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1. Aanbiedingsbrief 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad van Zeewolde 
 
 
Inleiding 
Met de voorjaarsnota wordt elk jaar in juni inzicht verschaft in de 
ontwikkeling van de lopende begroting tot en met april en wordt vooruit 
gekeken naar wat bekende c.q. in te schatten ontwikkelingen betekenen 
voor het geheel van het lopende begrotingsjaar en de komende 
begrotingsjaren. 
 
Coronavirus 
Op het moment van opmaak van de Voorjaarsnota 2020 bevinden we ons 
wereldwijd als gevolg van het Covid-19 virus (Coronavirus) in onzekere 
tijden. Grote delen van onze tot dat moment goed draaiende economie zijn 
daardoor abrupt volledig tot stilstand gekomen. Ook in Zeewolde. Uiteraard 
gaat bij de bestrijding van het virus primair de aandacht uit naar de gevolgen 
voor de volksgezondheid en dan met name de meest kwetsbaren in de 
samenleving. Ook de economische en financiële gevolgen zijn echter van 
ongekende omvang. Voor inwoners/bedrijven en dus ook voor onze 
gemeente(begroting). 
 
Omdat veel onzeker is, en dat nog langere tijd zo zal blijven, wordt in de nu 
voorliggende voorjaarsnota onderscheid gemaakt in: 
1. De (nu) op de gemeentebegroting te voorziene gevolgen van de 

Coronacrisis en de wijze waarop hiermee om te gaan. 
2. De ontwikkeling van door uw raad vastgestelde begroting 2020 en het 

bijbehorende meerjarenperspectief zonder de (te verwachten) gevolgen 
van de Coronacrisis. 

3. De mogelijkheden die onze financiële (reserve) positie biedt om zonder 
ingrepen in het bestaande beleid de crisis en het tekort op de lopende 
begroting het hoofd te kunnen bieden. In termen van onze Minister van 
Financiën: “hoe diep zijn onze zakken”? 

 
Kaders voor de Programmabegroting 2021-2024 
Vanwege de financiële onzekerheden als gevolg van het Coronavirus krijgt 
het opstellen van een begroting een geheel andere dimensie. Maar feit is dat 
er een begroting met zo realistische (financiële) uitgangspunten opgesteld 
moet gaan worden. Met het vaststellen van deze voorjaarsnota stelt u 
meerdere kaders vast waarbinnen de begroting opgesteld gaat worden. U 
vindt deze in de hoofdstukken 3 en 4. 
 
Het doel is een structureel en reëel sluitende begroting 
Het uitgangspunt is dat alle begrotingsjaren binnen de Programmabegroting 
2021-2024 in evenwicht (sluitend) zijn, op basis van realistische 
uitgangspunten, één en ander conform het coalitieakkoord. 
 
Dekkingsvoorstel en vervolgproces 
De Voorjaarsnota 2020 (en hiermee het verwachte financiële perspectief) 
wordt nog zonder (sluitend) dekkingsplan aan uw raad aangeboden. In de 
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vergadering van de klankbordgroep “Sluitend maken begroting” van 5 maart 
2020 heeft de klankbordgroep de wens uitgesproken om actief betrokken te 
blijven bij de ontwikkelingen in de financiële positie en 
dekkingsmogelijkheden. De komende maanden wordt hier invulling aan 
gegeven met een aantal bijeenkomsten in de maanden juni tot en met 
september 2020. De denkrichtingen uit het eerdere traject van de 
Voorjaarsnota 2019 zullen opnieuw tegen het licht worden gehouden, maar 
met de nadrukkelijke kanttekening dat de economische situatie vanwege 
Corona een duidelijk andere is geworden. Geheel andere denkrichtingen en 
keuzes kunnen hierdoor in beeld komen. 
Relevant om hierbij nog op te merken is dat de klankbordgroep een 
overlegplatform is en geen besluiten neemt. Die besluitvormende rol is en 
blijft voorbehouden aan de raad. Op het onderdeel Sociaal Domein zal dit 
nadrukkelijk een integrale afweging zijn met zowel een inhoudelijke 
component (keuzes binnen het Sociaal Domein) als een financiële 
component (in verband met de noodzaak van realistische en financieel 
houdbare uitgangspunten). 
 
Toezichtkader provincie Flevoland 
Het toezichtkader van de provincie (gebaseerd op het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten) benadrukt de eis van een 
structureel en reëel evenwicht in de begroting. Concreet betekent dit dat 
structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Indien dit evenwicht 
in de Programmabegroting 2021-2024 niet bereikt wordt, kan de provincie 
besluiten om de gemeente Zeewolde van ”groen” (de huidige kleur van 
toezicht) naar “oranje” of “rood” te laten gaan. Oranje houdt nog steeds in 
repressief toezicht (de minst belastende vorm van toezicht), maar 
waakzaamheid ten aanzien van de financiën is dan geboden. Rood houdt in 
dat er sprake zou zijn van preventief toezicht. In dat geval voert de provincie 
verscherpt toezicht uit. Vanzelfsprekend is dit laatste een onwenselijk 
scenario. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde 
26 mei 2020 
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2. Financiële meerjarenperspectief 2020-2024 
 

2.1 Coronavirus 

 
Het Coronavirus brengt veel onzekerheden en risico’s met zich mee die op 
het moment van samenstellen van deze voorjaarsnota nog niet (geheel) te 
overzien zijn. Dat de impact groot is op de samenleving en de gemeente 
Zeewolde als organisatie, is duidelijk. Hoe groot precies is nog moeilijk te 
overzien. Er zijn onder meer onzekerheden en potentiële risico’s op de 
volgende terreinen: 
 De zorgverlening aan onze inwoners. 
 Maatregelen in het kader van de gezondheid. 
 De uitkeringen en bijstand aan onze inwoners en bedrijven. 
 De subsidies voor gesubsidieerde instellingen. 
 De ontwikkelingen in de grondexploitaties. 
 De bedrijfsvoering van onze organisatie. 
 Lopende en nieuw te starten projecten. 
 De financiering van onze activiteiten. 
 De heffing en inning van lokale heffingen. 
 
Zeewolde monitort voortdurend de ontwikkelingen en de hiermee 
verbonden risico’s en gevolgen voor het financiële resultaat 2020 en verder. 
Waar mogelijk worden dan ook beheersmaatregelen genomen. Mochten de 
actuele ontwikkelingen leiden tot aangepaste prognoses voor 2020 dan zal 
Zeewolde deze verwerken in de tussentijdse rapportages. Gezien de 
onduidelijkheid over de looptijd van de lockdown komt de Voorjaarsnota 
2020 te vroeg om financieel effecten te kunnen vertalen. 
 
Op dit moment wordt met ondersteuning van de VNG gewerkt aan het zo 
goed mogelijk in beeld brengen van de financiële gevolgen voor gemeenten 
van de Coronacrisis. Aanleiding daartoe is dat door het Kabinet is toegezegd 
dat deze gevolgen voor iedereen, dus ook voor gemeenten, op een nog te 
bepalen wijze gecompenseerd zullen gaan worden. Voor de eerste 3 
maanden heeft het Kabinet daarvoor inmiddels ruim 90 miljard vrijgemaakt. 
 
Over belangrijkste onderdelen van het pakket aan maatregelen zijn 
inmiddels afspraken gemaakt waar onder: 
 inkomensondersteuning 
 lokale infrastructuur voor sport, cultuur, media en onderwijs 
 doorbetaling zorgaanbieders 
 inkomstenderving heffingen, leges en deelnemingen 
 
Over een veelheid aan onderwerpen wordt, binnen de kaders van de 
toezegging van het Kabinet, nog gesproken. Dat gaat met name over extra 
kosten die gemeenten maken onder andere voor: 
 bijstand, schuldhulpverlening, dak- en thuislozen 
 opvang voor kinderen 
 openbare orde en handhaving van rijks-/RIVM maatregelen 
 afvalinzameling 
 extra uitvoerings-/apparaatskosten 
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 wegvallende gemeentelijke inkomsten als gevolg van de rijks-/ 
RIVM maatregelen (dividend, toeristenbelasting, oninbare 
OZB/Leges/huren) 

 
Een overzicht van denkbare risico’s en effecten van de Coronacrisis treft u 
aan in bijlage 6.3 bij deze voorjaarsnota. 
Vlak voor, en zo nodig nog ten tijde van, de bespreking van de Voorjaarsnota 
2020 (raad juni), de Zomernota 2020 (raad september) en de 
Programmabegroting 2021-2024 (raad november) door uw raad zullen wij u 
informeren over de meest actuele stand van zaken.  
 
Ultimo juni 2020 zal naar verwachting ook de Meicirculaire 2020, waarin een 
veelheid aan antwoorden op vragen gegeven zal gaan worden, beschikbaar 
zijn. 
 
Gelet op de toezegging van het Kabinet dat de (financiële) gevolgen voor 
rekening van het rijk zullen worden genomen, en het feit dat hiervan op dit 
moment slechts een heel globale raming te maken is, wordt voorgesteld: 
1. Alle extra lasten, inspanningen en gederfde inkomsten die direct verband 

houden met maatregelen en effecten t.b.v. de bestrijding van het 
Coronavirus afzonderlijk te administreren en als vordering op het rijk te 
verantwoorden. 

2. Een egalisatiereserve (bestemmingsreserve) “Afrekening gevolgen 
Coronacrisis” in te stellen van € 4 miljoen vanuit de eigen vrij te 
besteden reserves. De kosten zoals bedoeld onder 1. worden daaraan 
onttrokken en de van het rijk te ontvangen compensatie komt ten gunste 
van deze egalisatiereserve. Het nakomen van de toezegging door het rijk 
zal te zijner tijd zichtbaar worden aan de hand van het saldo van deze 
reserve. 
 

Door het instellen van genoemde egalisatiereserve wordt de reguliere 
bedrijfsvoering niet beïnvloed en kunnen ombuigingsmaatregelen die alleen 
een gevolg zijn van de Coronacrisis achterwege blijven. Nog meer onrust in 
de samenleving wordt daarmee voorkomen. 
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2.2 Financiële uitgangspositie Voorjaarsnota 2020  

(lopende begroting zonder gevolgen Coronacrisis) 
 
In de onderstaande tabel wordt het actuele financiële meerjarenperspectief 
op hoofdlijnen weergegeven. 
 

