inwoners van regio Utrecht en toekomstige generaties werkt de GGDrU - 
samen met anderen - aan een samenleving die gericht is op gezond en veilig leven, 
waarin iedereen uitgenodigd wordt om mee te doen en gezonde keuzes te maken 
en waarin gezondheidsbedreigingen alert gesignaleerd worden. 
De GGDrU is belast met de uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van de 
openbare gezondheidszorg voor 26 gemeenten in de provincie Utrecht. De 
belangrijkste taak van de regionale gezondheidsdienst is het voorkomen van 
ziekten en het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving.  
De zorg is gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg). De GGDrU voert voor 
Houten enkele wettelijke taken uit, zoals infectieziektebestrijding, tbc-bestrijding, 
medische milieukundige zorg, technische hygiëne-zorg, seksuele gezondheid en 
inspecties kinderopvang. Daarnaast vraagt Houten inzet aan de GGDrU voor de 
uitvoering van onder meer forensische zorg, reizigersvaccinaties en het rijks-
vaccinatieprogramma. Met ingang van 1 januari 2016 voert de GGDrU niet meer 
alleen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-18 jaar uit, maar de gehele JGZ 0-18 
jaar. 

Programma  Samen leven 
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Deelnemende partijen 
 

26 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, 
Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De 
Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, 
Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht en Zeist 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

De GGDrU levert een bijdrage aan het deelprogramma Sport en gezondheid uit de 
begroting. Hierin richt het product gezondheidszorg zich enerzijds op het 
ondersteunen van kwetsbare mensen, anderzijds op het voorkomen van problemen 
door gerichte preventie. Het deelprogramma sluit aan bij één van de hoofddoelen 
van de Wmo zoals dit in het visie-document is geformuleerd: inwoners zijn in staat, 
door ondersteuning en begeleiding, zo volledig mogelijk en zo zelfstandig mogelijk, 
deel te nemen aan de maatschappij. De verschillende transities hebben ertoe 
geleid dat gemeenten meer taken en bevoegdheden hebben gekregen als het gaat 
om de zorg voor kwetsbare burgers. Gelet op bezuinigingen, de transities en het 
beroep op eigen verantwoordelijkheid, is investeren in preventie, waarbij inwoners 
zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen noodzakelijk. 
De GGDrU levert een bijdrage aan het bevorderen van een gezonde bevolking 
door middel van onderzoek, advies en ondersteuning. De JGZ heeft een 
belangrijke signalerende functie als het gaat om de ontwikkeling van onze jeugd. 
Een andere belangrijke taak van de GGDrU is het verzamelen van 
epidemiologische gegevens waarmee de gemeente haar beleid kan richten. Op 
basis van deze onderzoeken richt Houten zich op de thema’s psychosociale 
gezondheid, gezond gewicht en bewegen en preventie ten aanzien van het gebruik 
van genotmiddelen. Veel informatie is te vinden in de gezondheidsatlas 
www.ggdatlas.nl. 

Ontwikkelingen 2017 De GGDrU is in 2016 in samenwerking met GGD Hollands Noorden en GGD 
Twente gestart met de aanbestedingsprocedure van een nieuw digitaal dossier 
Jeugdgezondheidszorg, op weg naar een breder, digitaal GGD dossier. In 2017 is 
dit traject voortgezet, met als voorlopig resultaat een voorstel tot oprichting van een 
coöperatie teneinde de dienst gezamenlijk te kunnen aanbesteden. 
 
In 2014 was reeds geconstateerd dat de GGDrU kwetsbaar is op de 
bedrijfsondersteunende onderdelen (‘de basis’) en dat versterking van deze 
onderdelen noodzakelijk was om goed uitvoering te kunnen geven aan de taken 
van de GGDrU. De GGDrU is er tot nu toe in geslaagd de benodigde ombuigingen 
te realiseren binnen de huidige financiële kaders. Ten behoeve van de versteviging 
van de bedrijfsvoering is in 2017 een ombuigingsplan vastgesteld. Het 
ombuigingsplan geeft aan welke intensiveringen nodig zijn en ook hoe de 
(verwachte) financiële dekking van deze intensiveringen plaatsvindt. 
Deze intensiveringen hebben betrekking op: 
1. Meer capaciteit voor ontwikkeling en uitvoering. 
2. Een crisis kun je niet plannen, je voorbereiding wel. 
3. Verbindende GGD op herkenbare, toegankelijke en uitnodigende locaties. 
4. Zonder ICT geen eigentijdse GGD. 
De GGDrU moet hiermee scherp aan de wind varen en een aanvullende (al dan 
niet structureel) gemeentelijke bijdrage kan op enig moment niet worden 
uitgesloten. 

Beleidsverantwoording 
2017 

In 2017 heeft er binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGDrU een 
“ontschottingstraject” plaatsgevonden. Sinds 1 januari 2016 vormt het Landelijk 
Professioneel Kader de officiële richtlijn in de sector. De  gescheiden budgetten 
binnen de JGZ (0-4 en 4-18 jaar) belemmerden de organisatorische integratie, 
flexibele inzet(baarheid) van medewerkers en de inhoudelijke beweging. Met de 
ontschotting en het collectief financieren van de JGZ middels een verdeelsleutel op 
basis van het aantal kinderen in de leeftijd 0-18, heeft een harmonisatie 
plaatsgevonden van het basispakket JGZ. In iedere gemeente wordt aan alle 
kinderen van 0-18 jaar hetzelfde aanbod gedaan en per 2018 zal dit ook op gelijke 
wijze worden gefinancierd. 
 
Daarnaast heeft de GGDrU in 2017 een projectmatige aanpak ontwikkeld ten 
behoeve van het versterken van de reguliere publieke gezondheid (waaronder 
jeugdgezondheidszorg) voor statushouders in onze regio.  
 
Met de twee speerpunten uit de Bestuursagenda 2016-2019 GGDrU; ‘extern 
zichtbaar worden’ en ‘interne cohesie tot stand brengen’, stond GGDrU in 2017 
uitgebreid stil bij haar ambities, doelstellingen, kernwaarden en manier van 
werken. Interne en externe gesprekken leidden tot ‘Het verhaal van de GGDrU’, dat 
laat zien dat de maatschappelijke waarden van GGDrU zich richten op ‘gezondheid 

en preventie’, met een positieve blik op gezondheid. 
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Bestuurlijk belang 
 

Het bestuur van de GGDrU bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur 
en de voorzitter. Tot het bestuur van de GGDrU behoren ook bestuurscommissies 
en de adviescommissie ’Financiën en Bedrijfsvoering’. De gemeente Houten is 
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in de bestuurscommissie met 1 zetel 
en 3 stemmen. Het college van B & W heeft besloten voor beide gremia de 
portefeuillehouder gezondheidsbeleid af te vaardigen. Daarnaast zijn er regionale 
adviescommissies. De gemeenten in Lekstroom hebben besloten om het bestuurlijk 
platform van het sociaal domein hiervoor te benutten. 

Financieel belang 2017 In de begrotingswijziging 2017-1 heeft de GGDrU voor Houten het volgende 
opgenomen (totaal € 1.630.580) 
Basistaken: € 314.488 
Intensivering basistaken: € 2.683 
Basistaken – plus : € 415.262 
Maatwerk: € 898.148 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 

Begin boekjaar: € 2.634.907 
Einde boekjaar: € 2.755.522 

Vreemd vermogen begin 
en einde boekjaar 2017 

Begin boekjaar: € 14.072.908 
Einde boekjaar: € 11.822.885 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten: € 120.000 
Resultaat (na mutaties reserves): € 116.513 positief 

Verwacht financieel 
resultaat 2018 (saldo van 
baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten -/- € 38.000 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) € 0 

Risico’s 
 

Door forse inspanningen wordt verwacht dat de benodigde ombuigingen uit het 
ombuigingsplan te realiseren zijn binnen de huidige financiële kaders. Echter, dit 
betekent ook dat GGDrU zeer ‘scherp aan de wind’ zal moeten varen de komende 
jaren. De GGDrU benadrukt dat deze koers wel bereidheid vergt van gemeenten 
om bij te springen, als het echt niet anders kan. Mocht dit het geval zijn, dan zal de 
GGDrU dit middels een voorstel tot wijziging van de begroting voorleggen aan de 
raden. Het behalen van de beoogde besparingen, zoals opgenomen in het 
ombuigingsplan, heeft meerdere afhankelijkheden. Het gaat hierbij om de volgende 
ontwikkelingen: 

 Het succesvol afronden van de aanbesteding en implementatie van een 
nieuw digitaal dossier JGZ (op weg naar een digitaal GGD dossier). 
Echter, een sluitende meerjarenexploitatie is op dit moment nog niet 
bekend. 

 Exploitatievoordelen over de jaren 2017 en 2018. Echter, de realisatie 
over 2017 staat onder druk. 

 De vervanging van de huidige ICT-infrastructuur en aanbestedingen 
mobiele en vaste telefonie. De eerste indicatie geeft aan dat dit gunstiger 
uitvalt dan aanvankelijk in het ombuigingsplan is aangenomen. 

Het ombuigingsplan heeft dus een hoog risicoprofiel. Een actualisatie van dit plan 
wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2018 en wordt meegenomen in de 
risicoanalyse van de begroting 2019, wat zijn vertaling weer kent in de minimaal 
benodigde omvang van het weerstandsvermogen van GGDrU. 

Overige relevante 
gegevens 

- 
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Bestuur Regio Utrecht (BRU) 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  Het BRU behartigt de belangen met een regionaal karakter, met als doel een 
evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. 
De belangrijkste taken van het BRU zijn: 

- Vaststellen en uitvoeren van het Regionaal structuurplan (RSP). 
- Vaststellen en uitvoeren van het Regionaal verkeers- en vervoerplan. 
- Vaststellen van de Huisvestingsverordening. 
- Vaststellen van een woningbouwprogramma. 
- Beheren van het Budget gebundelde doeluitkering (volgens de Wet 

infrastructuurfonds). 
- Verlenen van een vergunning voor lokaal en interlokaal openbaar 

vervoer en het vaststellen van de dienstregelingen. 
- Vaststellen van een regionaal-economische ontwikkelingsstrategie.  
- Vaststellen van bedrijfsterreinen, kantoorlocaties en 

detailhandelsvoorzieningen die van regionaal belang zijn. 
- Bevorderen van regionaal-economisch onderzoek. 
- Vaststellen van de hoofdlijnen van een regionaal promotie- en 

acquisitiebeleid, gericht op bedrijfsvestiging en toerisme. 

Programma  Duurzame leefomgeving 
Goede bereikbaarheid 

Deelnemende partijen 
 

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein,  Nieuwegein, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Vianen en Zeist 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Houten wil graag samenwerken met andere gemeenten, maar opteert niet voor 
eenzijdige oriëntatie. Houten richt de samenwerking niet eenzijdig op één partner 
maar zoekt samenwerking binnen allerlei verbanden indien de doelstellingen van 
de gemeenten daarmee gediend zijn.  
Voor de samenwerking met betrekking tot het BRU geldt dat Houten door zijn 
ligging gebonden is aan regionale samenwerking met gemeenten rondom de 
stad Utrecht, inclusief de stad zelf. Onder meer het RSP, het regionale verkeers- 
en vervoersplan en de voorstellen rondom woonruimteverdeling tonen aan dat 
Houten verbonden is aan de grootstedelijke taken van het BRU. De BRU richt 
zich de afgelopen jaren steeds meer op communicatie en betrokkenheid van 
gemeenten en de raden bij belangrijke beleidsontwikkelingen. Dit past bij een 
BRU van en voor gemeenten. 

Ontwikkelingen 
 

Door de invoering van de wet Afschaffing Plusregio’s zijn de verkeer- en ver-
voertaken van Bestuur Regio Utrecht (BRU) per 1 januari 2015 overgegaan naar 
de provincie Utrecht. De BRU-gemeenten hebben besloten hun samenwerking 
voort te zetten in het flexibele netwerkverband U10. BRU wordt daarom 
opgeheven. Het Algemeen Bestuur heeft op 25 november 2015 het liquidatieplan 
vastgesteld. In 2017 is de BRU definitief geliquideerd. Dit heeft geleid tot een 
afwikkeling van het liquidatiesaldo.  

Beleidsvoornemens 2017 Er zijn geen beleidsvoornemens. 

Bestuurlijk belang De gemeente Houten had één lid in het Algemeen Bestuur. 

Financieel belang 2017 Onderdeel van het liquidatieplan is de financiële afwikkeling van het BRU. Deze 
afwikkeling van het liquidatiesaldo komt neer op een eindafrekening in 2017 van 
€ 254.656. 

 
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 
Vestigingsplaats Soest 

Doel  De AVU werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten aan de 
verbetering van het milieu met betrekking tot afval. Daarbij wordt gestreefd naar 
het bereiken van een zo gunstig mogelijk effect, tegen zo laag mogelijke kosten. 
Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het door de inwoners van 
de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval (dus geen afval van 
bedrijven). De AVU doet dit door de organisatie en de regeling van transport, 
overslag, bewerking en verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen. 

Programma  Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen 
 

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, de Bilt, De Ronde 
Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, 
Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 
Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en 
Zeist. 
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Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeenten, waardoor er 
voor beleid en uitvoering een platform met veel (plaatselijke) kennis beschikbaar 
is. Door inzameling en verwerking van huishoudelijk afval gezamenlijk aan te 
besteden worden dankzij grote hoeveelheden in de regel gunstige tarieven 
verkregen. 

Ontwikkelingen 2017 
 

De AVU verricht de reguliere werkzaamheden met betrekking tot de 
overgedragen taken. In 2017 is de inzameling van oud papier en de verwerking 
van oud papier Europees aanbesteed. De nieuwe contracten zijn op 1-1-2018 
ingegaan. 

Beleidsverantwoording 2017 
 

De AVU is een beleidsarme organisatie, gericht op de uitvoering van de 
overgedragen taken. 

Bestuurlijk belang 
 

Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden uit de gemeente Utrecht, te 
benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente. De 
portefeuillehouder Duurzaamheid is namens de gemeente Houten lid van het 
algemeen bestuur van de AVU. 

Financieel belang 2017 De bijdrage van de gemeente Houten aan de AVU bedraagt € 1.009.192. 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 (*) 

Begin boekjaar: € 365.546 
Einde boekjaar: € 539.283 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 (*) 

Begin boekjaar: € 14.233.597 
Einde boekjaar: € 15.254.491 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten) 
(*) 

€ 149.852 
Het financieel resultaat betreft de bestemmingsreserve voor het onderhoud van 
de containers (hierop blijft jaarlijks geld over). Deze bestemmingsreserve wordt 
aan de gemeenten uitgekeerd, waardoor het uiteindelijke resultaat € 0 zal 
bedragen. 

Verwacht financieel resultaat 
2018 (saldo van baten en 
lasten) 

€ 0 

Risico’s 
 

De AVU houdt geen weerstandsvermogen aan. Indien de gemeenten dit ten 
aanzien van de GR AVU wel willen doen, heeft de AVU dit op € 17,00 per ton 
restafval (hoeveelheid van de gemeente) berekend. 

Overige relevante gegevens Geen 

(*) voorlopige cijfers 

 
Recreatieschap De Stichtse Groenlanden 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  Het recreatieschap de Stichtse Groenlanden is belast met de ontwikkeling, het 
beheer en het onderhoud van de diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt 
het recreatieschap zich bezig met aanleg en beheer van recreatieve routes en 
routenetwerken voor wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren. 

Programma  Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen 
 

De gemeenten: Houten, Utrecht, Lopik, De Bilt, Nieuwegein, Woerden, 
IJsselstein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen (per 1 januari 2018) en de provincie 
Utrecht. 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Het ontwikkelen en beheren van recreatievoorzieningen draagt bij aan het 
gebruik en de belevingswaarde van Houten voor alle inwoners en recreatieve 
bezoekers van onze regio. 

Ontwikkelingen 2017 
 

 De ontwikkelingen van het recreatief knooppunt ’t Waal heeft na een intensief 
participatietraject geleid tot het vaststellen van een nota van 
aandachtspunten en het voornemen om de bestemmingsplanprocedure op te 
starten. 

 De oprichting van het Routebureau Utrecht met ingang van 1 januari 2018 is 
voorbereid.  

 Er is, in samenwerking tussen recreatieschap, provincie en de gemeenten 
Houten en Nieuwegein, een start gemaakt met een nieuwe aanpak voor het 
versterken van de recreatieve mogelijkheden in het gebied Laagraven in 
combinatie met het versterken van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Beleidsverantwoording 2017 
 

Gemeente Houten is nauw betrokken bij de verschillende ontwikkelingen van het 
recreatieschap. 
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Bestuurlijk belang De gemeente Houten heeft twee leden in het Algemeen Bestuur. Wethouder  
Geerdes is voorzitter van het dagelijks bestuur. 