 
 
(*) Risicoparagraaf bij de bovenstaande tabel 
In de bovenstaande cijfers zijn de mogelijke gevolgen van de aanpassing van 
de verdeelsleutel van de Veiligheidsregio Flevoland nog niet meegenomen. 
De gemeente Zeewolde is het niet eens met de nieuw voorgestelde 
systematiek en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen. Zeewolde heeft 
een negatieve zienswijze afgegeven richting de Veiligheidsregio en neemt 
nadere stappen tegen de aanpassing van de verdeelsleutel. Mocht de 
aanpassing alsnog een feit worden dan zal de bijdrage van Zeewolde aan de 
Veiligheidsregio aanzienlijk verhoogd worden en verslechtert het 
bovenstaande perspectief. 
 
  

2020 2021 2022 2023 2024

Begrotingssaldo na raad april 2020 -5.443       -883          -285          -230          -230          

Verwachte financiële effecten:

Externe factoren (*)

Dividend nutsbedrijven (Vitens en Alliander) 205             275            275            275            275            

Groei van het dorp (autonome ontwikkelingen)

Civiele kunstwerken (beheer, onderhoud en vervanging) 325            325            325            

Beheer openbare ruimte 33               66              66              66              66              

Doorontwikkeling bedrijfsvoering

Eigen organisatie en samenwerkingsverbanden 480             431            425            375            313            

Loon- en prijsontwikkelingen

Eigen organisatie en partners 531            556            501            501            

Totaal financiële effecten: 718             1.303        1.647        1.542        1.480        

Begrotingssaldo na Voorjaarsnota 2020 -4.725       420            1.362        1.312        1.250        

-/- = voordeel
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2.3 Toelichting op de (financiële) ontwikkelingen 

(exclusief gevolgen Corona) 
 
De hierboven geschetste financiële ontwikkelingen zijn een gevolg van 
eerdere besluitvorming en/of van onontkoombare ontwikkelingen voor het 
financieel meerjarenperspectief. Alleen voor loon- en prijsstijgingen mag 
rekening worden gehouden met gedeeltelijke dekking via de Algemene 
uitkering van het gemeentefonds. Voor het grootste deel van het (negatieve) 
perspectief zullen dus voor de dekking daarvan keuzes gemaakt moeten 
worden (zie hierna). 
 
In de bovenstaande cijfers is nog geen rekening gehouden met de tekorten in 
het Sociaal Domein, in het bijzonder het onderdeel Jeugd. 
 
 
Tekort Sociaal Domein/Jeugd 
Zorg is het nog aanhoudende tekort op de in het meerjarenperspectief 
opgenomen ramingen voor het Sociaal Domein/Jeugd. 
Inmiddels daalt het bruto tekort op het Sociaal Domein (afgerond € 1,2 mio 
in 2017, € 2,5 mio in 2018 naar € 1,6 mio in 2019) maar niet in het eerder 
voorziene tempo. De voor afdekking van het tekort beschikbare 
bestemmingsreserve zal naar verwachting per ultimo 2020 leeg zijn. Dat 
dwingt tot het maken van nadere keuzes, waarbij toekomstgericht beleid op 
inhoud en de noodzaak van een structureel financieel sluitende begroting 
met elkaar “strijden”. 
 
Op inhoud kiezen wij voor onderstaande sturingsmogelijkheden als meest 
kansrijk om in te investeren om zo de grip de uitgaven te verbeteren: 
1. Inzet op preventie 
2. Regie op ketensamenwerking 
3. Kwaliteit van Toegang 
4. Transformatie op inhoud en organisatie 
 
Inzetten op deze sturingsinstrumenten sluit aan bij het Transformatieplan 
Sociaal Domein uit 2018. Hierin is nadrukkelijk aangegeven dat het inzetten 
op preventie en het versterken van het lokale ondersteuningsnetwerk 
voorwaardelijk is om het opschalen van normale opvoedvragen en 
ondersteuning te verminderen. Aanvullend hierop zal de sturing zich richten 
op de kwaliteit van de toegang en de transformatie van de uitvoering. 
 
Dat laat onverlet dat er ook een begroting met een sluitend 
meerjarenperspectief opgesteld dient te worden. Op dit moment, en bij 
continuering van de huidige aanpak zal nog enige tijd (jaren) sprake blijven 
van een tekort tussen de te verwachten uitgaven en de nu in het 
meerjarenperspectief opgenomen ramingen. Teneinde aan eisen van 
toezicht te kunnen voldoen zal daar in de op te stellen Programmabegroting 
2021-2024 moeten worden voorzien. 
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Dat kan door: 
1. De te verwachten uitgaven volledig te ramen en het daardoor oplopende 

tekort onderdeel te laten zijn van een op te stellen dekkingsplan. 
2. De ambitie zoals hierboven verwoord en opgenomen in de vastgestelde 

DIN overeind te houden en de bestemmingsreserve aan te vullen met de 
voor de komende jaren nog te verwachten tekorten. 

3. Maatregelen te nemen gericht op het terugdringen van het 
uitgavenniveau. 

 
Een keuze uit deze mogelijkheden zal bij de aanbieding van de 
Programmabegroting 2021-2024 aan uw raad worden voorgelegd. De 
voorbereiding daarvan vindt de komende maanden plaats. Op het onderdeel 
Sociaal Domein zal dit nadrukkelijk een integrale afweging zijn met zowel een 
inhoudelijke component (keuzes binnen het Sociaal Domein) als een 
financiële component (in verband met de noodzaak van realistische en 
financieel houdbare uitgangspunten). Zie verder 2.4. 
 

2.4 Dekkingsplan en vervolgproces 

 
De Voorjaarsnota 2020 (en hiermee het verwachte financiële perspectief) 
wordt nog zonder (sluitend) dekkingsplan aan uw raad aangeboden. De 
zomermaanden van 2020 worden benut om in afstemming met de 
klankbordgroep Sluitend maken begroting een dekkingsplan te vervaardigen.  
 
In dit dekkingsplan bij de Programmabegroting 2021-2024 worden keuzes 
voorgelegd aan de raad. In de huidige tijden van Coronacrisis kan onderdeel 
daarvan zijn een beschouwing over onze vrij te besteden reserves. Inzet van 
dit “spaargeld” voorkomt forse ingrepen in bestaand beleid (op korte 
termijn). Daarvoor is het wel nodig dat er de overtuiging is dat met de 
tijdelijke inzet van spaargeld er uiteindelijk zicht komt op een structureel 
sluitend meerjarenperspectief. De vraag “hoe diep zijn onze zakken” kan 
alleen in dat licht beantwoord worden. 
 
De Algemene reserve is de belangrijkste incidentele buffer die 
bovengenoemde ingrepen in bestaand beleid kan voorkomen of kan 
afvlakken. Logischerwijs betekent langdurig en fors interen op de Algemene 
reserve een verslechtering van ons weerstandsvermogen. Die situatie mag 
slechts die periode duren die nodig is. Ultimo 2019 bedraagt de Algemene 
reserve € 23,5 miljoen. De komende jaren wordt per saldo een groei in de 
Algemene reserve verwacht richting € 30 miljoen, maar hierbij moet wel 
aangetekend worden dat er onzekerheid bestaat ten aanzien van deze groei. 
Het is dus een inschatting naar de omstandigheden/claims van nu. De 
ondergrens die u als raad heeft ingesteld is € 10 miljoen. Hiermee is er een 
ruimte van € 20 miljoen die benut zou kunnen worden voor incidentele 
financiële tegenvallers, weliswaar een ruimte met onzekerheden. 
 
Als eerste is de vorming van een egalisatiereserve “Afrekening gevolgen 
Coronacrisis” die is voorgesteld bij onderdeel 2.1 Coronavirus een 
verdedigbare en realistische (incidentele) maatregel, zeker met de aanname 
dat het rijk de belofte inlost van compensatie aan gemeenten voor de 
gevolgen van de Coronacrisis. 
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Het tweede belangrijke dossier met zorgen over de financiën is het Sociaal 
Domein. Zoals in de Jaarstukken 2019 is weergegeven is de bodem van de 
bestemmingsreserve Transformatie Sociaal Domein in zicht en is er nog geen 
evenwicht bereikt in de kosten versus de beschikbare middelen. De 
benutting van de ruimte in de Algemene reserve creëert tijd om met 
incidentele middelen het noodzakelijke evenwicht structureel te bereiken. Bij 
de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 bestaat de mogelijkheid om 
hierin als fractie een richting te geven. 
 
Het definitieve dekkingsplan wordt dan als onderdeel van de 
Programmabegroting 2021-2024 behandeld in de raad van 5 november 
2020. 

2.5 Nieuw beleid 

 
Bij besluit van de raad van 31 maart 2011 is de stelpost Nieuw beleid 
vervallen. Sinds dat moment geldt binnen Zeewolde het principe “nieuw 
voor oud”. 
 

2.6 Gezamenlijke opgaven EHZ samenwerking 

 

Inleiding 
In het kader van de doorontwikkeling van de EHZ-samenwerking is per 
ingang van de boekjaren 2021-2024 gekozen voor een andere benadering 
voor aanmeldingen van gezamenlijk nieuw beleid.  
In 2019 is daartoe een Kadernota Meerinzicht 2020-2023 opgesteld specifiek 
voor extra opdrachten aan Meerinzicht vanuit de EHZ-gemeenten. Doel was 
ook om de financiële basis van Meerinzicht te verstevigen. 
 
Vanaf 2020 wordt een andere route bewandeld. Het gezamenlijk opgestelde 
document (opgenomen in bijlage 6.4) heeft een ruimere doelstelling, t.w. 
alle EHZ- aanmeldingen voor nieuw beleid voor de periode 2021-2024 in 
kaart te brengen. Dit is de eerste keer dat wij op deze wijze het nieuw beleid 
met elkaar afstemmen. Door op deze manier de P&C cyclus van de EHZ-
gemeenten en Meerinzicht op elkaar af te stemmen, worden de drie 
gemeenteraden in de gelegenheid gesteld op één moment per jaar de kaders 
voor de begroting van de gemeente en Meerinzicht vast te stellen. Bij de 
voorbereiding van dit document is sprake van een brede vertegenwoordiging 
vanuit Meerinzicht en gemeenten.  
 