Financieel belang 2017 De bijdrage 2017 bedroeg € 3,37 per inwoner. Dit komt neer op een bijdrage van 
totaal €163.900 in 2017. 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 (*) 

Begin boekjaar: € 5.895.000 
Einde boekjaar: € 5.681.300 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 (*) 

Begin boekjaar: € 3.887.300 
Einde boekjaar: € 4.458.600 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten) 
(*) 

2017: saldo van baten en lasten -/- € 209.300 
          gerealiseerd resultaat (na mutaties reserves) € 103.000 

Verwacht financieel resultaat 
2018 (saldo van baten en 
lasten) 

Saldo van baten en lasten -/- € 871.100 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) -/- € 259.900 

Risico’s 
 

In 2017 bleek de meerjarenbegroting 2018-2021 niet sluitend. Dit heeft geleid tot 
het doorlopen van het traject “Strategische keuzes” binnen het schap in de 
tweede helft van 2017. In 2018 komen er voorstellen om vanaf 2019 de bijdragen 
aan het schap te verhogen om te komen tot een meerjarige sluitende begroting en 
te kunnen blijven inzetten op nieuwe ontwikkelingen binnen de terreinen van het 
recreatieschap. 

Overige relevante gegevens Niet van toepassing. 

(*) voorlopige cijfers 
 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  De VRU voert taken uit voor de gemeente Houten conform de Wet 
veiligheidsregio’s. Dit is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, 
vastgesteld met de 25 andere gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht.  
Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU, als onderdeel van een 
cyclisch proces iedere vier jaar de volgende documenten vast te stellen: 

 Regionaal risicoprofiel: bevat een analyse van de risicovolle situaties en 
daarvan afgeleid de belangrijkste soorten branden, rampen en crises in 
de regio. Het regionaal risicoprofiel is afgestemd met de risicoprofielen 
van de buurregio’s en de netwerkpartners. Het risicoprofiel vormt de 
grondslag voor het beleidsplan. 

 Beleidsplan: vormt het (strategisch) beleidskader voor de meerjarige 
beleidsperiode. In dit plan is richting gegeven aan de ambities van de 
VRU op het terrein van risicobeheersing, crisisbeheersing en brand-
weerzorg. 

 Een regionaal crisisplan: het crisisplan is in de plaats gekomen van het 
gemeentelijke rampenplan. Het crisisplan beschrijft de algemene 
organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de 
veiligheidsregio. In het crisisplan zijn de taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en afspraken over de randvoorwaarden, melding 
en alarmering, opschaling, gezag en informatievoorziening opgenomen. 

Programma  Veilige leefomgeving 

Deelnemende partijen 
 

De 26 Utrechtse gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De 
Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse 
Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, 
IJsselstein en Zeist. 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Het zorgdragen voor en daar waar het kan verhogen van een (fysiek) 
veiligheidszorgniveau. Dit richt zich op activiteiten rondom de thema’s: externe 
veiligheid, brandveiligheid & brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en 
crisisbeheersing. 

Ontwikkelingen 2017 
 

Verder uitvoering gegeven aan de komst van de nieuwe meldkamer.  
Interregionale samenwerking met Gooi en Vechtstreek en Flevoland. 
Voorbereidingen getroffen voor het op te stellen nieuwe dekkingsplan. 

Beleidsverantwoording 2017 Het beleid is opgenomen in het beleidsplan 2016-2019. Daarin is gekozen voor 
een beleidsarm proces. Uitvoering is gegeven aan de programma’s risicobe-
heersing, crisisbeheersing, GHOR, brandweerrepressie. De verantwoording 
hierover is opgenomen in de jaarrekening 2017 en wordt separaat aan de raad 
aangeboden. 
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Bestuurlijk belang 
 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de  
burgemeesters van de 26 Utrechtse gemeenten. 

Financieel belang 2017 De bijdrage voor 2017 bedroeg € 1.933.719 (inclusief MKA)
1
. 

 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 (*) 

Begin boekjaar: €   6.859.000 
Einde boekjaar: €   6.943.000 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 (*) 

Begin boekjaar: € 47.753.000 
Einde boekjaar: € 30.041.000 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten) 
(*) 

Saldo van baten en lasten: € 1.031.000 
Resultaat (na mutaties reserves): € 233.455 positief. 

Verwacht financieel 
resultaat 2018 (saldo van 
baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten -/- € 193.000 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) € 0 

Risico’s Het grootste risico betreft het voordoen van grote rampen en calamiteiten in een 
regio gemeente, waardoor er een financieel risico ontstaat voor het bekostigen 
van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRU. 

Overige relevante gegevens Niet van toepassing 
1 

MKA betreft de Meldkamer Ambulance 
(*) voorlopige cijfers 

 
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 
Vestigingsplaats Nieuwegein 

Doel  Uitvoering geven aan de Participatiewet en aanverwante regelgeving op het 
terrein van sociale zekerheid. 

Programma  Samen en leven 

Deelnemende partijen Lekstroomgemeenten Houten, Vianen, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

WIL verleent de dienstverlening op het terrein van de Participatiewet (voorheen 
Wet werk en bijstand). Die dienstverlening omvat bijstandsverle-ning, re-
integratie, werkgeversdienstverlening, inkomensondersteuning en 
schuldhulpverlening. WIL heeft een belangrijke rol als het gaat om beleids-
voorbereiding. WIL vertegenwoordigt de Lekstroom-gemeenten in de 
arbeidsmarktregio Utrecht-Midden, waar de gemeente Utrecht centrum-
gemeente van is.   

Ontwikkelingen 2017 
 

Met betrekking tot de uitvoering vallend onder de afdeling Inkomen zijn een 
aantal verbeteringen doorgevoerd in het aanvraagproces (waaronder 
fraudesignalering en het op afspraak werken met betrekking tot aanvragen 
levensonderhoud voor klanten ouder dan 27 jaar), er zijn diverse themacon-
troles uitgevoerd en er is een scan op voorliggende voorzieningen uitgevoerd. 
Verder is er gewerkt aan de herziening van de afstemmingsverordening. Met 
betrekking tot de afdeling Werk is de samenwerking tussen het RMC en WIL in 
het Jongerenloket geëvalueerd, zijn er workshops voor rechten en plichten voor 
statushouders in samenwerking met van Houten & Co gehouden, is er gewerkt 
aan het klantbeeld door middel van digitale cv’s van klanten, er is extra 
aandacht voor laaggeletterdheid en doorverwijzing hierop, WIL heeft haar eigen 
transformatiestrategie (WIL 2.0) uitgewerkt naar aanleiding waarvan de 
dienstverlening aan zowel de inwoner als de werkgever steeds meer lokaal 
ingevuld zal worden. De wens is om samen met de gemeenten, de lokale 
activiteiten en de regionale ontwikkeling meer in samenhang uit te voeren, 
hiertoe is in 2017 de dienstverlening aan klanten met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt en de werkgevers-dienstverlening meer lokaal ingericht 
(aanwezigheid werkcoach in gemeente Houten). WIL heeft op verzoek van de 
vier PAUW-Lekstroomgemeenten een businesscase geschreven met 
betrekking tot de genoemde wens dat WIL een aantal taken van PAUW 
overneemt. Met betrekking tot de afdeling Inkomensondersteuning is de 
snelbalie (WIL Direct) operationeel voor 3 producten (digitale aanvraag van 
Nieuwegeinpas, de individuele inkomenstoeslag en bewindvoering). De lokale 
samenwerking is, mede met behulp van de inzet van de generalist verder 
doorontwikkeld (zo kan op aanvraag de schuldhulpverlener op locatie in Houten 
aanwezig zijn), budgetbeheer wordt gestimuleerd (in plaats van bewindvoering), 
er is een nieuw schuldhulpverleningsbeleidsplan vastgesteld met meer 
aandacht voor preventie. 

                                                      
1
 MKA betreft de Meldkamer Ambulance 
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Beleidsverantwoording 2017 
 

Er is sprake van een afvlakking van de stijging van klantaantallen. Er is dus nog 
wel sprake van een stijging. Deze wordt veroorzaakt door de instroom van de 
nieuwe doelgroep van de Participatiewet (wajong en oud WSW) en door 
toename van de instroom van statushouders. Er is extra aandacht besteed aan 
het realiseren van garantiebanen. Dit heeft geleid tot een realisatie van boven 
125.  

Bestuurlijk belang 
 

De samenstelling van het DB is hetzelfde gebleven. De vijf Lekstroom-
gemeenten zijn ieder met één bestuurder vertegenwoordigd in het bestuur van 
WIL. De portefeuillehouder Werk en Inkomen van Houten is vooralsnog 
voorzitter van het bestuur van WIL en houdt zich binnen het WIL-bestuur bezig 
met het thema cliëntenparticipatie. 
Houten heeft de verordenende bevoegdheid niet overgedragen aan WIL. 
Verordeningen worden door het bestuur van WIL als voorgenomen besluit ter 
vaststelling aangeboden aan de gemeente Houten.  

Financieel belang 2017 
 

De bekostiging van WIL bestaat uit drie elementen:  
1. Uitvoeringskosten 
De verdeelsleutel van de bijdrage in de uitvoeringskosten is niet gerelateerd 
aan het aantal inwoners, noch aan het aantal uitkerings-gerechtigden, maar 
aan het aandeel “Uitkeringsspecificatie gemeente-fonds”, Voor het werkgebied 
van WIL zijn de verdeelmaatstaven van het cluster Werk en Inkomen relevant. 
Dit cluster wordt verondersteld een goede en objectieve weerspiegeling te zijn 
van de lokale karakteristieken en kenmerken op werk en inkomen van elke 
gemeente, want het houdt rekening met de volgende vijf factoren: huishoudens 
met laag inkomen, bijstandsontvangers, Wwb schaalnadeel, Wwb 
schaalvoordeel en uitkeringsontvangers.  
De verdeelmaatstaven en bijbehorende kosten per eenheid worden jaarlijks 
bijgesteld en vastgesteld. Zij fluctueren daarmee in de tijd. De uitkering vanuit 
het Rijk is daarmee dus ieder jaar anders.  
In 2017 draagt Houten 21,35% van de uitvoeringskosten van WIL. 
2. Re-integratiemiddelen 
De beschikbare middelen voor re-integratie/participatie (werkdeel) worden bij 
elkaar gelegd en ingezet voor de re-integratie van klanten van WIL. Hierbij geldt 
het uitgangspunt van solidariteit; er wordt niet verantwoord en afgerekend op 
niveau van klanten/ deelnemers van gemeenten. 
3. Verstrekkingen 
Het risico op het inkomensdeel (bijstandsuitkeringen) en het budget voor 
minimabeleid en bijzondere bijstand wordt niet gedeeld en blijft bij de 
gemeenten afzonderlijk. 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 

Begin boekjaar: € 0 
Einde boekjaar: € 0 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 

Begin boekjaar: € 6.685.669 
Einde boekjaar: € 4.833.822 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten) 

€ 0 

Verwacht financieel resultaat 
2018 en 2019 (saldo van 
baten en lasten) 

2018: € 0 
2019: € 0 

Risico’s  

Overige relevante gegevens  
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Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC) 
Vestigingsplaats Wijk bij Duurstede 

Doel Het doel van het RHC Zuidoost Utrecht wordt in artikel 3 van de gemeenschap-
pelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht omschreven als:  

 Uitvoering geven aan de Archiefwet 1995. 

 Alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en 
informatie-centrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis 
door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie 
(regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze 
dienstbaar maken voor een breed publiek. 

 De zorg voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende 
archiefbescheiden van de deelnemers, zoals nader omschreven in de 
Archiefwet 1995. 

 Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers 
voor zover deze niet zijn overgebracht. 

 Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het 
daartoe aanleggen van de lokale en regionale geschiedenis. 

Programma Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Vianen 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 
 

Bovengenoemde taken (zie achter doel) vloeien voort uit de Archiefwet. Deze wet 
verplicht overheidsinstellingen de archieven in goede, geordende en toegankelijke 
staat te bewaren. Daarnaast verplicht de Archiefwet overheids-instellingen om 
archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor blijvende bewaring in aanmerking 
komen, toegankelijk te maken voor het publiek.  
De hoofdtaken van dit samenwerkingsverband op archiefgebied zijn:  

 Beheer van de oudere archieven. 

 Toezicht en advisering. 

 Beheer jongere archieven en 

 Dienstverlening met inbegrip van publieksactiviteiten op cultuurhistorisch 
gebied.  

Deze taken vinden hun wettelijke grondslag in de Archiefwet 1995. De bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de eigen archieven berustte tot 2006 bij de 
afzonderlijke gemeenten. Sindsdien ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur 
van de Gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost Utrecht en worden de 
wettelijke taken door het RHC uitgevoerd. 

Ontwikkelingen 2017 
 

De Gemeente Vianen gaat fuseren met de gemeenten Leerdam en Zederik. Het 
is nog niet duidelijk onder welke provincie de nieuwe gemeente gaat vallen: 
Utrecht of Zuid-Holland. Het gaat hoe dan ook gevolgen hebben voor de GR. Of 
Vianen zal uittreden of de gemeenten Leerdam en Zederik zullen met Vianen 
toetreden als nieuwe gemeente. 
In 2016 is er samen met een aantal andere archiefdiensten een onderzoek 
gedaan naar het opzetten van een E-depot. Doel was onder meer het in kaart 
brengen van de kosten en welke gevolgen het opzetten van een E-depot voor de 
gemeenten heeft. Dit onderzoek heeft niet gebracht wat er van werd verwacht. 
Duidelijk is wel geworden dat het opzetten van een E-depot niet zal lukken 
voordat de aangesloten gemeenten hun eigen informatiehuishouding op orde 
hebben. De gemeente Houten heeft hiervoor zelf een onderzoek laten uitvoeren. 
Op basis van dit onderzoek werkt Houten aan het verbeteren van de 
informatiehuishouding. De overige aangesloten gemeenten hebben besloten het 
voorbeeld van Houten te volgen. 

Beleidsverantwoording 2017 Deze vindt plaats via de jaarrekening 2017 van het RHC. Deze jaarrekening wordt 
in mei 2018 door de Raad behandeld. Er zijn geen indicaties op afwijkingen. 

Bestuurlijk belang 
 

De burgemeester neemt namens Houten deel aan het Algemeen en Dagelijks 
bestuur van het RHC. 

Financieel belang 2017 € 153.949 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2016 

Begin boekjaar: € 471.000 
Einde boekjaar: € 377.000 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2016 

Begin boekjaar: € 105.000 
Einde boekjaar: € 269.000 

Financieel resultaat 2016 
(saldo van baten en lasten) 

€ 94.402 negatief 
(Gerealiseerd resultaat € 31.485 positief) 

Verwacht financieel resultaat 
2017 en 2018 (saldo van 
baten en lasten) 

2017: -/- € 166.649 
2018: -/- €  22.979 
Gerealiseerd resultaat is in beide jaren 0. 
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Risico’s 
 

 De kostenstijging na 2018 duidelijk in beeld brengen in het kader van 
risicobeheersing door de gemeenten en opnemen in de nieuwe kadernota; in 
het bijzonder de ontwikkeling van het “digitaal depot”. In welke variant dit ook 
wordt neergezet, het valt buiten de begroting en kan de gemeente Houten 
voor hoge kosten komen te staan.  

 Alle personeelsleden zijn in vaste dienst van de gemeente Houten en 
worden langdurig gedetacheerd bij het RHC. De salariskosten worden 
volledig door het RHC betaald, behalve voor één medewerkster, waarvan de 
gemeente Bunnik de helft voor haar rekening neemt. Risico bestaat, dat deze 
medewerkers “normale” problemen krijgen als langdurige ziekte, niet 
functioneren etc. Het risico van bijvoorbeeld afkeuring of inzet van hulp-
verleners ligt dan bij de gemeente Houten. Verder zou de inzet van de 
Houtense afdeling Personeel & Organisatie incidenteel hoger kunnen blijken 
te zijn dan de bijdrage die we hiervoor jaarlijks van het RHC ontvangen.  

 Omdat het gehele statisch archief van de deelnemende gemeenten op 
één plaats geconcentreerd wordt, is bij een grote calamiteit (bijvoorbeeld 
brand) de kans groot dat een belangrijk deel verloren gaat. Gezien de 
veiligheids-eisen rondom de nieuwbouw wordt dit risico zeer laag ingeschat 

 Het eventuele uittreden van Vianen of het toetreden van Leerdam en 
Zederik met Vianen als nieuwe gemeente gaat consequenties hebben. Welke 
consequenties is nog onbekend en zullen zo spoedig mogelijk aan de 
deelnemende gemeenten kenbaar moeten worden gemaakt. 

Overige relevante gegevens niet van toepassing 

 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  Uitvoering van vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende 
taken milieu 

Programma  Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen 
 

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, 
Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg en Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu) 

Ontwikkelingen 2017 
 

De RUD heeft zich in 2017 voorbereid op Outputfinanciering en daartoe een 
financieringssystematiek vastgesteld. Onderdeel van de voorbereiding was 
tevens het vaststellen van een producten- en dienstencatalogus inclusief 
kentallen. Eind 2017 is de Dienstverleningsovereenkomst  2018-2021 op basis 
van de nieuwe PDC voor Houten vastgesteld. Dit alles om vanaf 2018 
daadwerkelijk van lumpsum over te stappen naar outputfinanciering. 

Beleidsverantwoording 2017 De RUD heeft in 2017 ruimschoots voldaan aan de productie zoals die was 
opgenomen in de DVO 2017 (conform Uitvoeringsplan VTH 2016-2017). 

Bestuurlijk belang Het bestuur van de RUD Utrecht bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een 
Algemeen Bestuur (AB).  
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier wethouders namens de gemeenten en de 
gedeputeerde namens de provincie. Gemeente Houten maakt geen deel uit 
van het DB. 
In het Algemeen bestuur (AB) van de RUD Utrecht zijn alle opdrachtgevers 
vertegenwoordigd waaronder ook gemeente Houten (1 zetel door wethouder). 

Financieel belang 2017 De bijdrage bedroeg in 2017 € 206.383 (inclusief extra opdrachten en 
overschrijdingen buiten de DVO 2017). 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 (*) 

Begin boekjaar: €  1.718.572 
Einde boekjaar: € 587.000 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 (*) 

Begin boekjaar: € 1.700.154 
Einde boekjaar: € 1.810.000 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten) (*) 

Saldo van baten en lasten -/- € 854.000 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) -/- € 328.000 

Verwacht financieel resultaat 
2018 (saldo van baten en 
lasten) 

Saldo van baten en lasten -/- € 110.000 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) € 49.000 

Risico’s - 

Overige relevante gegevens De RUD Utrecht heeft mede op verzoek van gemeente Houten een pilot gestart 
om in 2018 te komen tot efficiëntere werkprocessen. De verwachting is dat dit 
mede zal leiden tot lagere kentallen en dus een lagere bijdrage op termijn.  

(*) voorlopige cijfers 
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Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel uit overwegingen van 
kwaliteit, continuïteit en efficiency samen te werken bij de beleidsvoor-
bereiding, heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke 
belastingen, evenals bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende 
zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie. 

Programma  Algemene dekkingsmiddelen 

Deelnemende partijen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, De Bilt, Utrecht, Houten, 
Nieuwegein, Bunnik, Lopik, Zeist en Utrechtse Heuvelrug 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

In het kader van deze regeling worden de belangen van de deelnemers 
behartigd, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, op het 
gebied van; 
1. de heffing en invordering van belastingen; 
2. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder 

tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens op basis 
van die wet én het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers 
en derden, en 

3. basisadministraties en basisregistraties. 

Ontwikkelingen 2017 
 

 Automatisering 

Begin 2017 is besloten om gebruik te maken van de optie om door te gaan 
met het huidige belastingensysteem. De periode is daarmee verlengd tot 
begin 2022. Daarnaast loopt er op dit moment een onderzoek samen met 
collega samenwerkingsverbanden BSGW en RBG om te bekijken of we 
een gemeenschappelijk hardware-platform kunnen vormgeven. Dit zal 
overigens niet eerder dan in 2019 vorm kunnen krijgen. 

 De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)/meldplicht 
Datalekken 

Met de verwerking van vele persoons- en objectgegevens loopt de BghU 
een potentieel risico dat informatieterecht komt bij verkeerde personen of 
instanties. Voor de medewerkers van de BghU is het dan ook van groot 
belang dat zij zich hiervan bewust zijn en de risico’s beperken. 
In dat kader is de BghU dit jaar aangesloten bij de IBD. De IBD richt zich 
op bewustwording en concrete (incident)ondersteuning aangaande 
informatiebeveiliging. Daarnaast werkt de BghU met een 
Informatiebeveiligingsplan en bereiden we ons voor op het inwerking 
treden van de Europese Privacy Wet en de algemene verordening 
gegevensbescherming in mei 2018.  
Afgelopen jaar is de BghU ook enkele malen geconfronteerd met relatief 
kleinschalige datalekken, o.a. meerdere brieven in 1 envelop bij een 
burger. Conform protocol zijn deze vervolgens gemeld en afgewikkeld. 

 Generatiepact 

In totaliteit maken thans 6 medewerkers gebruik van deze regeling en 
worden de werkzaamheden en financiële consequenties opgevangen 
binnen de beschikbare formatie en de daarbij behorende loonsom. In de 
bestuursvergadering van oktober 2017 is het verlengingsvoorstel van deze 
regeling geaccepteerd voor 2018. 

 Geautomatiseerde kwijtscheldingstoets 2.0 

Het Inlichtingenbureau toetst geautomatiseerd of huishoudens die het 
voorgaande jaar kwijtschelding van lokale of waterschapsheffingen hebben 
ontvangen, opnieuw in aanmerking komen voor kwijtschelding. Hiervoor 
wordt een toets uitgevoerd met de gegevensbronnen Belastingdienst, 
UWV en RDW. Eind 2017 start de BghU met een voormelding aanslag 
richting burgers die aangesloten zijn bij MijnOverheid. Zij krijgen dan 
tevens de vraag voorgelegd of ze denken in aanmerking te komen voor 
kwijtschelding zodat deze groep extra meegenomen kan worden bij de 
toetsing bij het Inlichtingenbureau ten behoeve van de aanslagen 
belastingen 2018. 

 Certificering 

De BghU heeft de ambitie om gezien te worden als toonaangevend 
samenwerkingsverband op het gebied van basisregistraties en 
belastingen, waarbij er een goede verhouding is tussen de kwaliteit en de 
prijs van de dienstverlening. In 2016 zijn we een traject gestart om te 
komen tot een ISO-certificering in 2017. In de praktijk vraagt dit meer 
(priori)tijd en aandacht dan voorzien en van een ISO-certificering is 
derhalve in 2017 nog geen sprake. 
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Beleidsverantwoording 2017  Digitale Overheid 2020 

De BghU is in 2015 aangesloten op MijnOverheid. In toenemende mate 
ontvangt de burger haar aanslag, beschikking, herinnering, aanmaning, 
uitspraak op bezwaar e.d. van de BghU via haar eigen digitale postbus. Op 
dit moment ontvangt 35% haar aanslag via MijnOverheid, vorig jaar was dit 
29% Voor de burgers die niet zo digitaal zijn, zorgen we voor passende 
alternatieven. 

 MijnWOZ 

Eind mei 2017 is voor het gehele BghU gebied Mijn WOZ structureel 
opengesteld. Hiermee is weer een mijlpaal bereikt. Toen zijn ook de 
laatste aantallen, zo’n 95.000 objecten verstuurd. In totaal hebben 12.500 
burgers ingelogd na 1 mei 2017, waarbij er 5.208 reacties zijn 
binnengekomen. MijnWoz maakt voortaan onderdeel van een permanent 
verbeterproces en eindigt hiermee als afzonderlijk project. 

 Groei aantal deelnemers 

Er heeft in 2017 geen verdere groei plaatsgevonden. In de toekomst blijft 
de focus liggen op de inliggende gemeenten binnen het werkgebied die 
nog niet zijn aangesloten bij de BghU en/of niet deelnemen aan een 
andere belastingsamenwerkingsverband. 

 Beoordeling dienstverlening 

In de bestuursvergadering van 6 april jl. is een rapportage besproken 
waarin verslag is gedaan over de gemeten kwaliteit via de website. Hieruit 
is naar voren gekomen de wens om onze website te vernieuwen. 
Afgelopen maanden zijn hierover gesprekken gevoerd met Web-
ontwikkelaars. Eind 2017 is de nieuwe Website operationeel geworden. 

Bestuurlijk belang 
 

De gemeente Houten heeft één lid in het bestuur, waarbij dit lid bij 
besluitvorming 10 stemmen heeft van de 200 (1 januari 2016 na de toetreding 
van Utrechtse Heuvelrug). 

Financieel belang 2017 € 622.000 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 

Begin boekjaar: € 672.020 
Einde boekjaar: € 566.001 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2017  

Begin boekjaar: € 6.988.773 
Einde boekjaar: € 3.989.519 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten) 

€ 184.752 
(Gerealiseerd resultaat -€ 106.018) 

Verwacht financieel resultaat 
2018 en 2019 (saldo van 
baten en lasten) 

2018: € 0 
2019: € 0 

Risico’s  

Overige relevante gegevens  
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Vennootschap (BV, NV) 
NV Bank Nederlandse Gemeenten 
Vestigingsplaats Den Haag 

Doel  Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, 
betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en 
instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. 
De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële markt-
aandelen in het maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente 
kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar 
aandeelhouders. Met een balans van meer dan € 150 miljard is BNG Bank de 
vierde bank van Nederland. 

Programma  Algemene dekkingsmiddelen 

Deelnemende partijen Alle gemeenten en provincies 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maat-
schappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de 
kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 
Alleen overheden, namelijk het Rijk (50%), gemeenten, waterschappen en 
provincie mogen aandeelhouder zijn van de BNG. Hierdoor kan toezicht 
gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden. 

Ontwikkelingen 2017  BNG bank heeft in 2017 actief gezocht naar oplossingen voor 
maatschappelijke opgaven op het gebied van onder meer duurzaamheid, 
export en midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit heeft geleid tot concrete 
transacties. 

 De totale nieuw verstrekte langlopende kredietverlening daalde in 2017 
met als belangrijkste oorzaak de relatief lage marktvraag bij 
woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. Het hoge 
marktaandeel van de bank nam ten opzichte van voorgaande jaren licht af, 
onder meer door toenemende concurrentie van institutionele beleggers. 
Daarnaast wordt in toenemende mate concurrentie ervaren van initiatieven 
van de Europese Investeringsbank en het Europese Fonds voor 
Strategische Investeringen. 

Beleidsverantwoording 2017 
 

Bij het opstellen van dit jaarverslag heeft de BNG haar eigen jaarverslag nog 
niet gepubliceerd. In het halfjaarbericht 2017 van de BNG is nog geen 
beleidsverantwoording opgenomen. 

Bestuurlijk belang 
 

De gemeente Houten heeft in de aandeelhoudersvergadering één 
portefeuillehouder als vertegenwoordiger. 

Financieel belang 2017 
 

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de 
aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een 
waterschap. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op 
de aandelen (één stem per aandeel van € 2,50). Houten bezit 6.240 van de 
55,69 miljoen aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitge-
keerd. De dividenduitkering bedroeg voor Houten in 2017 € 10.234 op basis 
van het behaalde resultaat in 2016. 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 

Begin boekjaar: €     4.486.000.000 
Einde boekjaar: €     4.953.000.000 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 

Begin boekjaar: € 149.514.000.000 
Einde boekjaar: € 135.072.000.000 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten) 

(nettowinst na belastingen) € 393.000.000 

Verwacht financieel resultaat 
2018 (netto winst na 
belastingen) 

Met ingang van 1 januari 2018 dient BNG Bank haar balans en 
resultatenrekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële 
instrumenten (IFRS 9). Op basis van de huidige inzichten zal de overgang naar 
de beginbalans conform de nieuwe standaard leiden tot een daling van het 
eigen vermogen van ongeveer EUR 270 miljoen, vooral veroorzaakt door 
aanpassingen in het kader van hedge accounting. Ruim EUR 170 miljoen 
betreft een daling van de cashflow hedge reserve. Omdat deze reserve geen 
onderdeel uitmaakt van het Tier 1-vermogen, zijn de effecten voor de Tier 1-
ratio en de leverage ratio relatief beperkt. Het renteresultaat zal in 2018 naar 
verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 390 tot EUR 440 
miljoen. Een betrouwbare verwachting van de ongerealiseerde resultaten 
binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de 
onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De bank acht het 
daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 
2018 
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Risico’s 
 

Het risico van onzekerheden in de markt en de invoering van het 
schatkistbankieren heeft in 2017 geen negatief effect gehad op het resultaat 
van de BNG . Er vindt zelfs voor 2017 een hogere dividenduitkering plaats. 
Voor Houten is dit  € 15.787, oftewel € 2.53 per aandeel(vorig jaar € 1,64). 

Overige relevante gegevens Niet van toepassing. 

 
 
Vitens NV 
 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  Vitens NV is een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder begrepen de winning, 
productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten 
van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan 
bevorderlijk kan zijn. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van 
provinciale en gemeentelijke overheden. Hierdoor kan toezicht gehouden 
worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden. 

Programma  Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen 
 

Vitens NV, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, 
Hilversum, Houten, Leusden, Wijdemeren, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Scherpenzeel, Soest, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, 
Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Zeist, Almere, Lelystad, Dronten, 
Zeewolde en de Provincie Utrecht. 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Vitens is een publiek bedrijf. De aandeelhouders van Vitens – gemeenten en 
provincies – ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van Vitens, met 
(mede)verantwoordelijkheid voor gezondheid (door veilig en betrouwbaar 
drinkwater) en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van 
natuur en milieu. Voor de aandeelhouders wil Vitens een financieel krachtig 
bedrijf zijn en een marktconform dividend uitkeren bij een gezonde solvabiliteit. 

Ontwikkelingen Er is een wijziging in het financieel beleid van Vitens. Door de WACC-
regulering neemt het rendement af en staat daarmee de solvabiliteit onder 
druk. De ontwikkeling van de solvabiliteit is echter goed (structureel groeiend 
bij een redelijk dividend) en de schuldpositie wordt langzaam afgebouwd. 

Beleidsvoornemens 2017 De eerder ingezette focus van Operational Excellence naar Customer 
Excellence met als doel excellente dienstverlening voor de klanten, wordt 
voortgezet. Daarnaast richt Vitens zich op een duurzame inzet van hun 
bronnen en middelen, zodat ze ook op de lange termijn kunnen zorgen voor 
betrouwbaar en goed drinkwater. 

Bestuurlijk belang 
 

De gemeente Houten is via een afgevaardigde namens de oude Hydron 
Midden Nederland gemeenten vertegenwoordigd in de aandeelhouders-
vergadering. 

Financieel belang 2017 De gemeente Houten ontvangt dividend uitkering op basis van het aantal 
aandelen. Houten bezit 38.490 gewone aandelen, dividend per aandeel over 
2017 bedroeg € 3,30 is € 127.017. 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 

Begin boekjaar:             € 489.100.000 
Einde boekjaar:             € 533.700.000 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2017 

Begin boekjaar:             € 1.249.200.000 
Einde boekjaar:             € 1.194.400.000 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten) 

Bedrijfsopbrengst:          € 385.800.000 
Bedrijfskosten:               € 304.100.000 
Resultaat na belasting:  €   47.700.000 

Verwacht financieel resultaat  
2018 

€ 13,0 miljoen 

Risico’s geen 

Overige relevante gegevens geen 
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Overige samenwerkingsverbanden 
U10 
Doel  De U10-gemeenten willen de goede perspectieven van de regio Utrecht als 

ontmoetingsplek voor Gezond stedelijk leven koesteren, versterken en benutten.  
Zij werken daarom op vrijwillige basis samen in U10-verband door 
gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan 
gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen. 

Programma  Programma Samen leven 
Programma Duurzame leefomgeving 
Programma Goede bereikbaarheid 

Deelnemende partijen 
 

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist vormden in 2017 de U10-gemeenten.  
De samenwerking werkt als een bestuurlijk netwerk en staat open voor andere 
gemeenten en overheden. Zij kunnen op basis van inhoud aanschuiven. Daarbij is 
het denkbaar dat zij een financiële bijdrage betalen, hetzij structureel, hetzij op 
projectbasis. 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Houten is onlosmakelijk onderdeel van de stedelijke regio Utrecht, als het gaat om 
wonen, werken en leven. Daarom is het in het belang van Houten om in regionaal 
verband te werken aan een gezonde, slimme en groene regio.  
Dat gebeurt aan de volgende bestuurstafels in het bestuurlijk netwerk U10: 

 Ruimte  

 Wonen 

 Economie 

 Sociaal Domein  

 Energietransitie en Duurzaamheid  

 Mobiliteit 

Ontwikkelingen 2017  Begin 2017 is de eerste evaluatie van de U10-samenwerking verschenen. 
Het algemene beeld is dat gemeenten meer zijn gaan samenwerken en 
elkaar makkelijker vinden en dat de gemeenten zich meer als één regio 
presenteren. Tegelijk liet de evaluatie zien dat er vanaf nu meer slagkracht 
nodig is in de uitvoering van regionale projecten. Het college van Houten 
heeft het belang hiervan in een reactie op de evaluatie benadrukt en 
gevraagd om professionalisering van project- en programmamanagement. 

 In de zomer van 2017 hebben de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk 
bij Duurstede verzocht om volwaardig toe te treden tot het bestuurlijk 
netwerk U10. Alle bestaande U10-gemeenten hebben hiermee ingestemd. 
Per 2018 zal het netwerk U10 uit twaalf in plaats van tien gemeenten 
bestaan. Omwille van herkenbaarheid zal de naam U10 worden 
gehandhaafd. 

 Als gevolg van deelname van twee nieuwe gemeenten aan het netwerk 
U10, is ruimte gevonden om de inwonersbijdrage voor de U10 te verlagen 
van € 1,20 naar € 1,10. Het budget voor U10 blijft gelijk, maar wordt 
gespreid over meer deelnemende gemeenten. 