Onderwerpen 
In de begroting van Meerinzicht is  benoemd dat Dienstverlening en 
Strategisch personeelsbeleid in ieder geval onderwerpen zijn waar 
gezamenlijk opgetrokken wordt. 
 
In de afweging van de onderwerpen, de fasering en beschikbaarheid van 
middelen worden de volgende onderwerpen voorgesteld om over te nemen. 
U wordt gevraagd om hiermee in te stemmen en de extra middelen 
beschikbaar te stellen. 
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Voorgesteld wordt om de volgende onderwerpen over te nemen: 

Nr Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Onder-
brengen bij 

1 Ondersteuning doorontwikkeling EHZ 
samenwerking 

150.000 150.000 150.000 - Harderwijk 

5 Strategisch HRM-beleid 50.000 50.000 50.000 - Meerinzicht 

7 Digitale transformatie 71.000 50.000 50.000 50.000 Meerinzicht 

8 Programma Dienstverlening 61.000 

175.000 

61.000 61.000 61.000 Programma
manager DV 

 Totaal 507.000 311.000 311.000 111.000  

 Aandeel  Zeewolde 81.025 75.640 75.640 12.680  

 

Bij de bepaling  van dit aandeel  is al rekening gehouden met reeds in de 
begroting opgenomen bedragen, zoals bijvoorbeeld voor Dienstverlening. 
 
Ontwikkelingen  
De komende tijd krijgen in ieder geval de volgende onderwerpen vorm: 
 Samenwerking Omgevingsvisie en Omgevingswet 
 Doorontwikkeling EHZ-samenwerking 
 (Digitale) dienstverlening Sociaal Domein 
 
Zoals gebruikelijk zult u als raad van ontwikkelingen op de hoogte worden 
gehouden, waar nodig aangevuld met aparte advisering. 
Na besluitvorming over de extra bijdrage van Zeewolde kan Meerinzicht deze  
in haar 1e begrotingswijziging 2020 meerjarige effecten (najaar 2020) 
opnemen.  
 

2.7 Algemene uitkering/Gemeentefonds 

 
Formalisatie en wijze van verrekening van rijksbeleid vindt in een circulaire 
plaats. De hoogte van de Algemene uitkering is gebaseerd op diverse 
maatstaven en wegingsfactoren. De uitkering is voor de gemeente een 
algemeen dekkingsmiddel. Daar waar dit expliciet in de toekenning van de 
uitkering wordt aangeven, worden de middelen ingezet als geoormerkte 
gelden.  
 
In 2021 zijn er (naar verwachting) 3 momenten waarop circulaires uitkomen: 
de Meicirculaire, de Septembercirculaire en de Decembercirculaire. De 
Meicirculaire is gekoppeld aan de Voorjaarsnota van het Rijk. Veelal leidt de 
Meicirculaire tot een aanpassing van de toekomstige geldstromen naar de 
gemeente. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de op te stellen 
begroting voor het nieuwe jaar. 
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De Septembercirculaire is gekoppeld aan de Miljoenennota en de algemene 
beschouwingen in de Tweede Kamer. Besluitvorming leidt tot effecten die 
financieel zijn te kwantificeren en leiden of kunnen leiden tot aanpassingen 
van de lopende en de nieuw op te stellen gemeentelijke begroting. 
 
In 2019 en 2020 heeft een herijking van het Gemeentefonds plaatsgevonden. 
Zowel het onderdeel Sociaal Domein als het klassieke deel (de overige 
onderdelen) zijn tegen het licht gehouden. De herijking gaf niet op alle 
onderdelen het gewenste resultaat. Op hoofdlijnen zou er een verschuiving 
plaatsvinden van “oost naar west” en van “platteland naar stad”. Daarom is 
op rijksniveau besloten om nader onderzoek te verrichten, in afstemming 
met de VNG, met uitstel van een jaar van het invoeringsmoment van 1 
januari 2022 als gevolg.  
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3. Ontwikkeling kerngegevens 
 
Met kerngegevens zoals het aantal inwoners en het aantal woningen wordt 
de begroting 2021-2024 mede opgesteld. Hiermee worden bijvoorbeeld 
belastingopbrengsten berekend. 
 
Normaal gesproken is de voorjaarsnota het moment dat bepaalde 
inschattingen die bij de Nota van uitgangspunten zijn gemaakt, herijkt 
worden. In december 2019 heeft de raad de Nota van uitgangspunten 2020 
vastgesteld. Daarom worden deze inschattingen nu bij deze Voorjaarsnota 
2020 afgezet tegen de inschattingen bij de Nota van uitgangspunten 2020. 
 

3.1 Kerngegevens woningen, inwoners en bedrijventerreinen 

 
Woningen 
De meerjarenramingen worden onder andere beïnvloed door het aantal 
woningen en inwoners. Een belangrijk element daarbij vormt de 
woningbouwproductie. Daarbij wordt uitgegaan van het verwachte aantal te 
bouwen woningen. Bij de opstelling van de Programmabegroting 2021-2024 
wordt uitgegaan van de volgende inschattingen. 
 

 VJN 2020  NvU 2020 

Jaar Verwachte aantal 

woningen per 1 

januari 

Verwachte toename 

aantal woningen in 

het jaar (2) 

Verwachte aantal 

woningen per 1 

januari 

2020       8.678 (1)        142  (3) 8.695 

2021 8.820        143  (3) 8.838 

2022 8.963 115 8.953 

2023 9.078 115 9.068 

2024 9.193 115 9.183 

 
(1) Bron: betaalspecificatie Algemene uitkering 2020-3, uitkeringsjaar 2020. 
(2) De basis voor de inschatting is de huidige woonvisie. De nieuwe 

woonvisie wordt naar verwachting in het najaar van 2020 vastgesteld. 
Dit kan leiden tot aanpassing van de bovengenoemde aantallen. 
Bovenstaande aantallen zijn exclusief inbreidingslocaties, zoals in het 
centrum die een forse omvang hebben. 

(3) Betreft de reguliere verwachting van 115 woningen per jaar, aangevuld 
met de afnameverplichting van de restantkavels binnen de Polderwijk, 
Parkkwartier Zuidcluster. Hierbij opgemerkt dat het Coronavirus 
onzekerheden oplevert ten aanzien van het uitgiftetempo. 

 
Inwoners 
De gemiddelde huishoudensgrootte per woning laat de afgelopen jaren een 
dalende trend zien. In de prognose gaan wij uit van een gemiddelde 
huishoudensgrootte van 2,37 persoon. Dit aantal is gebaseerd op het 
werkelijke cijfer van 2019 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
voor de gemeente Zeewolde. 
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 VJN 2020 NvU 2020 

Jaar Gemiddelde huishoudensgrootte 

in het jaar 

Gemiddelde huishoudensgrootte 

in het jaar 

2020 2,37 2,59 

2021 2,37 2,57 

2022 2,37 2,55 

2023 2,37 2,54 

2024 2,37 2,53 
 
Door de verwachte toename van het aantal woningen te vermenigvuldigen 
met de gemiddelde huishoudensgrootte wordt tot een inschatting van het 
inwoneraantal gekomen dat bij het opstellen van de Programmabegroting 
2021-2024 gebruikt wordt. Echter moet bij deze cijfers een belangrijke 
kanttekening geplaatst worden en dat is dat eventuele verdere groei na 2020 
afhankelijk is van de uitkomsten van het (raads)proces over de 
Omgevingsvisie voor Zeewolde. 
 

 VJN 2020 NvU 2020 

Jaar 
Verwachte aantal inwoners 

per 1 januari 
Verwachte aantal inwoners 

per 1 januari 

2020        22.656 (1) 22.679 

2021 22.993 23.050 

2022 23.331 23.345 

2023 23.604 23.638 

2024 23.877 23.929 
 

(1) Bron: CBS Statline 
 
Bedrijventerreinen 

Bij de inschatting van de verwachte uitgifte van kavels bedrijventerreinen 

wordt uitgegaan van de volgende aantallen. Bij de dalende lijn in uitgifte is 

rekening gehouden met de naderende eindigheid van uitgiftemogelijkheden 

van terreinen. De uitgifte is mede afhankelijk van de Omgevingsvisie die naar 

verwachting in het najaar van 2020 wordt vastgesteld. 

 

 VJN 2020 NvU 2020 

Jaar 

 

Verwachte uitgifte 

bedrijventerreinen 

Verwachte uitgifte 

bedrijventerreinen 

2020 4,5 ha. 4,5 ha. 
2021 4,5 ha. 4,5 ha. 
2022 4,5 ha. 4,5 ha. 

2023 1,5 ha. 1,5 ha. 

2024 1,5 ha. 1,5 ha. 

 
  



Voorjaarsnota 2020 
Versie 26 mei 2020 

 

15 

3.2 Loonstijging 

 
Bij de loonontwikkeling 2021 wordt uitgegaan van een stijging van 2,8%. 
 
Het gaat hier om loonstijgingen van personeel van de gemeente Zeewolde. 
De naar de diverse gemeenschappelijke regelingen overgegane medewerkers 
tellen niet mee voor deze berekening. 
In de begroting van Zeewolde worden de salariskosten geraamd in constante 
prijzen. Dit betekent dat in de salarisramingen voor het komende 
begrotingsjaar geen rekening wordt gehouden met nieuwe CAO-
ontwikkelingen en overige wijzigingen zoals sociale lasten. De gevolgen van 
deze loonontwikkelingen worden geraamd op een stelpost Loonmutaties. 
 
Als uitgangspunt voor de stelpost Loonmutaties wordt aangesloten bij de 
berekeningsmethode in de kadernota van Meerinzicht, maar er blijft eigen 
ruimte om beargumenteerd hiervan af te wijken. Gehanteerd wordt de 
”loonvoet sector overheid”. Dit is de gemiddelde loonvoetontwikkeling in de 
sector overheid (per fulltime equivalent). Voor de Programmabegroting 
2021-2024 wordt het percentage van Meerinzicht gevolgd. 
 

3.3 Prijsstijging 

 
Bij de prijsontwikkeling 2021 wordt uitgegaan van een vast bedrag van 
€ 30.000,-. 
 
Als uitgangspunt voor de stelpost Prijsmutaties (inflatie) wordt aangesloten 
bij de berekeningsmethode in de kadernota van Meerinzicht, maar er blijft 
eigen ruimte om beargumenteerd hiervan af te wijken. 
 
Gehanteerd wordt de “prijs intermediair verbruik van de overheid”. Dit is de 
gemiddelde prijsmutatie van de lopende aankopen van goederen en 
diensten (bijvoorbeeld kosten van energie, huisvesting, kantoorartikelen, 
uitzendkrachten) door de overheid. Voor de Programmabegroting 2021-2024 
wordt het percentage van Meerinzicht (2,7%) niet gevolgd. Ervaringscijfers 
leren dat binnen Zeewolde een vast bedrag van € 30.000,- afdoende is om 
prijsstijgingen het hoofd te bieden. Hanteren van een hoger bedrag leidt 
direct tot een hoger te dekken bedrag in de begroting. 
 

3.4 Loon- en prijsstijging verbonden partijen 

 
Bij de loon-en prijsontwikkeling 2021 van verbonden partijen wordt 
uitgegaan van een vast bedrag van € 300.000,- 
 
Net als de gemeente Zeewolde hebben gemeenschappelijke regelingen, 
waarin Zeewolde participeert veelal te maken met (dezelfde) loon- en 
prijsstijgingen als Zeewolde. Tot nu toe werd de begroting van Zeewolde 
gewijzigd indien zich een onvermijdelijke loon- of prijsstijging voordeed. Het 
nadeel daarvan is dat er acuut dekking gezocht moet worden voor een last 
die niet te voorkomen is. Daarom zal Zeewolde vanaf de 
Programmabegroting 2021-2024 een vast structureel bedrag van € 300.000,- 
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opnemen voor loon- en prijsstijgingen van verbonden partijen. Er zal 
hiermee ervaring worden opgebouwd of dit bedrag passend blijkt te zijn en 
bijgesteld worden indien dit niet het geval is. 
 

3.5 Indexatie gesubsidieerde instellingen 

 
Op 7 januari 2020 heeft het college een besluit genomen over het wijzigen 
van de wijze van indexeren van subsidiebudgetten vanaf 2021. De reden 
hiervan was dat het hanteren van één percentage voor alle gesubsidieerde 
instellingen tot een scheve verhouding leidde. De nieuwe uitgangspunten 
zijn als volgt: 
 Voor de compensatie van loon- en prijsstijging van enig jaar wordt 

aangesloten bij de verwachte Prijsindexen CPB CEP beloning werknemers 
en/of netto materieel (imoc) zoals die voor het betreffende jaar -1 zijn 
opgenomen in de Meicirculaire betreffende jaar -2 van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken c.a. 

 Voor organisaties met personeel en waarvoor cao’s leidend zijn bij de 
salariëring wordt een combinatie-index toegepast met een vaste loon-
prijsverhouding van 75% verwachte Prijs overheidsconsumptie, beloning 
werknemers en 25% verwachte Prijs overheidsconsumptie, netto 
materieel (imoc) zoals opgenomen in de Meicirculaire betreffende jaar -2 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken c.a. 

 Voor vrijwilligersorganisaties zonder personeel wordt de indexering 
gebaseerd op de verwachte Prijs overheidsconsumptie, netto materieel 
(imoc) zoals opgenomen in de Meicirculaire betreffende jaar -2 van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken c.a. 

 
Bovenstaande inflatiepercentages worden bekrachtigd in een afzonderlijk 
collegebesluit. 
 

3.6 Rentepercentages 

 
Bij de opstelling van de begroting is het noodzakelijk om een aantal 
rentepercentages vast te stellen. De uitgangspunten uit de in 2016 
vastgestelde Rentenota zijn hierbij bepalend. 
 
Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024 wordt met de 
volgende rentepercentages rekening gehouden. Hierbij wordt rekening 
gehouden met historische en toekomstige ontwikkelingen op de geld- en 
kapitaalmarkt. Door Schatkistbankieren in combinatie van de lage rentestand 
is het rentepercentage voor het uitzetten van geld nauwelijks nog een 
relevante factor. De percentages voor het aantrekken van kort geld (< 1 jaar) 
en lang geld (> 1 jaar) zijn wel bepaald in deze Voorjaarsnota 2020, maar dat 
betekent niet automatisch dat er de komende jaren leningen aangetrokken 
hoeven te worden. Grote investeringen, zoals Het Baken, maar ook grote 
ontvangsten door grondverkopen en uitgaven door grondaankopen hebben 
een aanzienlijk effect op de liquiditeitspositie. Continue monitoring vindt 
hierop plaats. 
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Hieronder worden de in de Programmabegroting 2021-2024 gehanteerde 
rentepercentages vermeld: 
 

 VJN 2020 NvU 2020 

Rentepercentages Percentage Percentage 

Kapitaalrente investeringen 0% 0% 

Uitzetten overtollige liquiditeiten 0% 0% 

Aantrekken korte financiering (< 1 jaar) 0% 0% 

Aantrekken lange financiering (> 1 jaar) 0,75% 1,0% 

Rekenrente Grondbedrijf 0% 0% 
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4. Meerjareninvesteringsplan (MIP) 
  

4.1 Meerjareninvesteringsplan 2021-2024 

  

Het MIP is een integraal onderdeel van de Voorjaarsnota 2020. Op basis van 

geformuleerde uitgangspunten is een programma opgesteld voor de periode 

2021-2024. De opgenomen investeringen hebben zowel een economisch als 

een maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut houdt in dat ze 

verhandelbaar moeten zijn in het economisch verkeer en dat er inkomsten 

mee gegenereerd kunnen worden. Kostendekkendheid is hierbij niet 

relevant. Bij investeringen met maatschappelijk nut gaat het om 

investeringen in de openbare ruimte die uitsluitend een meerjarig 

maatschappelijk nut hebben. Voorbeelden hiervan zijn wegen, pleinen, 

bruggen en openbaar groen. Deze producten genereren geen middelen en er 

is geen markt voor. Het gaat hier om investeringen in objecten die dus niet 

verhandelbaar zijn. 

 

Op het MIP zijn zowel de nieuwe als de vervangingsinvesteringen 

opgenomen. De vervangingsinvesteringen zijn bedoeld om het huidige 

voorzieningenniveau in stand te houden. De nieuwe investeringen zijn alleen 

opgenomen als zij voldoen aan de uitgangspunten. 

 

Bij het samenstellen van het MIP wordt uitgegaan van een peildatum die 

gelijk is aan die wordt gebruikt bij de opbouw van de Programmabegroting 

2021-2024. Met de op dat moment nog niet gestarte investeringen in het 

lopende jaar 2020 (vanuit het MIP 2020-2023) wordt ook rekening 

gehouden. Dit zorgt ervoor dat als deze investeringen nog tot uitvoering 

komen in 2020 na de peildatum, hier ook structureel dekking voor is in 2021 

en verder. 

 

Bij de nieuwe investeringen is ook inzichtelijk gemaakt hoeveel 

exploitatiebudget nodig is om het noodzakelijk onderhoud te kunnen 

uitvoeren. Dit geldt alleen voor nieuwe investeringen, omdat bij de 

vervangingsinvesteringen qua onderhoud het principe nieuw voor oud wordt 

gehanteerd. 

 

Het onderstaande overzicht geeft een gecomprimeerd beeld van de 

opgenomen investeringen voor de jaren 2021-2024. 

 

Investeringsjaar 2021 2022 2023 2024 

Geplande nieuwe investeringen economisch nut 900 110 - 30 

Geplande nieuwe investeringen maatschappelijk nut - - - - 

Geplande vervangingsinvesteringen economisch nut 500 300 168 322 

Geplande vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut 2.116 959 2.157 2.006 

Afschrijvingslasten (cumulatief) - 121 193 277 

Exploitatielasten (cumulatief) - - - - 
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4.2 Dekking 

 
Voor de dekking van de afschrijvingslasten zijn structurele stelposten 
opgenomen in de begroting. De vervangingsinvesteringen worden gedekt 
vanuit de vrijval op de Staat van investeringen. In theorie moet het zo zijn 
dat investeringen die niet meer op deze staat voorkomen, maar nog wel 
benodigd zijn, op het MIP zijn opgenomen en dat dus dekking voorhanden is 
voor de vervangingsinvesteringen. 
 
De nieuwe investeringen worden gedekt vanuit een stelpost die jaarlijks 
wordt bijgesteld. In de praktijk wordt het perspectief alleen in de laatste 
jaren aangepast, omdat in de voorgaande jaren de nieuwe investeringen al 
inzichtelijk zijn gemaakt. 
 
Voor investeringen die in het begrotingsjaar moeten worden gepleegd en die 
niet zijn opgenomen op het MIP, dient aanvullende dekking gezocht te 
worden. Dit kan bijvoorbeeld door bestaand exploitatiebudget af te ramen 
ter dekking van de kapitaallasten. 
 
De dekking van de nieuwe en vervangingsinvesteringen passen binnen de in 
de begroting hiervoor opgenomen middelen. 
 

4.3 Toelichting op de (nieuwe) investeringen 

 
De onderstaande toelichtingen zijn gesorteerd op het taakveld waar ze 
betrekking op hebben, onafhankelijk van het jaar waarin ze gepland staan 
om uit te voeren. 
 
Verbouwing Meermin en Eclips 
In 2019 is besloten de welzijnsactiviteiten in de toekomst vanuit de locatie 
Meermin/Eclips te faciliteren. Een gebruikersinventarisatie heeft inmiddels 
plaatsgevonden en onderzoek op de Visie Welzijn is in afronding. Deze 
vormen de basis om tot een Programma van Eisen voor de verbouwing te 
komen. Richtlijnen die vanuit de Coronamaatregelen voort (gaan) komen en 
effect hebben op de inrichting, worden daarbij uiteraard ook betrokken.  
 