Beleidsverantwoording 
2017 

Het afgelopen jaar is aan de bestuurstafels en in inhoudelijke projectgroepen 
gewerkt aan de gezamenlijke opgave voor de U10-gemeenten. Deze opgave is 
beschreven in de koers “ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven”, die najaar 
2017 / winter 2018 in alle twaalf gemeenteraden is omarmd. 
Enkele voorbeelden van projecten die in 2017 zijn opgepakt zijn: 

 De verduurzaming van particuliere woningen via het regionale U-Thuis 
programma;  

 Het starten van pilots voor een aardgasvrije woonomgeving en het opstarten 
van een regionale energiestrategie; 

 Het onderbrengen van het regionale regionaal pakket (BRU) 
mobiliteitsprojecten binnen de provinciale planningsmethodieken, (na overgang 
van de vervoerstaak naar de provincie) evenals overleg met de provincie over 
mobiliteitsambities voor de komende jaren; 

 Een update van de regionale fietsvisie; 

 Nadere uitwerking van de met het Rijk gesloten City Deal Health Hub (gericht 
op gezondheidsbevordering in stedelijk gebied); 

 Uitvoering van het ‘Plan van aanpak huisvesting en integratie vluchtelingen 
regio Utrecht’; 

 Locatieverkenning binnenstedelijke woningbouw, om te bezien hoe de 
woningbehoefte tot 2040 op binnenstedelijke locaties in de regio kan worden 
gerealiseerd;  
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 Voorbereiden en afsluiten van het regionale convenant detailhandel  met 
daarin een afsprakenkader over regionale detailhandelsontwikkelingen, gericht 
op vitale centra en een eigentijdse voorzieningenstructuur ten behoeve van 
een optimaal woon- en leefklimaat in de U10-regio. 

Bestuurlijk belang 
 

De U10 kent geen dagelijks of algemeen bestuur. Het betreft een ‘lichte’ 
samenwerking op basis van een bestuursconvenant.  
Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale 
bestuurstafels (zie opsomming hierboven).  

Financieel belang 2017 € 72.942 

Risico’s 
 

Het op het juiste moment en de juiste wijze betrekken van gemeenteraden bij het 
reilen en zeilen blijft een aandachtspunt in het functioneren van het bestuurlijk 
netwerk U10. Als raadsleden onvoldoende of te laat zijn aangesloten op nieuwe 
ontwikkelingen of projecten in U10-verband, kan het ‘eigenaarschap’ van de 
samenwerking bij de raad verminderen. 
Het college is nu op de verschillende bestuurstafels bovengemiddeld goed 
aangesloten, in de zin dat Houten voor de meeste bestuurstafels ook de bestuurlijk 
trekkers levert. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden deze 
rollen opnieuw verdeeld. Het is onzeker of Houten in de nieuwe raadsperiode 
opnieuw zoveel (vier van de zes tafels) de bestuurlijk trekker levert. 

Overige relevante 
gegevens 

www.utrecht10.nl 

 

http://www.utrecht10.nl/
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Verbonden partijen in rekening en begroting 
In onderstaand overzicht zijn de bedragen opgenomen die voor de diverse verbonden partijen in de 
jaarrekening en de begroting van de gemeente Houten zijn verantwoord. 
 
Verbonden partijen in rekening en begroting (lasten)                   bedragen x € 1 
Verbonden partij Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

BRU 0 0 0 0 0 0 0 

VRU 1.907.669 1.908.338 1.912.669 1.951.446 1.951.446 1.951.446 1.951.446 

GGDrU 1.518.262 1.616.565 1.629.661 1.714.637 1.743.179 1.771.721 1.771.721 

AVU 923.822 857.930 869.443 987.056 990.493 992.458 992.458 

WIL 2.698.241 2.854.353 2.985.096 2.907.425 2.955.663 2.960.347 3.054.713 

RUD 63.638 206.383 196.013 157.171 157.171 157.171 157.171 

Recreatieschap SGL 159.080 163.900 164.847 168.079 169.031 169.694 170.850 

RHC Zuidoost Utrecht 154.918 153.949 150.985 174.017 175.379 176.784 178.178 

BghU 591.000 616.822 622.000 605.000 604.000 604.000 604.000 

 
 
 
Dividend uitkering deelnemingen (baten)     bedragen x € 1 
Verbonden partij Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

BNG 6.365 10.234 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Vitens NV 147.417 129.326 129.326 114.000 83.000 43.000 43.000 

 

Overige samenwerkingsverbanden (lasten)                      bedragen x € 1     
Partij Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

U10 72.942 72.942 72.942 74.149 74.571 74.864 75.375 

 
De begrotingsbedragen 2018 t/m 2021 zijn conform de bedragen in het boekwerk 'Begroting 2018'. 
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JAARREKENING 
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Uitgangspunten financiële verslaglegging 

Wettelijke bepalingen 

De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van de betreffende bepalingen in de 
Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

Waarderingsgrondslagen balans 

Algemeen 
In de Financiële verordening (ex. Art 212 Gemeentewet) die in de raad van 14 februari 2017 is 
vastgesteld zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid opgenomen. 
 
Bij het samenstellen van de balans is een bestendige gedragslijn in acht genomen. 
 
Vaste activa 
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële 
vaste activa. 
 
Alle activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijging- of vervaardigingsprijs.  
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en  
overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de 
vervaardigingsprijs wordt voorts een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen dat aan de 
vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. 
 
Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaar in aanmerking genomen. Daarnaast wordt een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, 
afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling. 
 
Materiële vaste activa 
 
1. Materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven. Uitzondering hierop zijn 

de activa ten behoeve van de producten riolering en afvalinzameling. Op deze activa wordt  
annuïtair afgeschreven. 

 
2. De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in: 

a) gronden en terreinen: niet, en 10-40 jaar 
b) gebouwen: 15-50 jaar (schoolgebouwen en overige gebouwen per 1-1-2011 ouder dan 10 

jaar: 40 jaar en nieuw en jonger dan 10 jaar: 50 jaar) 
c) Grond-, weg en waterbouwkundige werken: 8-70 jaar 
d) vervoermiddelen : 6-11 jaar 
e) machines, apparaten en installaties (incl. theatertechniek): 5-30 jaar 
f) Automatisering: 4-11 jaar 
 

3. Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet 
geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd 
geactiveerd. 

 
4. Overeenkomstig de “Notitie materiële vaste activa” van de BBV, verschenen in december 2017 

worden aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut die vanaf 
begrotingsjaar 2017 gereed komen geactiveerd.  In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt 
tussen activa met een economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. 
 

5. Aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut die tot en met begrotingsjaar 
2016 gereed zijn gekomen worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de 
exploitatie gebracht. Financieel technische gronden kunnen de oorzaak zijn om bij raadsbesluit 
hiervan af te wijken. Dan wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van 
het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur. 
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Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de 
ontvangen aflossingen. De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. 
 
Onderhanden werk aangaande investeringen 
De post onderhanden werk aangaande investeringen ontstaat als uitvloeisel van de Notitie 
Investering, Waardering en Afschrijving 2011. Het betreft investeringen die nog niet in het verslagjaar 
zijn opgeleverd en waarvan de restantkredieten worden overgebracht naar het volgende boekjaar. Na 
oplevering van de investering zal feitelijke activering plaatsvinden en zal een aanvang worden 
genomen met het afschrijven conform de richtlijnen. 
De onderhanden werk aangaande investeringen worden gewaardeerd tegen verkrijging- of 
vervaardigingsprijs en opgenomen onder de activaposten, zoals hierboven genoemd. 
 
Vlottende activa 
Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een 
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. 
 
Voorraden 
De verschillende voorraadcomponenten zijn als volgt gewaardeerd: 

 De verspreide percelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met de 
bijgeschreven rente en exploitatiekosten. Indien deze waarde hoger is dan de intern getaxeerde 
waarde, wordt voor het verschil een voorziening gevormd. 

 De gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, vermeerderd met rente en exploitatiekosten.  

 De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings-/vervaardigingsprijs, vermeerderd 
met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens 
gerealiseerde verkopen. Indien wordt verwacht dat de geactiveerde kosten niet door verkopen van 
grond kunnen worden terugverdiend, is ter grootte van het geraamde tekort een voorziening 
gevormd.  

 De voorraad brandstof is gewaardeerd tegen de gemiddelde inkoopprijs.  

 De voorraad burgerzaken zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs. 
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn opgenomen tegen de nominale 
waarde. De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde verrekend. 
De voorzieningen wegens oninbaarheid betreffen: 

 Algemene debiteuren 
Alle vorderingen worden per stuk beoordeeld op inbaarheid. Dat is vervolgens het uitgangspunt 
om een minimale stand van de voorziening te bepalen. Als de voorziening onder de minimale 
stand komt wordt er een bedrag aan toegevoegd vanuit de algemene dekkingsmiddelen. 

 Debiteuren op het gebied van gemeentelijke belastingen 
Hier wordt dezelfde werkwijze toegepast als bij de algemene debiteuren.  

 Vorderingen bijstandsverlening 
Ook de vorderingen bijstandsverlening worden per vordering beoordeeld op oninbaarheid en 
dienovereenkomstig opgenomen in de voorziening. 

 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Overlopende activa 
De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Vaste passiva 
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen (reserves en het 
rekeningresultaat), de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of 
langer. 
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De vaste passiva, met uitzondering van de voorzieningen, worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde. 
 
Reserves en Voorzieningen 
Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nieuwe Notitie Reserves en 
Voorzieningen . Genoemde Notitie is door het College vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 
2017.  
Op 14 februari 2017 is de Financiële Verordening (ex. art. 212 Gemeentewet) vastgesteld. Deze is in 
werking getreden per 20 februari 2017. Conform artikel 3 lid 3 van deze verordening wordt in het 
jaarverslag 2017 de ontwikkeling van de schuldpositie opgenomen. 
  
Reserves 
Reserves zijn het eigen vermogen van de organisatie en dienen om tegenvallers in de exploitatie op te 
vangen en om investeringen te kunnen financieren. Algemene reserves en bestemmingsreserves 
vormen samen met het saldo van de exploitatierekening het eigen vermogen.  
 
De algemene reserves (niet zijnde bestemmingsreserves) zijn bestemd voor opvang van tekorten, als 
buffer voor risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen en voor onvoorziene, onuitstelbare en 
onvermijdbare (drie O’s) uitgaven.  
Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserves afgezonderde bestanddelen waaraan de politiek 
een bepaalde bestemming heeft gegeven of door een geldgever bijzondere voorwaarden zijn gesteld 
(geoormerkt). 
  
Vermeerderingen en verminderingen vinden plaats op basis van: 

 de in de begroting vastgestelde bedragen; 

 resultaatbestemming; 

 aanvullende besluitvorming. 
 
Aan bovengenoemde vermeerderingen en verminderingen liggen raadsbesluiten ten grondslag. Zij 
maken daarom deel uit van de resultaatbepaling. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen en worden gevormd wegens: 

 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te 
schatten; 

 op balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; 

 kosten die in het volgende boekjaar 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 gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 
moeten worden. 
 
Dotaties en onttrekking aan voorzieningen vinden plaats op basis van: 

 de in de begroting vastgestelde bedragen; 

 verkregen subsidiegelden; 

 aanvullende besluitvorming. 
Aan bovengenoemde dotaties en onttrekkingen liggen raadsbesluiten ten grondslag. Zij maken 
daarom deel uit van de resultaatbepaling. 
 
Vlottende passiva 
Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en de overlopende passiva. 
 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Waarderingsgrondslagen baten en lasten 
Baten en lasten 
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij het bepalen 
van het resultaat is een bestendige gedragslijn in acht genomen. 
 
Als bedrijfsresultaat van de grondexploitatie wordt aangemerkt de resultaten van de afgewikkelde 
complexen Niet-Vinex. Voordelen op financieel afgewikkelde deelcomplexen Vinex worden niet als 
winst verantwoord. Eventuele voordelen worden ingezet om tekorten van andere deelcomplexen 
binnen Vinex te dekken. De baten en lasten die betrekking hebben op de verspreide percelen, de nog 
niet in exploitatie genomen gronden en de onderhanden werken, worden verrekend met de 
boekwaarde van deze gronden.  
 
Afschrijvingen 
Het afschrijven op een investering vangt aan per 1 januari van het verslagjaar volgend op het jaar 
waarin de investering is opgeleverd. 
 
Investeringen worden lineair afgeschreven, met uitzondering van investeringen waarvan de 
kapitaallasten gedekt worden uit de afvalstoffenheffing of rioolrecht. 
  
De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar (met uitzondering van 
specifieke besluiten ten aanzien van investeringen met een maatschappelijk nut). 
 
Op gronden wordt niet afgeschreven. Daarnaast wordt ook niet afgeschreven op de investering met 
betrekking tot het politiebureau. Dit is conform de met de Rijksgebouwendienst overeengekomen  
financieringswijze. 
 
Rente 
De rentelasten betreffen het saldo van: 

 aan geldverstrekkers werkelijk betaalde rente; 

 werkelijk ontvangen rente op uitgezette gelden; 

 aan de grondexploitatie en de vaste activa toegerekende rente. 
De rentelasten worden door middel van een omslagpercentage over de rekening van baten en lasten 
verdeeld. 
 
Kostenplaatsen 
De op de kostenplaatsen verantwoorde lasten en baten worden in 2017 op basis van werkelijke 
bedragen volledig doorverdeeld naar de taakvelden via bij de begroting 2017 bepaalde 
verdeelsleutels. Er blijft door deze systematiek geen saldo meer over op de kostenplaatsen. 
 
De doorbelasting van de uren van eigen personeel die zijn gemaakt ten behoeve van de 
grondexploitatie worden in de realisatie doorbelast op basis van werkelijk gemaakte uren x uurtarief. 
Doordat het uurtarief bepaald wordt met behulp van werkelijke uitgaven en opbrengsten 
kostenplaatsen  blijft ook hier  geen saldo over op de kostenplaats Projectontwikkeling. 
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Balans per 31 december 
31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa

Materiële vaste activa

- investeringen met een economisch nut, overig 118.259.909       120.719.311       

- erfpachtsgronden 0 0                       

-

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.507.695           6.503.103           

- investeringen met een maatschappelijk nut 2.422.887           2.231.136           

127.190.490       129.453.550       

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 18.323               18.323               

- leningen aan woningbouwcorporaties 249.592             357.849             

- overige langlopende leningen 7.012.509           6.236.799           

- bijdragen aan activa in eigendom van derden 96.266               106.633             

7.376.690           6.719.604           

134.567.181       136.173.154       

Vlottende activa

Voorraden

- grond- en hulpstoffen: verspreide percelen -                        -                        

- onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie 34.297.984         24.367.439         

- gereed product en handelsgoederen 19.027               22.899               

34.317.011         24.390.339         

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

- vorderingen op openbare lichamen 5.602.949           3.902.068           

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische 

looptijd korter dan één jaar -                        -                        

- overige vorderingen 1.867.827           2.295.464           

7.470.777 6.197.532           

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL

- vorderingen op openbare lichamen 7.771.877           4.643.528           

- overige vorderingen 2.508.435           2.544.027           

10.280.312 7.187.555           

Liquide middelen 58.361 31.740               

Liquide middelen Regionale Backoffice Lekstroom(RBL) 0 4.043.778           

Overlopende activa 2.226.522           3.632.642           

54.352.983         45.483.586         

188.920.164       181.656.740       

Totaal vaste activa

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

investeringen met een economisch nut, waarvoor ter        

ACTIVA
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31-12-2017 31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserves 33.627.424         35.764.944         

- bestemmingsreserves 16.128.772         14.107.487         

49.756.196         49.872.431         

- nog te bestemmen resultaat jaarrekening 583.069             1.314.368           

50.339.265         51.186.800         

Voorzieningen 11.605.920         11.353.674         

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar

- onderhandse leningen van binnenlandse banken 85.723.415         81.097.951         

- waarborgsommen 41.155               39.855               

85.764.570         81.137.806         

147.709.755       143.678.280       

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

- liquide middelen 11.257.775         8.396.109           

- overige schulden 10.869.378         9.393.371           

22.127.154         17.789.479         

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL

- liquide middelen 862.474             -                        

- overige schulden 12.727.756         14.113.544         

13.590.230         14.113.544         

Overlopende passiva 5.493.026           6.075.439           

41.210.409         37.978.463         

188.920.164       181.656.740       

Borg- en Garantstellingen 109.412.561       114.437.759

Totaal vaste passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal generaal

PASSIVA
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Toelichting op de balans 
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Exploitatie saldo 2018 2019 2020 2021 2022
Totaal grondkosten (geïndexeerd) 10.096.709   11.479.139    10.417.372            7.946.673       4.112.526        

Totaal opbrengsten (geïndexeerd) 23.439.540   22.319.016    17.527.867            17.722.334     -                     

Saldo (geïndexeerd) 13.342.831   10.839.877    7.110.495              9.775.661       4.112.526-        

Rente 435.260-       260.349-         129.522-                 4.893-             37.895             

Cashflow 12.907.570   10.579.528    6.980.973              9.770.768       4.074.631-        

Cumulatieve cashflow 22.756.350-   12.176.822-    5.195.849-              4.574.919       500.288           

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen 5.602.949       3.902.068        

Overige vorderingen

- Algemene debiteuren 757.759          1.275.584        

- Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen 273.640          420.439           

- Bijstandsverlening 836.429          597.181           

- Voorschotten -                    2.259              

Totaal 7.470.777       6.197.532        

Vorderingen op openbare lichamen

Onder de vorderingen op Openbare lichamen is de vordering op de Belastingdienst opgenomen in het kader van de

BTW-aangiften 2017 en de opgaaf BTW-Compensatiefonds 2017.Tevens zitten er nog vorderingen op openbare lichamen in de 

algemene debiteuren die hier worden verantwoord.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL 31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen 7.771.877       4.643.528        

Overige vorderingen

- Algemene debiteuren 2.508.435       214.607           

- Verstrekte voorschotten zorgaanbieders -                    2.329.420        

Totaal 10.280.312     7.187.555        

Vorderingen op openbare lichamen

Onder de vorderingen op Openbare lichamen is de vordering op de Belastingdienst opgenomen in het kader van de

BTW-aangiften 2017.De nog te ontvangen bedragen gemeenten bevinden zich in de vorderingen op openbare lichamen.