Gebouw begraafplaats 
Dit gebouw is opgenomen onder de vervangingsinvesteringen met 
economisch nut. Intentie is een deel van het gebouw op de begraafplaats te 
verkopen. Mocht dit niet te effectueren zijn, dan is het idee daar een andere 
inrichting te verwezenlijken. Daarvoor is dan dit opgenomen 
inrichtingskrediet. Naar verwachting zal hier eind 2020 meer duidelijkheid 
over zijn. 

 
 



Voorjaarsnota 2020 
Versie 26 mei 2020 

 

20 

5. Realisatieagenda 2018-2022 “Een schone toekomst” 
 
Bij deze Voorjaarsnota 2020 wordt u geïnformeerd over de voortgang van 
het Coalitieakkoord 2018-2022 “Een schone toekomst” en in het bijzonder de 
bijbehorende Realisatieagenda 2018-2022. 

 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de Realisatieagenda 2018-2022 
per de stand van 1 maart 2020. 
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6. Bijlagen 
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6.1 Meerjareninvesteringsprogramma 2021-2024 
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Jaar Taakveld Taakveld-omschrijving Omschrijving Bedrag Afschrijving 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

(jaren)

2021 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie Verbouwing de Meermin 650.000€     25 -€   26.000€ 26.000€ 26.000€    -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie Verbouwing Eclips 250.000€     25 -€   10.000€ 10.000€ 10.000€    -€          -€          -€          -€          

Totaal 900.000€     -€   36.000€ 36.000€ 36.000€    -€          -€          -€          -€          

2022 0.2 Verkiezingen Stemcomputers 110.000€     5 -€   -€             22.000€ 22.000€    -€          -€          -€          -€          

Totaal 110.000€     -€   -€             22.000€ 22.000€    -€          -€          -€          -€          

2023 - - - -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

2024 7.5 Begraafplaatsen Inrichten grafheuvel 6 30.000€       25 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal 30.000€       -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal generaal 1.040.000€ -€   36.000€ 58.000€ 58.000€    -€          -€          -€          -€          

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2021 - 2024 voor nieuwe investeringen met economisch nut Exploitatielast
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Jaar Taakveld Taakveld-omschrijving Omschrijving Bedrag Afschrijving 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

(jaren)

2021 - - - -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

2022 - - - -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

2023 - - - -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

2024 - - - -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal generaal -€                   -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2021 - 2024 voor nieuwe investeringen met maatschappelijk nut Exploitatielast
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Jaar Taakveld Taakveld-omschrijving Omschrijving Bedrag Afschrijving 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

(jaren)

2021 5.2 Sportaccomodaties Sportmiddelen 20.000€       10 -€   2.000€    2.000€    2.000€      -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Publiek Personenauto (VW UP 23-TSB-6) 15.500€       7 -€   2.214€    2.214€    2.214€      -€          -€          -€          -€          

5.7 Openb.speelplaatsen/terreinen Speeltoestellen (BHP 2017-2020) 66.500€       15 -€   4.433€    4.433€    4.433€      -€          -€          -€          -€          

0.2 Verkiezingen Vervanging stemhokjes 10.000€       10 -€   1.000€    1.000€    1.000€      -€          -€          -€          -€          

5.2 Sportaccomodaties Sporthal de Horst: Vervanging systeemplafond/scheidingswanden 22.176€       25 -€   887€       887€       887€          -€          -€          -€          -€          

5.2 Sportaccomodaties Sporthal de Horst: Vervanging ventilatiesysteem 17.936€       10 -€   1.794€    1.794€    1.794€      -€          -€          -€          -€          

5.2 Sportaccomodaties Sporthal de Horst: Vervanging verlichting 39.619€       10 -€   3.962€    3.962€    3.962€      -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie De Meermin: Vervanging dakbedekking 15.071€       25 -€   603€       603€       603€          -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie De Meermin: Vervanging vloerbedekking 32.672€       25 -€   1.307€    1.307€    1.307€      -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie De Meermin: Vervanging systeemplafonds 41.022€       25 -€   1.641€    1.641€    1.641€      -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie De Meermin: Vervanging deuren/kozijnen/wanden 30.978€       10 -€   3.098€    3.098€    3.098€      -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie De Meermin: Vervanging sanitaire voorzieningen 30.986€       25 -€   1.239€    1.239€    1.239€      -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie De Meermin: Vervanging verlichting 23.619€       25 -€   945€       945€       945€          -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie De Meermin: Renovatie Lift 23.688€       25 -€   948€       948€       948€          -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie Eclips: Vervanging dakbedekking 12.304€       25 -€   492€       492€       492€          -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie Eclips: Vervanging keuken 16.538€       10 -€   1.654€    1.654€    1.654€      -€          -€          -€          -€          

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie Eclips: Vervanging sanitaire voorzieningen 15.429€       25 -€   617€       617€       617€          -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Ondersteuning MIZ Gemeentewerken: Vervanging verlichting 10.750€       10 -€   1.075€    1.075€    1.075€      -€          -€          -€          -€          

7.5 Begraafplaatsen Herinrichting Grafheuvels 1 & 2 30.000€       25 -€   1.200€    1.200€    1.200€      -€          -€          -€          -€          

7.5 Begraafplaatsen Herinrichting gebouw Begraafplaats 25.000€       25 -€   1.000€    1.000€    1.000€      -€          -€          -€          -€          

Totaal 499.788€     -€   32.109€ 32.109€ 32.109€    -€          -€          -€          -€          

2022 5.2 Sportaccomodaties Sportmiddelen 20.000€       10 -€   -€             2.000€    2.000€      -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Publiek Bedrijfsauto (VW Transporter pick-up VK-997-S) 55.000€       8 -€   -€             6.875€    6.875€      -€          -€          -€          -€          

5.7 Openb.speelplaatsen/terreinen Speeltoestellen (BHP 2017-2020) 66.500€       15 -€   -€             4.433€    4.433€      -€          -€          -€          -€          

5.2 Sportaccomodaties Sporthal de Horst: Vervanging deuren/kozijnen/radiatoren 11.897€       10 -€   -€             1.190€    1.190€      -€          -€          -€          -€          

5.2 Sportaccomodaties Sporthal de Horst: Vervanging verwarming 38.398€       10 -€   -€             3.840€    3.840€      -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Ondersteuning MIZ Gemeentewerken: Vervanging dakbedekking 53.676€       25 -€   -€             2.147€    2.147€      -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Ondersteuning MIZ Gemeentewerken: Vervanging goederenlift 12.600€       25 -€   -€             504€       504€          -€          -€          -€          -€          

0.3 Beheer overige gebouwen Politiebureau: Vervanging dakbedekking 14.384€       25 -€   -€             575€       575€          -€          -€          -€          -€          

2.2 Parkeren Parkeergarage: Vervanging veiligheidssystemen 13.253€       10 -€   -€             1.325€    1.325€      -€          -€          -€          -€          

4.2 Onderwijshuisvesting Kortsteel 5: Buitenschilderwerk 14.103€       5 -€   -€             2.821€    2.821€      -€          -€          -€          -€          

Totaal 299.811€     -€   -€             25.710€ 25.710€    -€          -€          -€          -€          

2023 5.2 Sportaccomodaties Sportmiddelen 20.000€       10 -€   -€             -€             2.000€      -€          -€          -€          -€          

5.7 Openb.speelplaatsen/terreinen Speeltoestellen (BHP 2017-2020) 66.500€       15 -€   -€             -€             4.433€      -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Publiek Bedrijfsauto (VW Transporter pick-up VN-701-X) 40.000€       8 -€   -€             -€             5.000€      -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Ondersteuning MIZ Bedrijfsauto (Opel Combo VV-209X) 15.500€       7 -€   -€             -€             2.214€      -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Ondersteuning MIZ Personenauto (Volkswagen UP 9CNG) KT-476-B) 15.500€       7 -€   -€             -€             2.214€      -€          -€          -€          -€          

0.2 Verkiezingen Vervanging stemhokjes 10.000€       10 -€   -€             -€             1.000€      -€          -€          -€          -€          

- Diverse taakvelden Vervangingsinvesteringen gebouwen vanuit MJOP* 69.067€       10 -€   -€             -€             6.907€      -€          -€          -€          -€          

- Diverse taakvelden Vervangingsinvesteringen gebouwen vanuit MJOP* 171.550€     25 -€   -€             -€             6.862€      -€          -€          -€          -€          

Totaal 167.500€     -€   -€             -€             30.630€    -€          -€          -€          -€          

2024 5.2 Sportaccomodaties Sportmiddelen 20.000€       10 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

5.7 Openb.speelplaatsen/terreinen Speeltoestellen (BHP 2017-2020) 66.500€       15 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Publiek Bedrijfsauto (Volkswagen Transporter Pick-up (VX-306-G) 40.000€       8 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Publiek Bedrijfsauto (Scania 15-BHJ-2) 180.000€     8 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

0.4 Overhead - Afd. Ruimte Personenauto (Volkswagen UP PS-320-B) 15.500€       7 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

- Diverse taakvelden Vervangingsinvesteringen gebouwen vanuit MJOP* 12.600€       5 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

- Diverse taakvelden Vervangingsinvesteringen gebouwen vanuit MJOP* 19.631€       10 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

- Diverse taakvelden Vervangingsinvesteringen gebouwen vanuit MJOP* 105.278€     25 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal 322.000€     -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal generaal 1.289.099€ -€   32.109€ 57.819€ 88.449€    -€          -€          -€          -€          

* Het MJOP heeft een looptijd van 2019-2022, met een doorkijk voor de jaren daarna. Vanuit de doorkijk zijn de totale investeringsbedragen meegenomen per afschrijvingstermijn.

Deze bedragen zullen worden uitgesplitst zodra het nieuwe MJOP is vastgesteld.