Overige vorderingen: Algemene debiteuren

Het saldo van de algemene debiteuren is opgebouwd uit de volgende componenten:

Overige vorderingen: Algemene debiteuren Bedrag

- Algemene debiteuren 1.232.164        

Algemene debiteuren (deel vorderingen op openbare lichamen) 434.625-           

- Voorziening dubieuze algemene debiteuren 39.780-             

757.759           

Overige vorderingen: Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen

Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen 31-12-2017 31-12-2016

- Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen 365.350          460.391           

- Voorziening dubieuze belastingdebiteuren -91.710          -68.248            

273.640          392.143           

De grondslag voor de berekening van de voorziening dubieuze algemene debiteuren is weergegeven in het hoofdstuk "Uitgangspunten 

financiële verslaglegging".

De grondslag voor de berekening van de voorziening dubieuze belastingdebiteuren is weergegeven in het hoofdstuk "Uitgangspunten 

financiële verslaglegging".  
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Overige vorderingen: Bijstandsverlening

Overige vorderingen: Bijstandsverlening 31-12-2017 31-12-2016

- Totaal vorderingen bijstandsverlening 2.699.800       2.406.199        

- Voorziening dubieuze bijstandsvorderingen -1.863.371      -1.916.214       

836.429          489.985           

Liquide Middelen 31-12-2017 31-12-2016

Bank en giro 52.222           24.987             

Voorschotkassen 2.591             3.479              

Geld onderweg 3.549             3.274              

Totaal 58.361           31.740             

Liquide Middelen Regionale Backoffice Lekstroom(RBL) 31-12-2017 31-12-2016

Bank en giro -                    4.043.778        

Totaal -                    4.043.778        

Voorschotkassen

Voorschotkassen Bedrag

- Kas Burgerzaken 2.591              

2.591              

Overlopende Activa 31-12-2017 31-12-2016

Nog te ontvangen bedragen 2.029.573       2.359.052        

Vooruitbetaalde bedragen 196.949          1.273.590        

Totaal 2.226.522       3.632.642        

Nog te ontvangen bedragen

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op:

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen
Saldo per             

31-12-2017

Nog te ontvangen bedragen (overige) 629.299           

Nog te ontvangen bedragen (Rijk) 942.613           

Nog te ontvangen bedragen (overige overheden) 457.661           

2.029.573        

Toelichting

Vooruitbetaalde bedragen

De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op:

Specificatie: Vooruitbetaalde bedragen
Saldo per             

31-12-2017

Overige vooruitbetaalde bedragen 196.754           

Vooruitbetaalde bedragen grondbedrijf 195                 

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk) -                     

196.949

De vorderingen in het kader van bijstandsverlening hebben met name betrekking op verhaal van onterecht verstrekte uitkeringen, 

verhaal alimentatie, verstrekte leenbijstand, krediethypotheek e.d. Het saldo van de vorderingen in het kader van bijstandsverlening is 

opgebouwd uit de volgende componenten:

In de vordering met betrekking tot de BBZ heeft het Rijk een bijdrage verstrekt van 75%. Bij invordering zal dan ook 75% van de 

vordering terugbetaald moeten worden aan het Rijk. Het bedrag dat terugbetaald moet worden, is als overige schuld in de balans 

opgenomen onder de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar.

De nog te ontvangen bedragen per 31 december 2017 hebben betrekking op bedragen die in 2018 binnen komen en die ten gunste 

komen van boekjaar 2017. Deze bedragen zijn als nog verwerkt in de jaarrekening 2017.
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Toelichting 

EIGEN VERMOGEN

Reserves 31-12-2017 31-12-2016

Algemene reserves 33.627.424 35.764.944      

Bestemmingsreserves 16.128.772 14.107.487      

Totaal 49.756.196     49.872.431      

Het overzicht van het verloop van de reserves in 2017 is als volgt:

Verloopoverzicht van reserves

Reserve Saldo 1-1-

2017

Bestemming 

resultaat 2016

Toevoegingen Saldo 31-12-

2017

A. Algemene reserves:

1. Algemene reserve(vrij) 2.650.462 0 2.650.462

2. Algemene beklemde reserve 33.114.482 9.187.524 23.926.958

0 7.050.004 7.050.004

Totaal A. Algemene reserves 35.764.944 0 7.050.004 9.187.524 33.627.424

B. Bestemmingsreserves:

1. Archeologiebeleid 128.745 15.000 143.745

2. Kunstobjecten 58.018 58.018

3. Overlopende posten 0 124.000 124.000 0

4. Initieel onderhoud openbare ruimte 1.338.812 1.364.697 1.571.334 1.132.176

5. Riolering efficiencyoverschot 0 0

6. WWB werkdeel 18.734 159.641 178.375

7. Afschrijving extra krediet cultuurcentr. 969.375 29.375 940.000

8. Organisatie-ontwikkeling 1.700.129 19.151 449.585 1.269.695

9. Economische crisis 1.593.471 1.190.368 1.423.165 1.360.674

10.Beheer Openbare ruimte 656.012 3.496.984 26.852 4.126.144

11.Linieland 703.438 256.464 446.974

12.Ruiming explosieven 747.809 747.809

13.Programma Transities in Samenhang 4.679.311 646.472 1.857.454 3.468.329

14.ICT Werk en Inkomen Lekstroom 447.579 22.078 469.657

15.ICT Regionale Uitvoeringsdienst 139.576 50.038 189.614

16.ICT Regionaal historisch Centrum 2.559 17 2.576

17.Toekomstfonds 339.982 860.000 351.984 847.998

18.Fonds "Buitengebied 146.739 250.000 192.047 204.692

19.WWB inkomensdeel 437.198 139.500 34.402 542.296

Totaal B. Bestemmingsreserves 14.107.487 1.314.368 7.023.578 6.316.662 16.128.772

Totaal alle reserves 49.872.431 1.314.368 14.073.582 15.504.186 49.756.196

A. Algemene reserves:

1. Algemene reserve(vrij).

2. Algemene bek lemde reserve

De vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2017 hebben betrekking op facturen die eind 2017 zijn betaald en die betrekking 

hebben op boekjaar 2018. 

Het doel van de algemene reserve is het afdekken van algemene risico's en onvoorzienbare, niet uitstelbare en onvermijdbare 

uitgaven, voorzover daarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie. De algemene reserve dient als buffer voor 

eventuele rekeningtekorten en maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen. In 2017 is van het rekeningresultaat 2016 ad             

€ 1.314.368 maar € 124.000 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) gestort. Deze € 124.000 is daarna aan deze 

reserve onttrokken t.b.v. in 2017 uit te voeren projecten 2016. Het dan nog resterende jaarrekeningresultaat 2016 ad € 1.190.368 is 

gestort in de bestemmingsreserve economische crisis.

Onttrekkingen

De  beklemde algemene reserve wordt beklemd genoemd, omdat deze reserve alleen ingezet kan worden met goedkeuring van de 

raad. Vandaar dat deze middelen niet tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. In de perspectiefnota 2017 is door de raad 

besloten om € 2.460.000 uit deze algemene beklemde reserve vrij te maken ter versterking van het Toekomstfonds , Fonds 

Buitengebied en de bestemmingsreserve Initieel onderhoud openbare ruimte. Ook is € 6.609.050 uit deze reserve afgesplitst ten 

behoeve van de nieuwe reserve Concern weerstandvermogen grondexploitataties, waardoor de grondexploitaties hun eigen risicobuffer 

hebben. Daarnaast heeft een onttrekking van € 118.474 plaatsgevonden ter dekking van de gemaakte kosten ontwerp nieuwe 

ambtelijke organisatie Houten-Wijk bij Duurstede.

3. Concern weerstandvermogen 

grondexploitataties
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3. Concern weerstandvermogen grondexploitataties

B. Bestemmingsreserves:

1. Archeologiebeleid

2. Kunstobjecten

5. Riolering Efficiencyoverschot

6. WWB werkdeel

7. Afschrijving extra krediet cultuurcentrum

8. Organisatie-ontwikkeling

9. Economische crisis

10.Beheer Openbare ruimte 

11.Linieland

Deze reserve is bedoeld om de lasten en baten te egaliseren en schommelingen te voorkomen in het resultaat. Aan deze reserve is 

in 2017 de jaarlijkse storting van € 15.000 toegevoegd.

Het spreiden van de lasten die samenhangen met de aanschaf van een kunstwerk, eens in de drie jaar. Dat leidt er toe dat niet eens 

in de drie jaar aanspraak op de algemene Middelen hoeft te worden gedaan en wordt piekbelasting van de exploitatie voorkomen. In 

2017 hebben geen toevoegingen en onttrekkingen bij deze bestemmingsreserve plaatsgevonden.

3. Overlopende posten

Deze wordt elk jaar gevormd bij de rekening om uitgaven die gepland waren in het vorige jaar in het volgende jaar op te kunnen 

vangen. In 2016 is hier vanuit de jaarrekening 2015 € 98.300 in gestort, waarna deze € 98.300 ook weer onttrokken is t.b.v. in 2016 uit 

te voeren projecten 2015. Dit betreft kosten extra werkzaamheden in 2016 als het gevolg van de bouwaanvragen 2015 € 50.000, 

kosten verdere ontwikkeling van het midoffice en de diverse digitale koppelingen (in- en extern).€ 30.000 en ontwikkelbudget concept 

Huis van de Stad € 18.300. 

De in de begroting geraamde toevoegingen aan de egalisatievoorziening voor groot onderhoud en de voorziening voor toekomstige 

vervangingsinvesteringen worden in de rekening normaal gesproken voor hetzelfde bedrag als de realisatie verwerkt. Als vervolgens 

blijkt dat op de rioolexploitatie als geheel op rekeningbasis ten opzichte van de begroting toch een overschot is gerealiseerd dan valt 

dit vrij ten gunste van het resultaat dat op grond van artikel 42 BBV afzonderlijk op de eindbalans wordt opgenomen. In 2017 is dit niet 

het geval. 

Bij de perspectiefnota 2014 is door de raad € 7.500.000 uit de algemene beklemde reserve beschikbaar gesteld ter versterking van 

het concern weerstandsvermogen van de grondexploitaties. Om meer transparantie te bewerkstelligen is er met ingang van 2017 

gekozen om een eigen reserve Concern weerstandvermogen grondexploitataties te vormen. Deze maakte voor 2017 deel uit van de 

reserve Algemene beklemde reserve. Storting € 6.609.050(stand per 1-1-2017) komt dan ook uit deze reserve. In deze reserve is                   

€ 890.950 gestort,  zijnde de verlaging van de voorziening verliesgevend complex Vinex tot € 0. Daarna is er weer € 449.996 

onttrokken ten behoeve van de vorming van een voorziening verliesgevend complex wonongbouw Tuurdijk 't Goy. Dit betreft de 

uitkomst van de uitgevoerde herziening grondexploitaties februari 2018.

4. Initieel onderhoud openbare ruimte

Het beschikbaar houden van de middelen die vanuit de grondexploitaties worden overgedragen, voor het initieel onderhoud van de 

openbare ruimte. Vanaf 2015 wordt geen bijdrage meer vanuit de grondexploitaties aan deze reserve toegevoegd, wel hebben de 

volgende stortingen op basis van de perspectiefnota 2017(€ 1.350.000) plaatsgevonden: Kwaliteitsimpuls OR Het Rond € 550.000, 

reguliere fietsverbindingen missing links € 800.000 en saldo Fiets Vrij Heemsteedseweg € 14.697. Daarnaast wordt € 1.571.334 

onttrokken ten behoeve van onderhoud geluidschermen € 2.750, uitvoering jaarplan 2017 Beheer Openbare Ruimte initieel onderhoud 

€ 952.375, Revitalisering winkelcentrum Het Rond € 550.000, Aanpassingen nieuwe buslijnen 43 en 44 € 20.000, Superinnovatieve 

Verkeersregelinstallatie De Staart €14.209, Verlenging inhuur t.b.v. groot onderhoud € 12.000, Extra onderhoud riet € 10.000 en  

Buschauffeursvoorziening busstation € 10.000.

Onder dit product valt het budget dat beschikbaar is voor de financiering van de uitstroom naar betaalde arbeid. Via deze reservering 

worden de rijksbijdragen gereguleerd ingezet teneinde een zo groot mogelijke uitstroom te realiseren. Veel van deze trajecten lopen 

langere tijd en de kosten worden dan via de reserve over de jaren vereffend. Geen onttrekkingen in 2017. Dit jaar hebben de volgende 

toevoegingen plaatsgevonden een overschot bij de uitvoering van de WWB werkdeel € 25.500,doordat het verkregen paticipatiebudget 

2017 niet geheel aan de WIL hoefde te worden doorbetaald. Daarnaast is het overschot participatiebudget t/m 2013 € 134.141, nadat 

alle oude verplichtingen zijn afgewerkt gestort in deze reserve.

Het doel van deze reserve is om de kosten die gepaard gaan met de organisatie-ontwikkeling gelijkmatig over de betreffende jaren te 

spreiden. Er is € 449.585 aan deze reserve onttrokken. Dit bestaat uit: Vereffening stelposten flankerend beleid, Inzet 

impulsmiddelen, ook voor garantiebanen en het resultaat 2017 personeelskosten tussen de hekken.

Eenmalige negatieve gevolgen van de economische crisis met incidentele middelen op te vangen. Er vindt een onttrekking van           

€ 1.423.165, zijnde de in de begroting 2017 opgenomen dekking van een negatief begrotingssaldo. Tot slot is op basis van 

resultaatbestemming bij de jaarrekening 2016 € 1.190.368 gestort in deze bestemmingsreserve.

De kosten met betrekking tot fluctuaties in de omvang van het vervangingsprogramma Straatverlichting op te vangen. Er wordt           

€ 25.094 onttrokken aan deze reserve, zijnde dekking rente- en afschrijvingkosten van een kapitaalkrediet vervanging straatverlichting 

2015. Daarnaast wordt het negatieve saldo op overdrachten € 1.758 aan deze reserve onttrokken. Tijdens de accountantscontrole is 

vast komen te staan, dat de voorziening Beheer Openbare Ruimte(BOR) niet aan de gestelde voorwaarden voor een voorziening 

voldoet en daarom overgeboekt moet worden naar deze reserve. Dit resulteert in een storting van € 3.496.984 in deze reserve.

In verband met het faillissement  van de bouwer in 2008 zijn er extra kosten gemaakt om het cultuurcentrum af te kunnen bouwen. 

Deze reserve is gevormd om de extra kapitaallasten te financieren. De onttrekking in 2016 bedraagt € 29.375.

Gereserveerde gelden voor de ontwikkeling van Linieland. Conform een raadsbesluit wordt het negatieve saldo 2017 ontwikkeling fort 

Honswijk en ontwikkeling Hollandse Waterlinie ad € 256.464 onttrokken uit deze reserve.  
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12.Ruiming explosieven

13.Programma Transities in Samenhang

14.ICT Werk en Inkomen Lekstroom

15.ICT Regionale Uitvoeringsdienst(RUD)

16.ICT Regionaal historisch Centrum(RHC)

17.Toekomstfonds

18.Fonds "Buitengebied

19.WWB inkomensdeel

Nog te bestemmen resultaat jaarrekening 31-12-2017 31-12-2016

Nog te bestemmen resultaat algemene dienst 583.069          1.314.368        

Nog te bestemmen resultaat grondexploitatie -                    -                     

Totaal 583.069          1.314.368        

Nog te bestemmen resultaat algemene dienst

Nog te bestemmen resultaat grondexploitatie

Vanaf 2004 worden tussentijds geen winsten of verliezen meer genomen op de grondexploitatie Vinex.

Conform het raadsbesluit van 28-6-2012 wordt deze reserve ingezet ter dekking van de implementatiekosten transities Jeugd en Wmo 

van Rijk naar gemeente binnen het programma Transities en Samenhang. In dit kader wordt er in 2017 € 102.436 onttrokken aan 

deze reserve ter dekking van de kosten van het sociaal team. Ook is er € 1.755.018 onttrokken inzake dekking tekort Jeugd o.b.v. 

begroting 2017 € 900.000, Statushouders 2017 Decentralisatie-Uitkering (DU) verhoogde asielinstroom 2016 € 473.244, Besteding 

innovatieplan 2017 € 271.454, Ontwikkeling Houtense werktafel € 88.123, Project onderzoek Multifunctionele accommodatie 

Noordwest € 21.340 en Impuls sterke buurten € 857. In het kader van het actieplan 2018 opvang en integratie statushouders, wordt € 

646.472 gestort in deze bestemmingsreserve. Dit betreft de in 2017 ontvangen rijksvergoedingen, welke middels een raadsbesluit 

eveneens als in 2016 beschikbaar gesteld worden voor dit actieplan.

Het doel van deze reserve is om geld te reserveren voor de kapitaallasten van de ICT voorzieningen RUD, aangezien deze lasten iets 

langer doorlopen dan contractduur met de RUD van 5 jaar (tot 1 juni 2020). Er vindt een toevoeging plaats van € 50.038, zijnde 

exploitatieoverschot op de kostenplaats ICT RUD.

Een analyse van het resultaat is in dit jaarverslag opgenomen. Per (deel)programma zijn de uitkomsten nader geanalyseerd en 

toegelicht. Daarnaast is in het jaarverslag een analyse op hoofdlijnen opgenomen in het hoofdstuk Analyse rekeningsaldo 2017 

versus begroting 2017.

Het doel van deze reserve is gelden speciaal beschikbaar gesteld via de algemene uitkering voor dit doel te reserveren voor de in 

kaart gebrachte nog uit te voeren projecten ruiming explosieven. De regeling bijdrage ruiming explosieven veelgebruikers via de 

algemene uitkering is gestopt in 2014. Vanaf 2015 weer op basis van declaratie(70% vergoeding), zodat deze reserve gebruikt kan 

worden ter dekking van de 30% eigen bijdrage. Geen muaties in 2017

Het doel van deze reserve is om geld te reserveren voor de kapitaallasten van de ICT voorzieningen WIL, aangezien deze lasten iets 

langer doorlopen dan contractduur met de WIL van 5 jaar (tot 1 mei 2018) en om middelen te genereren om licenties te kunnen 

vervangen, welke maar een looptijd kennen van 3 jaar. Er vindt een toevoeging plaats van € 22.078, zijnde het exploitatieoverschot op 

de kostenplaats ICT Lekstroom.

Het doel van deze reserve is om geld te reserveren voor de kapitaallasten van de ICT voorzieningen RUD, aangezien deze lasten iets 

langer doorlopen dan contractduur met de RHC van 5 jaar (tot 1 mei 2021). Er vindt een toevoeging plaats van € 17, zijnde 

exploitatieoverschot op de kostenplaats ICT RUD.

In het collegeprogramma 2014-2018 heeft de raad besloten een "Toekomstfonds" in te stellen, dat zich richt op bijvoorbeeld 

herontwikkeling en initiatieven voor energietransitie. Er vindt in 2017 een onttrekking van € 351.894 plaats. Dit betreft 

uitvoeringskosten en tijdelijke personele invulling programma Duurzaamheid € 131.504, inhuur capaciteit gebiedsontwikkeling 

stedebouwkundige visie € 38.335, incidentele infrastructurele maatregelen t.b.v. preventieve brandweerzorg € 150.000 en extra 

voorlichting en controle: risicobeheersingsmaatregelen brandveilig  € 32.145. Daarnaast is er € 860.000 via de perspectiefnota 2017 

beschikbaar gesteld voor diverse projecten en gestort in dit fonds.

In het collegeprogramma 2014-2018 heeft de raad besloten "Om beweging in de gebiedsontwikkeling in het buitengebied mogelijk te 

maken. Daarom wordt er een fonds ‘Buitengebied’ gecreëerd. Er vindt een onttrekking van € 192.047 plaats. Dit betreft kosten 

aankoop Fort Lunet a/d Snel € 12.000, project Breedband buitengebied € 25.745, mobiliteitsplan Eiland van Schalkwijk € 58.959 

Overige initiatieven (Laagraven /Oud Wulven) € 35.608 en projectleider t.b.v. begeleiding projecten 2017 € 59.735.  Daarnaast is er      

€ 250.000 via de perspectiefnota 2017 beschikbaar gesteld voor diverse projecten en gestort in dit fonds.

De ontvangen Individuele aanvullende uitkering 2014(IAU) is in deze reserve gestort om een buffer(extra middelen) te hebben om zo 

de extra volumegroei van bijstandsuitkeringen/ bijzondere bijstand statushouders en kosten overige vraagstukken rondom 

statushouders incidenteel te kunnen opvangen. Uit deze reserve is in 2017 € 34.402 onttrokken ter dekking van de kosten tijdelijke 

woningen Hoge Schaft. Daarnaast is er € 139.500 gestort vanuit de voorziening Volkshuisvesting ter dekking van de rentelasten(10 

jaar) van de overdracht grond AD t.b.v.tijdelijke woningen Hoge Schaft. 
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2. Decentrale middelen

3. Renovatie dak en overlopende geveldelen SSC Schoneveld

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD >= 1 JAAR

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar 31-12-2017 31-12-2016

Onderhandse leningen van binnenlandse banken 85.723.415     81.097.951      

Waarborgsommen 41.155           39.855             

Totaal 85.764.570     81.137.806      

Het overzicht van het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd >=1 jaar in 2017 is als volgt:

Verloopoverzicht van de vaste schulden

Onderhandse 

leningen van 

binnenlandse 

banken

Waarborg-

sommen
Totaal

Schuldrestant per 31-12-2016 81.097.951            39.855           81.137.806      

Opgenomen bedragen 30.000.000            1.300             30.001.300      

111.097.951          41.155           111.139.106

Aflossingen 25.374.536            -                    25.374.536      

Schuldrestant per 31-12-2017 85.723.415            41.155           85.764.570      

In 2017 zijn de volgende geldleningen en waarborgsommen opgenomen:

*

* BNG, leningnummer 40.111091 € 10.000.000,-

* NWB Bank, leningnummer 01-29387 € 10.000.000,-

* Waarborgsom € 1.300,-,  Lekdijk

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 31-12-2017 31-12-2016

Kasgeldleningen 6.000.000       5.000.000        

Liquide middelen 11.257.775     8.396.109        

Overige schulden

- Crediteuren 4.404.867       3.629.187        

- Individueel Keuzebudget (IBK) 0 577.969           

- Latente verplichtingen 333.671          116.762           

- Waarborgsommen grondexploitatie 130.840          69.453             

Totaal 22.127.154     17.789.479      

Kasgeldleningen

Liquide Middelen 31-12-2017 31-12-2016

Bank en giro 11.257.775     8.396.109        

Totaal 11.257.775     8.396.109        

Liquide middelen

Op grond van de regeling Schatkistbankieren dienen gemeenten overtollige middelen te beleggen in de schatkist. Dit

met uitzondering van een drempelbedrag. Voor de Gemeente Houten bedraagt dit circa €  817.328,- voor 2017. De ruimte

onder het drempelbedrag is als volgt:

BNG, leningnummer 40.111426 € 10.000.000,-

Het beschikbaar houden van het niet in de exploitatie gebruikte deel van de persoonsgebonden budgetten van personeelsleden, 

waardoor de verplichting wordt veilig gesteld. Vanaf 2017 maakt dit persoonsgebonden budget per personeelslid deel uit van het 

Individueel KeuzeBudget(IKB), zodat er geen vulling meer is van deze voorziening. Afspraak is dat de gespaarde budgetten t/m 2016 

binnen 3 jaar worden ingezet. De aanwending € 30.195 betreft het inzetten van deze budgetten ten behoeve van de aankoop van een 

fiets of een tegemoetkoming in de eigen bijdrage reiskosten woon-werkverkeer of lidmaatschap vakbond. Daarnaast vindt er een 

opboeking plaats van € 1.800 als gevolg van correctie van de beginstand. 

In 2017 is er een voorziening gevormd van € 1.578.245 ten behoeve van de renovatie dak en overlopende geveldelen Sociaal cultureel 

centrum Schoneveld. Deze voorziening moet gevormd worden omdat dit feit zich al voorgedaan heeft.

Het saldo van de opgenomen kasgeldleningen bedraagt aan het einde van het boekjaar  € 6.000.000,-. 

Toelichting “Langlopende schulden”

Het saldo van de langlopende schulden bedraagt aan het einde van het boekjaar 2017 € 85.764.570,-.

Deze leningen zijn opgenomen om in de grote liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien die is ontstaan door de grote projecten en 

investeringen, die onderhanden zijn. De betaalde rente over de opgenomen leningen bedroeg in 2017 € 2.646.091,-.

Saldo is in 2017 hoger omdat er geen kasgeld leningen waren te verkrijgen.
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 (bedragen x € 1000)

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

2 0 0

Ruimte onder het drempelbedrag 816 817 817

Overige schulden: Crediteuren

Overige schulden: Latente verplichtingen

Overige schulden: Waarborgsommen grondexploitatie

Overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016

Specifieke vooruitontvangen uitkeringen 1.040.029       1.586.138        

Overige overlopende passiva 4.452.997       4.489.301        

Totaal 5.493.026       6.075.439        

Specificatie overlopende passiva

Boekwaarde 1-

1-2017

Vermeerderingen Boekwaarde   

31-12-2017

316               143.787 117.321 26.783             

1.472            52.172 45.209 8.435              

38.477           38.477             

630.646         630.646 0-                     

Sp.en Bew.in de Buurt/Br.imp.comb.func.2012-2016 81.642           12.500 69.142             

Vooruitontvangen Meer Energie Bedrijvenambassadeur 18.000           18.000             

Vooruitontvangen reg.samenw. rond energiebesparing 119.997         88.129 12.467 195.659           

Huishoudelijke hulp toelage (WMO) 426.032         426.032           

Vooruitontvangen sanering bodem Fort Honswijk 255.207         255.207           

Vooruitontvangen JOGG 14.348           12.055 2.293              

Totaal 1.586.138      284.088                 830.197          1.040.029        

Bedrag

Vooruitontvangen bedragen AD 63.140             

Diverse nog te betalen bedragen 3.667.023        

Diverse vooruitontvangen bedragen 27.000             

Vooruitontvangen bedragen grondbedrijf 3.000              

Overige transitoria (rente geldleningen) 692.834           

Totaal 4.452.997        

Combinatiefuncties (Alg.Uitk.)

Participatiebudget

Specifieke vooruitontvangen uitkeringen

Overige overlopende passiva

De waarborgsommen voor grondverkopen worden verrekend bij de koop van de grond. De door de aannemers gestorte 

waarborgsommen zijn bedoeld om verhaal van schade welke optreedt bij bouwactiviteiten op relatief eenvoudige wijze te verhalen. 

Terugbetaling van deze waarborgsommen geschiedt na oplevering van het betreffende bouwwerk, waarbij eerst tot uitbetaling wordt 

overgegaan na controle door de projectleider. Eventuele schade wordt in mindering gebracht. Over de waarborgsommen die door 

aannemers worden gestort, wordt een rente tegen het wettelijke rentepercentage vergoed.

Op 05 maart 2018 stond van het saldo van de crediteuren volgens het financiële systeem nog een bedrag van € 211.986,- open.

Het opgenomen bedrag aan latente verplichtingen heeft betrekking op de terugbetalingsverplichting die de gemeente heeft aan het 

Rijk in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Op grond van deze wet dient 75% van de vorderingen in het kader van 

bijstandsverlening die te maken hebben met verstrekte leenbijstand ingevolge de BBZ (onder aftrek van het opgenomen bedrag in de 

voorziening dubieuze bijstandsvordering) opgenomen te worden als terugbetalingsverplichting aan het Rijk. (Zie ook de post overige 

vorderingen: bijstandsverlening die is opgenomen onder de balanspost uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar.)

Er zijn voorschotbedragen ontvangen van Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met 

een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Het betreft een bedrag van € 1.040.029,- dat conform BBV als vooruitontvangen bedragen is opgenomen. 

RMC subsidie kwalificatiemiddelen

Onderwijsachterstanden

817

Verminderingen

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen

0
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Overige transitoria

Liquide Middelen RBL 31-12-2017 31-12-2016

Bank en giro 862.474          

Totaal 862.474          -                     

31-12-2016

Nog te verrekenen met voorschot zorgaanbieders 205.091          3.776.178        

Diverse nog te betalen bedragen 12.522.665     10.337.366      

Totaal 12.727.756     14.113.544      

Gewaarborgde geldleningen

Naam geldnemer % Borgstelling Gew aarborgd per          

1-1-2017

Gew aarborgd per 

31-12-2017

Oorspronkelijke 

bedrag

Diverse instellingen

Eigenaren sportcentrum 100               1.033.333 1.016.666 1.050.000

Totaal diverse instellingen 1.033.333 1.016.666 1.050.000

Woningbouwcorporaties  (Achtervangpositie WSW)

Stichting Viveste 50                 113.404.426 108.395.895 247.514.125

Totaal WSW achtervangpositie 113.404.426 108.395.895 247.514.125

Totaal gewaarborgde geldleningen 114.437.759 109.412.561 248.564.125

Overige overlopende passiva RBL 31-12-2017

Dit betreft de nog te betalen rente over de langlopende geldleningen. Voor de meeste leningen vindt de betaling van de rente en 

aflossing pas in 2017 plaats.

De gemeente staat borg voor nog uitstaande geldleningen van andere instellingen tot een bedrag van € 109.412.561,-. Het verloop van 

de gewaarborgde geldleningen in 2017 is als volgt:
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Staat van baten en lasten per programma 
 
Nr. Programma Bedrag 

begroot 
primitief 
uitgaven 

2017 

Bedrag 
begroot 
primitief 

inkomsten 
2017 

Saldo 
begroot 
primitief 

 
2017 

Bedrag 
begroot 

uitgaven na 
wijziging 

2017 

Bedrag 
begroot 

inkomsten na 
wijziging 

2017 

Saldo 
 begroot na 

wijziging 
 

2017 

Bedrag 
werkelijke 

uitgaven 
 

2017 

Bedrag 
werkelijke 
inkomsten 

 
2017 

Saldo 
werkelijk 

 
 

2017 

00. Samenleving 49.345.620 13.057.521 -36.288.099 53.173.233 13.934.026 -39.239.207 51.373.163 13.704.991 -37.668.172 

02. Duurzaam 27.260.025 19.591.836 -7.668.189 29.235.325 20.819.740 -8.415.585 32.523.982 24.508.389 -8.015.593 

03. Bereikbaar 3.867.271 569.895 -3.297.376 7.152.523 2.232.284 -4.920.239 6.766.477 1.916.178 -4.850.300 

04. Veilig 3.645.047 271.511 -3.373.536 3.582.913 360.899 -3.222.014 3.490.359 366.385 -3.123.974 

05. Betrokken 4.037.150 982.039 -3.055.111 4.301.155 1.266.706 -3.034.449 4.274.402 1.310.492 -2.963.910 

A 
Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

      20.178 20.178  

Totaal programma's 88.155.113 34.472.802 -53.682.311 97.445.149 38.613.655 -58.831.494 98.448.562 41.826.613 -56.621.949 

Algemene dekkingsmiddelen          

          
 

Lokale heffingen 637.241 12.038.654 11.401.413 637.241 12.228.921 11.591.680 632.690 12.289.165 11.656.475 
 

Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

21.068 48.914.571 48.893.503  50.482.596 50.482.596  50.525.449 50.525.449 
 

Overhead 11.082.017 275.147 -10.806.870 11.100.407 282.221 -10.818.186 10.887.497 250.439 -10.637.058 
 

Saldo financieringsfunctie 8.448.510 8.759.927 311.417 3.972.510 5.099.036 1.126.526 -442.088 113.468 555.556 
 

Overige baten en lasten 484.503 1.441.576 957.073 1.406.411 1.489.904 83.493 2.441.893 2.618.902 177.009 
 

Onvoorzien 60.774  -60.774 18.500  -18.500    

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 20.734.113 71.429.875 50.695.762 17.135.069 69.582.678 52.447.609 13.519.992 65.797.423 52.277.431 

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten 108.889.226 105.902.677 -2.986.549 114.580.218 108.196.333 -6.383.885 111.968.554 107.624.036 -4.344.518 

           

Mutaties reserves          

          



 

 

Samenleving  651.087 651.087 600.000 2.613.031 2.013.031 806.113 1.921.231 1.115.118 
 

Duurzaam 15.000 689.196 674.196 154.500 2.521.888 2.367.388 169.197 2.213.785 2.044.588 
 

Bereikbaar  2.750 2.750  2.750 2.750  2.750 2.750 
 

Veilig  210.000 210.000  210.000 210.000  182.145 182.145 
 

Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

72.820 1.538.569 1.465.749 1.516.480 4.340.438 2.823.958 1.970.606 3.553.593 1.582.986 

          

Gerealiseerd resultaat 108.977.046 108.994.279 17.233 116.851.198 117.884.440 1.033.242 114.914.470 115.497.539 583.069 
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Toelichting op staat van baten en lasten per programma 
 
 Bedrag 

begroot 
uitgaven na 

wijziging 
2017 

Bedrag 
werkelijk 
uitgaven 

 
2017 

Saldo 
werkelijk 

+ = voordeel 
- = nadeel 

2017 

 Bedrag 
begroot 

inkomsten na 
wijziging 

2017 

Bedrag 
werkelijk 

inkomsten 
 

2017 

Saldo 
werkelijk 

+ = voordeel 
- = nadeel 

2017 

 
LASTEN 
x € 1.000 

   
BATEN 
x € 1.000 

  

Samenleving 53.173 51.373 1.800  -13.934 -13.705 -229 

Duurzaam 29.235 32.524 -3.289  -20.820 -24.508 3.689 

Bereikbaar 7.153 6.766 386  -2.232 -1.916 -316 

Veilig 3.583 3.490 93  -361 -366 5 

Betrokken 4.301 4.274 27  -1.267 -1.310 44 

Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

17.135 13.540 3.595 
 

-69.583 -65.818 -3.765 
        

Gerealiseerde totaalsaldo van 
baten en lasten 

114.580 111.969 2.612  -108.196 -107.624 -572 

Mutaties reserves:        
        

Samenleving 600 806 -206  -2.613 -1.921 -692 

Duurzaam 155 169 -15  -2.522 -2.214 -308 

Bereikbaar     -3 -3  

Veilig     -210 -182 -28 

Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

1.516 1.971 -454 
 

-4.340 -3.554 -787 

 116.851 114.914 1.937  -117.884 -115.498 -2.387 

 

Gerealiseerd resultaat       583 

 
 

Programma ‘Samen leven’ 
 
Verschil lasten: voordeel € 1.800.000(3,4%) 
 
Transformatie en toegang € 644.000V 
Sociale basisvoorzieningen 
Binnen het Programma Sociale Kracht zijn er in 2017 naast een aantal kleine, ook een aantal grote 
meerjarige projecten gestart (waaronder Houtense Werktafel en Sterke Buurten). Hoewel er in 2017 
op kleinere schaal wel gestart is met deze projecten (verkenning en kleine pilots), zal het financiële 
effect ten gevolge van de verbreding van de uitvoering zich vooral in 2018 voordoen. Dit heeft tot 
gevolg dat er in 2017 minder is besteed € 376.000V. De dekking voor deze uitgaven is de 
bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang.  
 