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2021 - 2024 voor vervangingsinvesteringen met economisch nut Exploitatielast
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Jaar Taakveld Taakveld-omschrijving Omschrijving Bedrag Afschrijving 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

(jaren)

2021 2.1 Verkeer en vervoer BP Verlichting (2018-2021) armaturen 900€             20 -€   45€          45€          45€            -€          -€          -€          -€          

2.1 Verkeer en vervoer BP Verlichting (2018-2021) lichtmasten 214.725€     40 -€   5.368€    5.368€    5.368€      -€          -€          -€          -€          

2.1 Verkeer en vervoer Beheerplan wegen (2015-2019) 1.900.000€ 40 -€   47.500€ 47.500€ 47.500€    -€          -€          -€          -€          

Totaal 2.115.625€ -€   52.913€ 52.913€ 52.913€    -€          -€          -€          -€          

2022 2.1 Verkeer en vervoer BP Verlichting (2018-2021) armaturen -€                   20 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

2.1 Verkeer en vervoer BP Verlichting (2018-2021) lichtmasten 33.600€       40 -€   -€             840€       840€          -€          -€          -€          -€          

2.1 Verkeer en vervoer Beheerplan wegen (2015-2019) 925.000€     40 -€   -€             23.125€ 23.125€    -€          -€          -€          -€          

Totaal 958.600€     -€   -€             23.965€ 23.965€    -€          -€          -€          -€          

2023 2.1 Verkeer en vervoer BP Verlichting (2018-2021) armaturen 7.200€          20 -€   -€             -€             360€          -€          -€          -€          -€          

2.1 Verkeer en vervoer BP Verlichting (2018-2021) lichtmasten 150.150€     40 -€   -€             -€             3.754€      -€          -€          -€          -€          

2.1 Verkeer en vervoer Beheerplan wegen (2015-2019) 2.000.000€ 40 -€   -€             -€             50.000€    -€          -€          -€          -€          

Totaal 2.157.350€ -€   -€             -€             54.114€    -€          -€          -€          -€          

2024 2.1 Verkeer en vervoer BP Verlichting (2018-2021) armaturen 5.775€          20 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

2.1 Verkeer en vervoer BP Verlichting (2018-2021) lichtmasten 49.950€       40 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

2.1 Verkeer en vervoer Beheerplan wegen (2015-2019) 1.950.000€ 40 -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal 2.005.725€ -€   -€             -€             -€               -€          -€          -€          -€          

Totaal generaal 7.237.300€ -€   52.913€ 76.878€ 130.992€ #VERW! -€          -€          -€          -€          

* Voor de beheerplannen wordt uitgegaan van de meest recent vastgestelde plannen. Financiële effecten van beheerplannen die nog in de maak zijn (bijvoorbeeld beheerplan Wegen), zijn nog niet meegenomen.

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2020 - 2023 voor vervangingsinvesteringen met Maatschappelijk nut Exploitatielast
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6.2 Realisatieagenda “Een schone toekomst”  

 
In kleur zijn de wijzigingen ten opzichte van 1 juli 2019 weergegeven. 
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Volg 
Nr. 

Actie 
Nr. 

Progr. Onderwerp Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wanneer? Bestaand / 
nieuw beleid 

PH? Afdeling? Wat mag / gaat het 
kosten? 

Stand van zaken per 1 maart 2020 

1 1 0  Modern 
bestuur 

Inwoners, bedrijven, 
organisaties c.a. worden 
bij de voorbereiding c.q. 
voorafgaand aan 
planvorming hierbij 
betrokken. 
 
 
 
 
 
 
Een organisatie passend bij 
de veranderende tijd. 

Bepalen om welke plannen en vraagstukken het 
gaat. 
 
Bepalen op welke moment de betrokkenheid vorm 
krijgt. 
 
Bepalen op welke wijze de betrokkenheid vorm 
krijgt. 
 
Training/opleiding van bestuur en relevante 
medewerkers in de gewenste werkwijze. 
 
Doorontwikkeling van de organisatie. 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2020 

Bestaand GJG/
WP/   
 
 
 
 
WP 
 
 
WP 
 
 
ES 

Griffie / 
Directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
College / 
Griffie / 
Directie 

Eenmalig ten laste van 
organisatie ontwikkeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Training en opleiding zijn lopend op het gebied van “deep democracy”. 
 
 
Uitvoering gestart in juni 2018. Besproken in college van B&W in relatie tot proces van Organisatie-
ontwikkeling.  
Afspraak 2 oktober 2018: antwoord geven op de vraag “hoe wij de balans in de rolverdeling (tussen 
raad, college en organisatie) realiseren?’’ 
De aanpak daarvan nader uit te werken in een procesvoorstel door griffier, burgemeester en 
gemeentesecretaris.  
 

2 2 0 Modern 
bestuur 

Wij ontwikkelen een 
moderne(re) 
vergadercultuur. 

De verschillende mogelijkheden elders beproefde 
vergaderwijzen in kaart brengen en op basis hiervan 
een keuze maken. 
 
Deze implementeren.  
 

2019 
 
 
 
2020 

Nieuw GJG/
WP   

Griffie / 
Directie 

Eenmalige kosten voor 
externe begeleiding 

In de raad van 20 december 2018 is de verordening op raadscommissies 2019 vastgesteld. Hierin 
zijn afspraken gemaakt over een nieuwe werkwijze voor raad en commissies. Na een jaar wordt 
deze geëvalueerd. In 2020 is de vergaderstructuur van de gemeenteraad aangepast n.a.v. de 
uitgevoerde  enquête. 

3 3 0 Modern 
bestuur 

Democratische legitimatie 
van besluiten. 

Investeren in bewustwording dat betrokkenheid c.q. 
participatie bij planvorming betekent dat er binnen 
door de gemeenteraad en wet- en regelgeving 
gestelde kaders  geluisterd wordt naar wensen van 
inwoners en bedrijven. 
 

Hele 
periode 

 GJG/
WP   

Griffie / 
Directie 

 Deze actie moet in relatie worden gezien met de uitkomsten van de Toekomstvisie en de te bepalen 
Omgevingsvisie, ontwikkeling modern bestuur en te ontwikkeling van een moderne 
vergadercultuur. 

4 4 0 Toekomst 
Zeewolde 

Voor 1 oktober 2019 in 
samenspraak met alle 
betrokkenen een 
Toekomstvisie 2040 op 
hoofdlijnen. 

Wij richten ons tot de inwoners van Zeewolde met 
als centrale vraag:  
- Wat vindt u belangrijk voor en in Zeewolde? 
- Hoe ziet het Zeewolde van de toekomst er uit 

en wat heeft u daarvoor over en nodig? 
 
Stuurgroep en projectgroep samenstellen. 
 
Werkwijze / profiel bepalen. 
 
Opdracht formuleren. 
 

2018-2019 Nieuw WP Ruimte / 
Samenleving 

Eenmalige kosten voor 
externe begeleiding 

Project is in gang gezet. Middels collegebesluit van februari 2019 zijn de middelen hiervoor 
beschikbaar gesteld. In de raad van april 2019 is het plan van aanpak Toekomstvisie vastgesteld. 
De Toekomstvisie is in december 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. In februari 2020 is de 
Toekomstvisie behandeld in de gemeenteraad. 

5 5 8 Toekomst 
Zeewolde 

Voor 1 januari 2021 een 
Omgevingsvisie. 

Wordt opgestart na 1 oktober 2019 op basis van de 
alsdan beschikbare Toekomstvisie. 
 

2019-2020 Omgevings- 
visie 2020-
2025 

WP Ruimte / 
Samenleving 

 De Omgevingsvisie zal naar verwachting eind eerste kwartaal 2021 gereed zijn. De 
inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021 van de Omgevingswet is van Rijkswege in een 
kamerbrief van 1 april 2020 uitgesteld.   
Het plan van aanpak is in maart 2020 vastgesteld en het proces dat op basis daarvan gevolgd gaat 
worden is in uitvoering. 

6 10 8 Groei Nieuwe woonconcepten 
krijgen een kans. 

Trends en ontwikkelingen op dit vakgebied 
nauwlettend  volgen. 
 
Contacten met ontwikkelende partijen 
onderhouden. 
 
Partijen uitnodigen en gelegenheid bieden tot 
planontwikkeling / realisatie van nieuwe duurzame 
woonconcepten aansluitend  bij de zich voordoende 
marktomstandigheden. 
 
Geschikte locaties voorhanden hebben of maken 
waar deze concepten gerealiseerd  kunnen worden. 
 
Ruimte bieden aan (particulier) initiatieven voor 
bijzondere woonmilieus (zoals exclusief wonen, 
tinyhouses). 
 
Kansen en mogelijkheden van Oosterwold benutten. 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 

Woonvisie 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bestemmings- 
plannen 

WE Ruimte  De woonvisie zal naar verwachting in 2020 gereed zijn. Hierbij zal er ook gebruik worden gemaakt 
van de uitkomsten van extern onderzoek naar de bevolkingsopbouw en samenstelling  van de 
gemeente. 
Een behoefte onderzoek maakt hier geen deel van uit. 
 
De concept Woonvisie is in februari 2020 vrijgegeven voor inspraak. 

7 11 8 Groei Wij zorgen voor woningen 
voor doelgroepen als 

Monitoren hoe de vraag zich zowel kwantitatief als 
kwalitatief ontwikkelt. 

Hele 
periode 

Bestaand WE 
 

Ruimte  In de Polderwijk en in het centrum worden op dit moment woningen gebouwd met een passend 
aanbod voor de diverse doelgroepen. 
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Volg 
Nr. 

Actie 
Nr. 

Progr. Onderwerp Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wanneer? Bestaand / 
nieuw beleid 

PH? Afdeling? Wat mag / gaat het 
kosten? 

Stand van zaken per 1 maart 2020 

ouderen en starters.  
Met betrokken partijen (ontwikkelaars en 
corporaties) inzetten op aansluiting van een passend 
aanbod voor deze doelgroepen. 
 
Initiatief nemen voor noodzakelijke 
planontwikkeling, zowel in nieuwbouw als 
herontwikkeling van bestaand vastgoed.    
 
Marktpartijen betrekken bij een 
(duurzame)ontwikkeling voor ouderen en starters. 

 
ES 

8 13 8 Welstand Welstand in de huidige 
vorm kan stoppen. 

Wordt meegenomen bij de implementatie van de 
Omgevingswet waarbij de huidige gang van zaken 
geëvalueerd wordt en de resultaten daarvan 
meegenomen. 
 

2021 Omgevingswet 
2021 

WE Ruimte  Naar verwachting zal de omgevingswet in 2021 ingaan. 