Door personele wisselingen op de afdeling Samenleving binnen het cluster Wmo, is het onderwerp 
'burgerparticipatie bij ontwikkeling beleid' waarvoor structureel zo'n € 33.000 in de begroting staat, 
onvoldoende behandeld met als gevolg dat er aan dat onderwerp geen geld is uitgegeven € 33.000V. 
Het voordeel op saldo kostenplaatsen € 36.000V wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader 
toegelicht, omdat deze post verband houdt met de saldi op alle kostenplaatsen. 
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Eerste lijns ondersteuning: Sociaal team 
Door de periode van voorbereiding op de verzelfstandiging van het Sociaal Team is er minder geld 
uitgegeven aan advieskosten, opleidingskosten en automatiseringskosten. Ook is het bedrag dat wij in 
2017 nog verwachten te ontvangen aan facturen over 2016 te hoog ingeschat. Daarnaast is de 
personele bezetting van het Sociaal Team iets minder geweest dan geraamd. Totaal is er voor het 
Sociaal team € 144.000V minder uitgegeven. 
 
Overige lasten < € 75.000 € 55.000V. 
 
Jeugd en onderwijs € 115.000N) 
Tweedelijns ondersteuning en Bescherming/veiligheid 
De kosten Zorg in Natura (ZIN) jeugd zijn € 838.000N hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. 
Daarentegen zijn de kosten voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd iets lager uitgevallen, 
namelijk € 23.000V. Deze overschrijding kan deels worden verklaard doordat steeds meer begeleiding 
aan jeugdigen is omgezet van Persoonsgebonden Budget naar Zorg in Natura en een sterke instroom 
vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een andere verklaring is de verhoogde subsidie aan Stichting 
Samen Veilig Midden-Nederland voor 2017, in verband met een stijgend volume aan preventieve 
(‘drang’) en justitiële (‘dwang’) maatregelen van gecertificeerde instellingen. 
Enkele zorgaanbieders hebben voor de jaren 2015 en 2016 te hoge productie-opgaven opgesteld. 
Deze correcties leveren in 2017 een voordeel op van € 364.000V. 
In de verdeling van de middelen vanuit de integratie uitkering sociaal domein jeugd was in de 
begroting een klein gedeelte niet verdeeld naar onderliggende taken. Dit voordeel kan ter dekking 
dienen van het nadeel op ZIN € 58.000V. 
 
Instandhouding onderwijs en scholen 
Bij de nieuwe rentetoerekeningsystematiek (BBV) wordt het toe te rekenen rentepercentage 
(omslagrente) bepaald op basis van begrote rentelasten. De werkelijke rentelast in 2017 wijkt meer 
dan 25% af en moet conform de BBV-norm worden bijgesteld. Hierdoor is de werkelijke omslagrente 
verlaagd van de begrote 2,5% naar 2%. Dit veroorzaakt een voordeel op de rentekosten bij 
instandhouding onderwijs en scholen van € 256.000V. 
 
Overige lasten < € 75.000 € 22.000V. 
 
Werk € 104.000V 
Tweedelijns ondersteuning 
Binnen het budget voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (WSW) zijn middelen 
beschikbaar om als buffer te dienen, indien de afbouw van de (oud) WSW-ers geen gelijke tred houdt 
met de afbouw van het participatiebudget. Dit is in 2017 niet nodig gebleken omdat er voldoende uit 
dienst zijn getreden € 70.000V. 
 
Het budget voor het WWB-werkdeel (Wet Werk en Bijstand) wordt beschikbaar gesteld aan de WIL 
om het programma Werk te kunnen uitvoeren. In de begroting 2017 van de WIL was een lager bedrag 
begroot dan het door het rijk beschikbaar gestelde budget van € 310.000. Na verrekening van het 
tekort 2017 door de WIL, blijft op dit product nog € 26.000V over.  
 
Overige lasten < € 75.000 € 4.000V. 
 
Inkomen € 721.000V 
Informele ondersteuning 
Binnen het Programma Sociale Kracht zijn over de periode 2017 – 2019 verschillende projecten op 
het gebied van preventie voorzien. Een deel is niet zoals gepland in 2017 gestart, maar zal pas in 
2018 starten (conform het werkplan 2018 Programma Sociale Kracht). Dit levert voor 2017 een 
voordeel van € 115.000V op.  
 
Participatiewet algemeen 
De uitvoeringskosten WIL zijn € 94.000V lager uitgevallen in 2017. Dit voordeel ontstond doordat er 
een veel groter bedrag aan compensabele BTW gedeclareerd kon worden. Voornaamste reden is dat 
de WIL veel gebruik heeft gemaakt van inhuur derden. Deze zijn verantwoord onder de 
personeelskosten, maar er zit ten opzichte van eigen personeel wel BTW op. 
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Participatiewet inkomensdeel 
De lagere bijstandsverlening € 289.000V wordt veroorzaakt doordat in de prognose op basis van de 
halfjaarcijfers van de WIL nog rekening gehouden was met een trendmatige stijging van het volume 
van de bijstand. Deze heeft niet plaatsgevonden in het tweede halfjaar 2017.  
 
Armoedebeleid  
In de prognose van de kosten voor bijzondere bijstand (op basis van de halfjaarcijfers) heeft WIL  
rekening gehouden met het feit dat zich in de tweede helft van 2017 een aantal statushouders in 
Houten zou vestigen. Dit is niet gebeurd omdat Houten de taakstelling al bereikt had. In de tweede 
helft van 2017 is er dus geen beroep meer gedaan op bijzondere bijstand (inrichtingskosten), 
waarmee dus wel rekening was gehouden € 76.000V. 
 
Van de regeling toeslag voor studerenden met studiefinanciering, die geen bijverdienmogelijkheden 
hebben, wordt nauwelijks gebruik gemaakt € 38.000V. 
 
Doordat het definitieve beleid inzake armoede pas relatief laat in 2017 geëffectueerd is, konden deze 
budgetten nog niet geheel ingezet worden voor dit doel. Dit betreft een incidenteel voordeel € 93.000 
V, omdat dit in 2018 wel gebeurt. 
 
Overige lasten < € 75.000 € 16.000V. 
 
Sport & Gezondheid € 307.000V 
Sport 
Bij de nieuwe rentetoerekeningsystematiek (BBV) wordt het toe te rekenen rentepercentage 
(omslagrente) bepaald op basis van begrote rentelasten. De werkelijke rentelast in 2017 wijkt meer 
dan 25% af en moet conform de BBV-norm worden bijgesteld. Hierdoor is de werkelijke omslagrente 
verlaagd van de begrote 2,5% naar 2%. Dit veroorzaakt een voordeel op de rentekosten bij diverse 
binnen- en buitensportaccommodaties € 125.000V. 
 
De energiekosten van de binnen- en buitensportaccommodaties zijn totaal € 79.000V lager 
uitgevallen. Dit voordeel is voor een groot gedeelte veroorzaakt door een afrekening van Eneco voor 
de energiekosten van het theater over de periode 2008 - 2016 € 55.000 (Meter in Sporthal De 
Slinger). Een andere oorzaak van dit voordeel komt door zachtere winters en lage tarieven. 
 
Het onderhoud van buitensportaccommodaties is € 36.000V lager uitgevallen. De Meerpaal is een 
nieuw complex waarbij de kosten voor onderhoud in de eerste jaren gering zijn € 24.000. Echter met 
ingang van 2018 gaan er hogere onderhoudskosten ontstaan. Verder is er niet elk jaar intensief 
onderhoud noodzakelijk op de diverse complexen € 12.000. 
 
In de begroting 2017 was een bedrag van € 50.000V opgenomen als investeringsbudget ten behoeve 
van de verbinding tussen zorg en sport. Dit budget is niet uitgegeven. Reden hiervan is dat de 
projectopdracht in de loop van 2017 is gewijzigd; mede door ontwikkelingen zoals de Houtense 
Werktafel. Hierdoor ontstond er pas eind 2017 duidelijkheid en zijn er plannen voor initiatieven in 
2018. Vandaar dat er een verzoek tot resultaatsbestemming is voorgelegd ter hoogte van dit bedrag. 
 
Overige lasten < € 75.000 € 17.000V. 
 
Overigen € 139.000V 
 
Overige lasten < € 75.000 € 139.000V. 
 
Verschil baten: nadeel € 229.000(1,6%) 
 
Participatiewet inkomensdeel € 244.000N 
Deze lagere opbrengst wordt veroorzaakt doordat het definitieve BUIG-budget 2017 in oktober 2017         
€ 54.000V hoger werd vastgesteld. Daarnaast is de aan te vragen vangnetuitkering 2017 door lagere 
uitkeringen € 289.000N lager. Ook vielen de inkomsten bijstand met € 9.000N tegen. 
 
Overige baten < € 75.000 € 15.000V. 
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Programma ‘Duurzame leefomgeving’ 
 
Verschil lasten: nadeel € 3.289.000(11,3%) 
 
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 3.573.000N 
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal 
opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. De werkelijke uitgaven voor 
de grondexploitaties zijn € 3.573.000N hoger dan geraamd door een grote verwerving in de 
grondexploitatie Loerik VI. 
 
Straatreiniging € 112.000N 
Voor het nadeel van 112.000N op dit product is een aantal oorzaken. Door personele krapte in de 
buitendienst moest het veeg- en borstelwerk worden uitbesteed. Daarnaast moest door het zeer 
groeizame weer frequenter worden gereinigd. En na de brand aan de Vlierweg is het thermisch 
reinigen met branders gedurende twee maanden stopgezet. Alternatieve inzet was arbeidsintensiever 
en daarmee ook duurder. 
 
Saldo kostenplaatsen Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte, Tractie, Gemeentewerf en 
steunposten € 420.000V 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) in 
2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en 
inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer. 
 
Overige lasten < € 75.000 € 24.000N 
 
Verschil baten: voordeel € 3.689.000(17,7%) 
 
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 3.573.000V 
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal 
opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. Dit levert bij de baten in 
2017 een voordeel op van € 11.439.000V(verhoging boekwaarde door meer kosten dan opbrengsten). 
De grondverkopen bij zowel niet bedrijventerreinen € 3.019.000N als bedrijventerreinen € 4.847.000N 
lager. De verwachting is dat in 2018 gezien het aantal genomen opties, deze verkopen alsnog 
plaatsvinden. 
 
Overige baten < € 75.000 € 116.000V 

 
 

Programma ‘Goede bereikbaarheid’ 
 
Verschil lasten: voordeel € 386.000(5,4%) 
 
Verkeerbeleid € 101.000N 
De aanpassingen in de openbare ruimte (onder andere parkeerplaatsen) worden gedekt door een 
bijdrage van derden(overdrachten). Een deel van deze aanpassingen heeft in 2017 nog niet 
plaatsgevonden. De meeropbrengst op deze overdrachten derden is daarom gestort in de voorziening 
Beheer Openbare Ruimte(BOR) conform afspraken met het college. 
 
Autoverkeer € 264.000V 
De subsidie ontvangen vanuit Lokaal maatwerk 2016 inzake de Odijkseweg is gestort in de BOR-
voorziening (189.000N). Tevens zijn de extra opbrengsten voor de ontwikkeling Openbare Ruimte Het 
Rond, welke verwerkt zijn in het deelprogramma Verkeersbeleid, vanuit Autoverkeer ook in de BOR-
voorziening zijn gestort (109.000N). In 2018 zullen de hieraan gerelateerde uitgaven direct vanuit 
deze voorziening betaald worden. De begrote stortingen in de voorziening BOR vinden niet plaats 
omdat de subsidies van de provincie Utrecht inzake fietsstraten Heemsteedseweg, Binnenweg en 
Oostrumsdijkje nog niet ontvangen zijn. De werkzaamheden(prestatielevering) zijn nog niet uitgevoerd 
(€ 562.000V). 
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Fietsverkeer € 122.000V 
De begrote storting in de voorziening BOR vindt niet plaats omdat de subsidie van de provincie 
Utrecht aanpassing Kern ‘t Goy nog niet ontvangen is. De werkzaamheden(prestatielevering) zijn nog 
niet uitgevoerd (€ 122.000V). 
 
Saldo kostenplaatsen Beheer Openbare Ruimte € 93.000V 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) in 
2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en 
inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer. 
 
Overige lasten < € 75.000 € 8.000V 
 
Verschil baten: nadeel € 316.000(14,2%) 
 
Verkeerbeleid € 201.000V 
In 2017 is, conform de anterieure overeenkomst voor het revitaliseren van 't Rond, een niet-begrote 
bijdrage ontvangen (€ 109.000V) ter dekking van ambtelijke uren ontvangen. Daarnaast geeft de niet-
begrote grondverkoop van kleinere percelen een voordeel (€ 102.000V). 
 
Autoverkeer € 373.000N 
Vanuit Lokaal maatwerk 2016 inzake de Odijkseweg is in 2017 een subsidie ontvangen (€ 189.000V) 
ontvangen. De begrote subsidies van de provincie Utrecht inzake fietsstraten Heemsteedseweg, 
Binnenweg en Oostrumsdijkje zijn nog niet ontvangen. De werkzaamheden(prestatielevering) zijn nog 
niet uitgevoerd (€ 562.000N). 
 
Fietsverkeer € 122.000N 
De begrote subsidie van de provincie Utrecht aanpassing Kern ‘t Goy is nog niet ontvangen. De 
werkzaamheden(prestatielevering) zijn nog niet uitgevoerd (€ 122.000N). 
 
Overige baten < € 75.000 € 22.000N 

 

Programma ‘Veilige leefomgeving’ 
 
Verschil lasten: voordeel € 93.000(2,6%) 
 
Overige lasten < € 75.000 € 93.000V 
 
Verschil baten: voordeel € 5.000(1,4%) 
 
Overige baten < € 75.000 € 5.000V 
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Programma ‘Betrokken bij de samenleving’ 
 
Verschil lasten: voordeel € 27.000(0,6%) 
 
College € 183.000N 
Deze hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt doordat bij de jaarlijks uitgevoerde actuariële 
berekeningen is gebleken dat voor de bepaling van de benodigde pensioenreserves rekening 
gehouden moet worden met een lagere rekenrente. Hierdoor is een extra storting noodzakelijk om de 
dekkingsgraad op orde te houden.  
 
Ondersteuning college € 123.000V 
Het voordeel wordt veroorzaakt doordat in 2017 het beschikbare budget versterking 
(door)ontwikkeling organisatie nog niet nodig is. In 2018 krijgt deze versterking pas echt vorm en 
zullen deze extra kosten wel gemaakt moeten worden. Is geen resultaat aangezien deze gedekt 
zouden worden uit de algemene beklemde reserve. 
 
Overige lasten < € 75.000 € 87.000V 
 
Verschil baten: voordeel € 44.000(3,5%) 
 
Overige baten < € 75.000 € 44.000V 

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 
Verschil lasten: voordeel € 3.595.000 (21,0%) 
 
Algemene baten en lasten € 1.682.000N 
De oorzaak van de incidentele lasten betreffen: 

 Verhoging voorziening belastingdebiteuren BghU € 64.000N 

 Verhoging voorziening debiteuren algemeen € 16.000N 

 Voor de problematiek met de dakconstructie van het Wijkcentrum / cultuurhuis Schoneveld is 
een voorziening gevormd. Deze voorziening is voor de uitwerking van de in de collegebrief 
van 23 januari 2018 geschetste twee oplossingsrichtingen €1.578.000N 

 Diversen € 24.000N 
 
Saldo financieringsfunctie € 4.348.000V 
Deze lasten zijn ook bij de baten geraamd. Dit is zo geraamd omdat de balansmutatie afschrijvingen 
vaste activa t/m 2016 via de exploitatie liepen. Dit gebeurt In 2017 rechtstreeks via de balans, zodat 
dit bedrag hier niet meer geboekt hoeft te worden € 4.989.000V. 
Omdat de werkelijke rentelasten in €’s, die over een jaar aan taakvelden waren doorbelast meer dan 
25% afwijken van de rentelasten in €’s die op basis van de voor gecalculeerde renteomslag aan de 
taakvelden hadden moeten worden toegerekend, is de toegerekende renteomslag verlaagd van 2,5% 
naar 2%. De gemeente is dit verplicht(BBV). Dit zorgt op bij dit product voor € 641.000N. 
 