9 14 3 Economie Wij bieden bestaande 
bedrijven die dat willen 
uitbreidingsmogelijk-
heden. 

Monitoren hoe de vraag zich zowel kwantitatief als 
kwalitatief ontwikkelt. 
 
Met betrokken partijen inzetten op aansluiting van 
een passend  aanbod voor deze doelgroepen. 
 
Initiatief nemen voor noodzakelijke 
planontwikkeling, zowel in nieuwbouw als 
herontwikkeling van bestaand vastgoed.      
 
Het belang van duurzaamheid hierbij onder de 
aandacht brengen. 
 

2020 Bestemmings-
plannen 
 
 

EJ Grondbedrijf  Momenteel loopt er een onderzoek naar uitbreiding van de huidige bedrijventerreinen. Naar 
verwachting zullen de uitkomsten eind 2019 bekend worden. 
 
Er is inmiddels een quick-scan laddertoets uitgevoerd. Hierna volgt een verdiepingsslag. Medio 
zomer 2019 zal dit zijn beslag gaan krijgen. 
 
Resultaten van de quick-scan zijn bekend. In afwachting van meer duidelijkheid in relatie tot de 
landelijk gevoerde de stikstof discussie is een vervolgstap daarop tijdelijk uitgesteld. 

10 15 3 Economie Wij bieden nieuwe 
bedrijven 
vestigingsmogelijkhe-den 
op een hen en ons 
passende locatie. 

Binnen de planologische mogelijkheden er voor 
zorgen dat er  een toereikend aanbod aan 
vestigingsmogelijkheden (zowel nieuw als bestaand) 
voorhanden is. 
 
Voor 1 januari 2019 een eerste plan initiëren om dit 
mogelijk te maken. 

2018-2019 Structuurvisie 
Werklocaties 
Zeewolde 
2013-2017  
 
Omgevings- 
visie 
 
Bestemmings-
plannen 
 

EJ Grondbedrijf  De structuurvisie werklocaties zal naar verwachting na afronding van de Omgevingsvisie worden 
opgepakt. 

11 16 3 Economie Wij scheppen een kader 
dat werving van specifieke 
bedrijven mogelijk maakt. 

De impact die  gevestigde bedrijven op diverse 
facetten (financieel, duurzaamheid, uitstraling, “lust 
en last”, maatschappelijk) hebben analyseren. 
 
Op basis van de resultaten en te maken keuzes 
uitvoeren van gerichte promotie en acquisitie, 
waaronder ook op het vlak van recreatie en 
toerisme.      

Hele 
periode 

Structuurvisie 
Werklocaties 
Zeewolde 
2013-2017 
 
Omgevings- 
visie 
 
Bestemmings-
plannen 
 

EJ Grondbedrijf   

12 17 3 Economie Wij scheppen positieve 
randvoorwaarden voor 
een betere balans tussen 
in- en uitgaande pendel 
woon werkverkeer. 
Werkgelegenheid van 
kennisintensieve en 
innovatieve bedrijven. 
 

Het voorhanden hebben en houden van een breed 
aanbod aan vestigingsmogelijkheden. 
 
Zorgen voor een aantrekkelijk woon- en 
voorzieningenmilieu om de komst van deze 
bedrijven en werknemers aantrekkelijker te maken. 
 
Initiatieven benaderen vanuit de grondhouding 
“denken in mogelijkheden”. 
 

Hele 
periode 

Structuurvisie 
Werklocaties 
Zeewolde 
2013-2017  
 
Omgevings- 
visie 
 

EJ Grondbedrijf   

13 19 3 & 8 Integratie Samen met werkgevers 
zoeken wij naar meer 
permanente oplossingen 
(integratie) in het dorp. 
 

Kleinschalige huisvesting voor doelgroepen in de 
kern planologisch faciliteren (maatwerk). 
 
Op lange termijn eindigt de tijdelijk vergunde locatie 
Bosruiterweg 14-16. 
   

Hele 
periode 

 WE Ruimte / 
Samenleving 

  

14  3 Centrum Een attractief en florerend 
centrum van Zeewolde. 
 

De centrumcoördinator gaat met inwoners, 
ondernemers en eigenaren uitvoering geven aan het 
vastgestelde actieplan. 
 

Hele 
periode 

Bestaand WE Ruimte Bestaande raming: 
bestemmingsreserve. 
Evaluatie in 2019. 
 

In 2019 is er een project Centrum omgevingsplan vastgesteld. Dit project loopt en het actieplan met 
de centrumcoördinator is in uitvoering. 
Een overzicht stand van zaken Actiewijzer centrum en een voorstel voor een nieuwe BIZ periode zijn 
in maart 2020 in het college aan de orde geweest en worden aan de raad aangeboden. 
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Volg 
Nr. 

Actie 
Nr. 

Progr. Onderwerp Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wanneer? Bestaand / 
nieuw beleid 

PH? Afdeling? Wat mag / gaat het 
kosten? 

Stand van zaken per 1 maart 2020 

15 21 3 Verruiming 
winkeltijden 

Alle winkels mogen van 
13.00 tot 20.00 uur open 
op zon- en feestdagen. Dit 
evalueren wij met alle 
betrokkenen na 2 jaar. 

Aanpassen van de winkeltijdenverordening om de 
nieuwe openingstijden mogelijk te kunnen maken. 
 
 
In de reguliere overlegstructuur met de 
(centrum)ondernemers de ervaringen monitoren. 
 
Het uitvoeren van een evaluatie in navolging van het 
behoefteonderzoek uit 2017. 
 

Raad 
november 
2018 
 
2019-2020 
 
 
2021 

Winkeltijden 
verordening 
Zeewolde 2011 

EJ Publiek  Op 1 november 2018 is de verordening Winkeltijden door de gemeenteraad vastgesteld, die 
aangepaste openingstijden mogelijk maakt. 

16  5  Recreatie  Wij willen de recreatieve 
kracht van Zeewolde 
versterken en uitdragen 
(promoten). 

Een integrale nota Toerisme, recreatie en 
evenementen opstellen, gericht op doorontwikkeling 
van Zeewolde als dag- en verblijf recreatieve 
bestemming.  
 
Benutting van kansen die majeure ontwikkelingen als 
Lelystad Airport, Floriade en het Scouting-landgoed 
ondernemers in Zeewolde biedt.   
 
Doorontwikkeling van (openbare) toeristische 
infrastructuur en routenetwerken.  
 
Herziening van de subsidiebeleidsregels voor 
evenementen. 
 

2019 
 
 
 
 
Hele 
periode 
 
 
Hele 
periode 
 
2020 

Nieuw 
 
 
 
 
Nieuw 
 
 
 
Bestaand 
 
 
Nieuw 

EJ Samenleving  De afronding van de nota is voorzien in het najaar 2020. 
 
 
 
 
Waar zich kansen voordoen, worden die benut. 
 
 
 
Begin 2020 is de Zuiderzee Icoonroute tot stand gekomen, die over het LF-routenetwerk loopt.  
 
 
Herziening volgt na vaststelling van de integrale nota Toerisme, recreatie en evenementen. 

17 23 5 Recreatie Wij spannen ons in om 
ondernemers de 
organisatie van Puur 
Zeewolde te laten dragen. 

Wij sluiten een meerjaren subsidie-overeenkomst 
met Puur Zeewolde.  
 
Wij stimuleren  netwerkontwikkeling en onderlinge 
samenwerking in en met vrijetijdssector.  
 
Wij geven extra aandacht aan arrangementvorming 
en digitale (marketing) mogelijkheden. 
 

2019 e.v. 
 
 
Hele 
periode 
 
2019-2020 
 

Bestaand 
 
 
Bestaand 
 
 
Bestaand 

EJ Samenleving  Jaarlijks wordt aan Puur Zeewolde subsidie verleend, na beoordeling van de aanvraag en het 
activiteitenprogramma. 
 
Heeft continu onze aandacht. 
 
 
Heeft continu onze aandacht. 

18 24 5 Recreatie Wij zoeken een 
aantrekkelijke invulling van 
de horeca op de Tulp. 
 

Waterrecreatie en watersport zijn belangrijke pijlers 
in sport- en recreatiebeleid. Naast horeca is er 
(digitaal) extra aandacht voor beleving en vermaak 
op en aan het water.  
 

2019 Bestaand EJ Samenleving  Door de volgordelijkheid van de realisatie van dit gebied is een kader voor de invulling van de 
horecafunctie voorzien in de 2e helft van 2020.  

19  5 Recreatie  Wij staan positief 
tegenover de komst van 
“elk-weer-faciliteiten” 
voor jong en oud. 
 

Grotere inzet op het aantrekken van nieuwe 
toeristische bedrijvigheid. Intensievere 
samenwerking met gebiedspartners zoals 
Staatsbosbeheer.  

Hele 
periode 

Nieuw EJ Samenleving  Deze wordt onderdeel van de nieuwe nota Recreatie. Deze is voorzien in het najaar van 2020. 

20  5 Recreatie  Behoudens specifieke / 
wettelijke gemeentelijke 
verantwoordelijkheden 
zijn eigenaren / besturen 
zelf verantwoordelijk op 
recreatieparken. 
 

Zie punt 27.  Bestaand WE Ruimte   

21 27 8 Recreatie Voor Horsterwold willen 
wij binnen het beleid 
“Vitale verblijfsrecreatie” 
een permanente 
oplossing. Permanente 
bewoning is geen optie. 
 

Evaluatie van het beleid in een bredere context, 
waarbij aandacht voor de effecten op de gehele 
verblijf recreatieve sector in Zeewolde. 

2019 Bestaand WE Ruimte  Als gevolg van intensievere controles, uitbreiding areaal en andere taken zijn hiervoor in de 
Voorjaarsnota 2019 extra middelen ter beschikking gesteld voor uitbreiding van de formatie met 1 
BOA. 

22 28 8 Recreatie Er komt extra aandacht 
voor handhaving van het 
verbod op bewoning van 
boten in jachthavens. 
 

Handhaving van bewoning van boten in 
jachthavens wordt als project opgenomen in 
het handhavingsuitvoeringsprogramma 2019. 