Overhead € 181.000V  
Hieronder de belangrijkste oorzaken van de lagere overhead: 

 Automatiseringskosten € 73.000V: In 2017 is er terughoudend omgegaan met het investeren 
in allerlei zaken betreffende de digitalisering van de dienstverlening. Er liggen nog heel veel 
zaken op de plank die we nu alsnog moeten gaan doorvoeren. Daarnaast ligt er ook de 
Visiebrief digitale overheid 2017 (ook bekend onder de term Plasterk 2017) waarin staat 
opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Wel resultaatbestemming 
ingediend om € 21.000 door te schuiven naar 2018. 

 Rente € 45.000V: Bij de nieuwe rentetoerekeningsystematiek (BBV) wordt het toe te rekenen 
rentepercentage (omslagrente) bepaald op basis van begrote rentelasten. De werkelijke 
rentelast in 2017 wijkt meer dan 25% af en moet conform de BBV-norm worden bijgesteld. 
Hierdoor is de werkelijke omslagrente verlaagd van de begrote 2,5% naar 2%. Dit veroorzaakt 
een voordeel op de rentekosten o.a. bij de automatisering- en huisvestingskosten. 

 Energie € 29.000V: Lagere kosten door lage prijzen. Geen structureel effect omdat de markt 
van gas en elektriciteit nu enorm in beweging is. Vooruitzicht is dat de prijzen weer gaan 
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stijgen door de aantrekkende economie. 

 Diversen € 34.000V 
 
Saldo kostenplaatsen algemeen( gehele organisatie) € 607.000V 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) in 
2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en 
inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer. 
 
Overige lasten < € 75.000 € 141.000V 
 
Verschil baten: nadeel € 3.765.000(5,4%) 
 
Overige baten en lasten € 1.129.000V 
Deze meeropbrengst wordt veroorzaakt door: 

 De onttrekking aan de voorziening verliesgevend complex Vinex (een voordelig resultaat 
Vinex uit de herziening grondexploitaties maart 2018) ten gunste van het 
concernweerstandsvermogen grondexploitaties  verloopt via de algemene baten en lasten       
€ 891.000V. Daarnaast moet er voor een verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk ’t Goy 
een voorziening worden gevormd € 450.000N. 

 Vrijval niet bestede middelen WSW 2014 t/m 2016, 2014 doordat de lagere afrekening met het 
Min SZW, 2015 en 2016 participatiebudget onderdeel Sociaal Domein  via algemene 
uitkering, gereserveerd voor te trage afbouw WSW-ers, risico niet meer aanwezig door 
wijziging woonplaatsbeginsel in betalende gemeente, Houten veel minder WSW-ers               
€ 272.000V 

 Overschot participatiebudget t/m 2013(gestort in reserve WWB-werkdeel) € 134.000V 

 Meer compensabele BTW betaalt op producten afval en riolen.  Deze compensabele BTW 
mag niet in mindering gebracht bij de tariefsbepaling en is daarom een voordeel voor de 
gemeente € 101.000V 

 Afwikkelen ROC 2010 vakwerk. Middelen waren voor uitstroom bijstandsgerechtigen naar 
werk. Door Vakwerk uitbesteed aan ROC. Rekeningen nooit hoeven te betalen. Is veel over 
overlegt. Is nu verjaard. € 97.000V 

 Verkoop bedrijfsvoertuigen € 33.000V 

 VNG GF projecten (compensabele BTW) € 21.000V 

 Diversen 30.000V 
 
Saldo financieringsfunctie € 4.989.000N 
Deze baten zijn ook bij de lasten geraamd. Dit is zo geraamd omdat de balansmutatie afschrijvingen 
vaste activa t/m 2016 via de exploitatie liepen. Dit gebeurt In 2017 rechtstreeks via de balans, zodat 
dit bedrag hier niet meer geboekt hoeft te worden. 
 
Overige baten < € 75.000 € 95.000V 

 

Mutaties reserves alle programma's 
 
Verschil lasten: nadeel € 234.000(10,3%) 
 
Storting algemene beklemde reserve € 441.000N 
Het betreft een teruggaaf van in eerdere jaren beschikbaar gestelde middelen € 891.000N,welke           
benodigd waren voor de vulling van de voorziening verliesgevend complex Vinex (een voordelig 
resultaat uit de herziening grondexploitaties maart 2018, waardoor voorziening overbodig wordt). 
Daarnaast moet er voor een verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk ’t Goy een voorziening 
gevormd worden € 450.000V, die weer gefinancierd wordt uit de algemene beklemde reserve. 
 
Storting bestemmingsreserve WWB werkdeel € 160.000N 
Dit betreft twee stortingen € 160.000N(niet begroot), welke overschotten zijn. Dit betreft het overschot 
participatiebudget t/m 2013 € 134.000 en overschot participatiebudget 2017 werkdeel € 26.000. Door 
stortingen in deze reserve blijven deze middelen beschikbaar voor het doel, waarvoor het Rijk dit 
beschikbaar heeft gesteld. 
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Overige stortingen < € 75.000 € 74.000N 
 
Verschil baten: nadeel € 1.815.000(18,7%) 
 
Onttrekking algemene beklemde reserve € 120.000N  
Een onttrekking van € 120.000 uit de algemene beklemde reserve in 2017 is nog niet nodig omdat het 
budget versterking (door)ontwikkeling organisatie pas in 2018 gebruikt hoeft te  worden. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 652.000N  
Deze afwijking wordt veroorzaakt door lagere onttrekking uit de reserve organisatieontwikkeling           
€ 652.000 doordat een aantal projecten, welke gedekt werden uit flankerend beleid en de 
impulsmiddelen vertraging hebben opgelopen en de middelen pas in 2018 en 2019 worden 
uitgegeven. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve Toekomstfonds € 130.000N 
Oorzaak is lagere onttrekkingen door lagere kosten op projecten: 

 Incidentele capaciteit gebiedsontwikkeling stedenbouwkundige visie € 100.000N 

 Programma Duurzaam Houten 2016-2018 € 30.000N 
De gebiedsontwikkeling stedenbouwkundige visie is eind 2017 pas gestart, zodat de verwachting is 
dat deze kosten in 2018 gemaakt worden. 
 
 
Onttrekking bestemmingsreserve programma Transities in Samenhang € 676.000N 
Oorzaak van lagere onttrekkingen is lagere kosten op uitvoeringskosten/projecten: 

 Financiële impuls sterkte buurten € 99.000N 

 Ontwikkeling Houtens Werkbedrijf 137.000N 

 Onderzoek naar MFA Noordwest € 29.000N. 

 Sociaal Team € 144.000N 

 Innovatieplan 2017 € 267.000N 
 
Overige stortingen < € 75.000 € 237.000N 
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Baten en lasten op taakveld BBV / programma 
 

x € 1.000

2018 

Lasten

2018  

Baten

2018 

Lasten

2018  

Baten

2018 

Lasten

2018  

Baten

2018 

Lasten

2018  

Baten

2018 

Lasten

2018  

Baten

2018 

Lasten

2018  

Baten

2018 

Lasten

2018  

Baten

0.1 Bestuur 2.427 285 2.427 285 2.142 2.293 -151

0.10 Mutaties reserves 806 1.921 169 2.214 3 182 1.971 3.554 2.946 7.874 -4.928 -7.417 2.490

0.2 Burgerzaken 1.308 1.025 1.308 1.025 283 281 2

0.4 Overhead 10.887 250 10.887 250 10.637 10.818 -181

0.5 Treasury 29 135 -442 113 -414 249 -662 -1.259 597

0.61 OZB w oningen 310 7.471 310 7.471 -7.161 -7.117 -43

0.62 OZB niet-w oningen 295 4.445 295 4.445 -4.149 -4.119 -30

0.64 Belastingen overig 159 0 159 -159 -168 9

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 

gemeentefonds

50.525 0 50.525 -50.525 -50.483 -43

0.8 Overige baten en lasten 483 2.442 2.591 2.925 2.591 333 930 -597

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer 2.412 2.412 0 2.412 2.474 -61

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.004 352 20 1.024 352 949 979 -30

2.1 Verkeer en vervoer 1.975 522 6.752 1.897 54 14 8.782 2.433 6.349 6.221 128

2.2 Parkeren 11 0 11 -11 -15 4

2.5 Openbaar vervoer 14 8 14 8 6 11 -4

3.1 Economische ontw ikkeling 224 298 218 443 298 145 169 -25

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.530 2.671 2.530 2.671 -142 -143 2

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 67 58 67 58 8 27 -19

3.4 Economische promotie 214 0 214 -214 -214 0

4.1 Openbaar basisonderw ijs 195 48 195 48 147 149 -1

4.2 Onderw ijshuisvesting 3.265 88 3.265 88 3.177 3.415 -238

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken 2.365 370 2.365 370 1.996 2.056 -60

5.1 Sportbeleid en activering 1.470 21 1.470 21 1.449 1.501 -52

5.2 Sportaccommodaties 2.896 1.396 2.896 1.396 1.500 1.756 -256

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

cultuurparticipatie

1.791 232 36 1.827 232 1.595 1.662 -67

5.4 Musea 119 0 119 0 119 127 -8

5.5 Cultureel erfgoed 766 440 766 440 326 343 -17

5.6 Media 544 544 0 544 540 3

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.240 319 3.240 319 2.921 2.797 124

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.027 1.627 5.027 1.627 3.400 3.787 -387

6.2 Wijkteams 3.067 0 3.067 0 3.067 3.237 -170

6.3 Inkomensregelingen 11.991 7.945 183 27 12.201 7.945 4.256 4.611 -355

6.4 Begeleide participatie 646 637 646 637 9 82 -73

6.5 Arbeidsparticipatie 818 443 818 443 375 425 -50

6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) 727 75 727 75 652 699 -47

6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ 4.348 499 4.348 499 3.850 3.735 115

6.72 Maatw erkdienstverlening 18- 8.800 3 8.800 3 8.797 9.286 -488

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 43 0 43 0 43 46 -2

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 848 0 848 0 846 846

7.1 Volksgezondheid 2.294 25 2.294 25 2.269 2.414 -144

7.2 Riolering 2.269 2.552 2.269 2.552 -282 -264 -18

7.3 Afval 4.072 4.498 4.072 4.498 -426 -395 -31

7.4 Milieubeheer 1.779 169 20 1.799 169 1.630 1.690 -60

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 149 190 149 190 -41 -41 0

8.1 Ruimtelijke ordening 976 84 976 84 892 1.038 -146

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.974 11.974 27 11.974 12.001 -27 -27

8.3 Wonen en bouw en 1.910 890 0 1.910 890 1.020 1.005 15

52.166 15.626 32.426 26.717 6.766 1.919 3.490 548 4.274 1.310 15.491 69.351 114.614 115.472 -583 -1.033 450

02. 03. 04. 05.

Totaal

Samenleving Duurzaam Bereikbaar Veilig Betrokken

00. Begroting 

2017 na 

wijzigingen

Afwijking 

rekening 

tov 

begroting

Jaar-

rekening 

2017
Algemene 

dekkingsmiddelen 

en ondersteuning 

organisatie

Totaal 

 



 

Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector 

bedragen x € 1 Den Bieman 

Functiegegevens  Gemeentesecretaris 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 

Deelfactor in fte 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstverband? ja 

    

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.635,05 

Beloning betaalbaar op termijn 16.682,56 

Subtotaal 128.317,61 

    

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000,00 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 

Totale bezoldiging  128.317,61 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

    

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 

Deelfactor 2016 in fte 1,0 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 106.709,12 

Beloning betaalbaar op termijn 14.373,00 

Totale bezoldiging 2016 121.082,12 

 

bedragen x € 1 Van Zanen 

Functiegegevens  Raadsgriffier 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 

Deelfactor in fte 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstverband? ja 

    

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 84.774,29 

Beloning betaalbaar op termijn 12.618,36 

Subtotaal 97.392,65 

    

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000,00 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 

Totale bezoldiging  97.392,65 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

    

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 

Deelfactor 2016 in fte 0,88 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 70.023,94 

Beloning betaalbaar op termijn 9.249,15 

Totale bezoldiging 2016 79.273,09 



 

 

Incidentele Baten en lasten 
Uitgangspunten: 

* In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 10.000,--) 

* Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten 

  zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter 

* Posten die, conform raadsbesluit, rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de algemene 

  middelen reserves zijn meegenomen 
 
 

(Deel) 

programma Omschrijving
Bedrag

€

Lasten

1. Programma Samenleving

- Enkele zorgaanbieders Jeugd hebben voor de jaren 2015 en 2016 te hoge 

productie-opgaven opgesteld -364.238

Totaal Programma Duurzaam -364.238

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Vorming voorziening renovatie dak en gevelplaten Sociaal cultureel centrum 

Schoneveld max.variant 1.578.245

- Reservering/ afw ikkeling dubieuze (belasting)debiteuren 2017 63.678

- Reservering/ afw ikkeling dubieuze debiteuren algemeen 2017 15.670

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.657.593

Totaal incidentel lasten 1.293.355

Deelprogramma Jeugd en Onderwijs

 
 
 

(Deel) 

programma Omschrijving
Bedrag

€

Baten

3. Programma Bereikbaar

- Eenmalige baten procten bovengrondse infrastructuur: Vergoeding inrit SC tull t 

w aal 43.850

Totaal Programma Duurzaam 43.850

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Inzet bestemmingsreserve economische crisis negatief begrotingssaldo 2017 1.423.165

- Vrijval Niet bestede middelen WSW 2014 t/m 2016 272.074

- Meer algemene uitkering als gevolg van afrekeningen 2015 en 2016 120.071

- Afboeken vorderingen ROC 2010 inzake vakw erk 96.663

- Inruil bedrijfsvoertuigen 32.500

- Diverse algemene baten: Terugontvangen BCF automatiseringsprojecten 

uitgevoerd door VNG(gekort op Algem.uitk.) en afrondingsverschillen 21.164

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.965.637

Totaal incidentel baten 2.009.487

Totaal incidentel baten en lasten 716.132

Deelprogramma Autoverkeer

 



 

 

Overzicht van beoogde structurele dotaties en 
onttrekkingen aan reserves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

SISA 
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 

uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeen

tedeel 2017

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in artikel 

56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Nee

SZW G3A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06

1 060321 Gemeente Houten € 79.656 € 36.600 € 0 € 103.087 € 14.052 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 060321 Gemeente Houten € 0 € 0 € 0 

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeent

edeel 2017

Besluit 

bijstandverlening 

Besluit 

bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 

2016

Besluit 
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IenW E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer SiSa 

tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 

van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

bestedingen ten laste van 

provinciale middelen

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Correctie ten opzichte van tot 

jaar T verantwoorde overige 

bestedingen 

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag het 

alleen gaan over nog niet 

eerder verantwoorde 

bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 MNBB21 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 

laste van provinciale middelen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)  

 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit 

dat het project is afgerond en u 

voor de komende jaren geen 

bestedingen meer wilt 

verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 MNBB21 € 202.371 € 32.116 Ja  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Aan de raad van gemeente Houten  
 
VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017  
 

Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2017 van gemeente Houten te Houten gecontroleerd.  
Naar ons oordeel: 
  
• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van gemeente 
Houten op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincie en gemeenten (BBV).  

• Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader 2017.  

 
De jaarrekening bestaat uit:  
• De balans per 31 december 2017.  

• Het overzicht van baten en lasten over 2017.  

• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.  

• De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.  

• De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.  
 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het 
controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 24 augustus 2010 met nummer 2010-032, het aan 
de raad ter kennisname aangeboden normenkader 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet 
normering topinkomens (WNT) 2017. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 
in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
Wij zijn onafhankelijk van gemeente Houten zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  

 
Materialiteit  
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als 
geheel bepaald op € 1,15 miljoen, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie 
bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan 
reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.  
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-
voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het controleprotocol WNT 2017. Wij houden ook 
rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 
jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.  
Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde 
afwijkingen boven de € 75.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om 
kwalitatieve, SiSa-of WNT-redenen relevant zijn.  
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VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE  
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, 
die bestaat uit:  
• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  
• Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen 

materiële afwijkingen bevat.  

• Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 
 
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING  
 

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de 
jaarrekening  
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en 
wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke 
verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.  
In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
De raad is als controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 24 augustus 
2010 met nummer 2010-032, het aan de raad ter kennisname aangeboden normenkader 2017 en het 
Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
  
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
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wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing.  

 

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de gemeente.  

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan.  

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen.  

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 
Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Rotterdam, 11 juni 2018 
  
Deloitte Accountants B.V.  
 
Was getekend: drs. R.J.M. van 
Vugt RA  
 
 