2019 Nieuw GJG Ruimte   

23 29 4 Onderwijs Wij ondersteunen een te 
maken 
samenwerkingsplan van 
schoolbesturen in 
Zeewolde. 
 
 

Een samenwerkingsplan is afgerond en wordt door 
alle schoolbesturen en partners in de wijk opgepakt.  
 

2018 Nieuw EJ Samenleving Is al bekostigd door 
gemeente en 
schoolbesturen 

In maart 2018 is er een intentieverklaring door de scholen en de gemeente getekend om te komen 
tot een samenwerking tussen alle scholen in Zeewolde. Scholen hebben dit gezamenlijk verder 
opgepakt, afstemming met de gemeente voor de integrale afweging is er op het moment dat de 
effecten voor het Integraal Huisvestingsplan bekend zijn. 

24 30 4 Onderwijs Wij blijven streven naar 
uitbreiding van De Levant 

Wij onderzoeken de mogelijkheden en benutten elke 
kans. 

Hele 
periode 

Bestaand EJ Samenleving Er is reeds besloten en 
dus voorzien in dekking 

De verbouwing is afgerond. 



Voorjaarsnota 2020 

 

31 

Volg 
Nr. 

Actie 
Nr. 

Progr. Onderwerp Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wanneer? Bestaand / 
nieuw beleid 

PH? Afdeling? Wat mag / gaat het 
kosten? 

Stand van zaken per 1 maart 2020 

tot een volledige 
middelbare school en een 
goede verbinding tussen 
onderwijs en bedrijfsleven. 
 

De gemeente bekostigt een groot deel van de 
verbouwing die de gezamenlijke huisvesting van de 
Levant en Oriënt mogelijk maakt. 
 
 
 

25  4 Passend 
onderwijs 

Meer inwoners komen 
met een passende 
startkwalificatie op de 
arbeidsmarkt. 

Wij versterken de doorgaande leer- en 
ontwikkellijnen. 
 
Wij dragen bij aan een sluitende aanpak voor 
kwetsbare jongeren (RMC). 
 

Hele 
periode 

Bestaand EJ / 
WP 

Samenleving  Er wordt regionaal en lokaal  ingezet op verminderen schooluitval en sluitende aanpak 16-27. 
Verschillende personen en instanties zijn hierbij betrokken. 

26 31 5 Sport  Sport wordt breed 
gestimuleerd en blijft voor 
alle doelgroepen 
bereikbaar. 

Netwerkontwikkeling en samenwerking met sociaal-
maatschappelijke instellingen, onderwijs, 
buurtsportcoaches ed. staan centraal om de 
doelgroepen te bereiken.  
 
Analyse van lokale doelgroepen en beoordelen of 
beoogde effecten worden bereikt. 
 
Opstellen van een integrale beleidsnota Sport en 
bewegen. 
 
Vertalen van ambities in het Nationaal Sportakkoord 
naar lokale maatregelen. 
 

Hele 
periode 
 
 
 
2019 
 
 
2019 
 
 
2018-2019 

 ES Samenleving  - De Sportvisie is in december 2019 door de raad vastgesteld. 
- Lokaal Sportakkoord is in concept klaar en wordt binnenkort door de sportformateur 

gepresenteerd aan alle betrokkenen.  
- De datum waarop de intentieverklaring moet zijn ingediend voor het aanvragen van 

uitvoeringsbudget is verschoven van 8 april 2020 naar 8 juni 2020. De deadline voor het 
opleveren van het akkoord is 26 juni 2020. 

- Het freerunparcours, beweegparcours en verbindende trimonderdelen wordt begin april 2020 
opgeleverd. Echter wordt, vanwege het coronavirus, de openingsdag die gepland stond op 10 
april verplaatst naar een nog te bepalen dag. 

27 32 5 Sport Sport en beweging voor 
jeugd blijft specifieke 
aandacht krijgen. 

Voortzetting van succesvolle acties als de 
sportimpuls.  
 
Grotere aandacht voor ongeorganiseerd sporten en 
bewegen in de openbare ruimte. Focus niet alleen op 
sport maar ook op het adopteren van een gezonde, 
vitale leefstijl voor een duurzame samenleving.  
 

Hele 
periode 

Bestaand ES / 
WP 

Samenleving  - In 2019 is een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke procesbegeleider over de inzet 
van de buurtsportcoaches in Zeewolde. Hieruit is een, door het college van b&w conform 
besloten, koersdocument gekomen over de toekomstige inzet van buurtsportcoaches in 
Zeewolde. 

- Er is een opdracht verleend voor de functie “coördinator buurtsportcoaches”. De opdracht 
omvat het uitvoeren van het onderliggende koersdocument. Momenteel wordt er door de 
coördinator buurtsportcoaches gewerkt aan een jaarprogramma om in het nieuwe schooljaar 
met een nieuw team en programma te komen. 

- De sport en cultuurintroductieweken zijn verschoven naar september/oktober 2020 i.v.m. het 
coronavirus. Daarnaast wordt er nagedacht over een andere opzet van het project in de 
komende jaren. 

28 33 5 Sport / 
Zwembad 

Gedeeltelijke nieuwbouw 
en renovatie van Het 
Baken wordt alsnog 
uitgevoerd. Daarbij een 
“plus” op het aspect 
duurzaamheid. 
 

Plan van aanpak opstellen: 
- Bouwkundig programma van eisen. 
- Duurzaamheid programma van eisen. 
- Gebruikers en personeel betrekken bij het proces. 
 
 
 

2018/2019 
Voor-
bereiding 
 
2020 
Realisatie 

 ES Directie In afzonderlijk voorstel 
regelen 
 
 
Integrale krediet 
aanvraag, basis is ruimte 
in stelposten  

In de tweede helft van 2019  heeft de aanbesteding gelopen voor aanpassing/ver-/nieuwbouw van 
Het Baken. In februari 2020 is de voorlopige gunning gedaan en is de Alcatel termijn gaan lopen. Er 
zijn geen bezwaren binnen gekomen tegen de voorlopige gunning. Daarom is in maart 2020 de 
opdracht definitief gegund. 

29 35 2 Mobiliteit Wij willen de 
kwaliteitsverbetering van 
wegen in het buitengebied 
versnellen en het 
planmatig onderhoud 
verder versterken. 
 

Een hierop gebaseerd wegenbeheerplan opstellen 
waarin hieraan aandacht wordt besteed. 
 
De (extra) zomerschade 2018 hierbij betrekken. 

2019 Bestaand EJ Publiek  Het beheerplan is voorzien voor de raad van juni 2020. 

30 36 2 Mobiliteit Wij blijven ons (samen met 
de provincie) inzetten voor 
een verbeterde 
doorstroming richting 
Nijkerk/A28. 
 

Wij zullen de belangen op dit terrein inbrengen in de 
overleggen met provincies en nabuurgemeenten. 

Continue Bestaand ES Publiek  Er zijn overleggen over de 3e fase van de verbreding van de Gooiseweg, die ook kan bijdragen aan 
een verbeterde doorstroming richting Nijkerk. 

31 37 2 Mobiliteit Wij willen ons inzetten 
voor meer OV en vraag 
gestuurd vervoer zoals 
Regiotaxi en Mobiliteit 
centrale. 
 

Initiatieven op dit terrein worden waar mogelijk en 
nodig genomen en met belangstelling afgewacht. 

Continue Bestaand ES Publiek  In samenwerking met de provincie worden de mogelijkheden onderzocht naar verbeteringen in het 
OV-netwerk (speerpunt 1, avond- en weekendverbinding Almere). Daarnaast wordt gewerkt aan het 
uitwerken van een burgerinitiatief voor de verbinding Zeewolde-Utrecht (Uithof). 

32 38 2 Mobiliteit De beperking van de 
bereikbaarheid van 
Zeewolde over het water 
(als gevolg van 
kranswier/fonteinkruid) 
krijgt extra aandacht. 

Samen met de aan de Coöperatie Gastvrije 
Randmeren deelnemende gemeente tot een aanpak 
hiervan komen. 

Continue Nieuw EJ Publiek  Door de Coöperatie zijn er in de zomer 2018 werkzaamheden hiervoor verricht. Eind 2018 is er 
geëvalueerd of de werkzaamheden het beoogde effect hebben gehad. De uitkomst hiervan is 
geweest dat de huidige wijze van onderhoud (regelmatig maaien) vooralsnog wordt gecontinueerd. 

33 39 2 Mobiliteit Wij zetten in op het 
stimuleren van 
personenvervoer per boot 

Samen met relevante partners gaan wij onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn en of er belangstelling is 
vanuit het bedrijfsleven. 

2019-2022 Nieuw ES Publiek  Het vooronderzoek naar de haalbaarheid vindt in 2019 plaats. Naar verwachting zal eind 2020 
formele besluitvorming kunnen plaatsvinden. 
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(watertaxi naar 
Harderwijk/Ermelo). 
 

34 42 7 Mobiliteit Voldoende laadpalen voor 
elektrische auto’s. 

Zorgen dat er voldoende plekken beschikbaar zijn 
waar laadpalen geplaatst kunnen worden. 
 
 

Continue  ES Ruimte en 
Samenleving 

 De gemeente Zeewolde faciliteert de plaatsing van laadpalen middels het beleid plaatsbepaling 
laadpalen in het openbaar gebied (verkeersbesluit). Hierin staat beschreven waaruit de 
ondersteuning bestaat en de wijze van aanvragen van een laadpaal. Geïnteresseerde partijen 
verzorgen de exploitatie en de hiermee samenhangende risico’s. 

35 43 8 Mobiliteit Wij spannen ons in voor 
toekomstbestendig 
internet in het 
buitengebied. 
 

De provincie is hierin leidend. Waar mogelijk en 
nodig faciliteren wij vervolgstappen. 

Continue  EJ Ruimte  Momenteel loopt er een initiatief voor een gebundeld vraagaanbod van GlasDraad. Als er vanuit de 
markt 50% geïnteresseerd is, zal het netwerk worden aangelegd. Coördinatie loopt via de provincie 
naar alle betrokkenen, inclusief de diverse betrokken gemeenten. Een intentieovereenkomst is 
inmiddels getekend. 

36 44 7 
 

Duurzaamheid 
en organisatie-
ontwikkeling 

Duurzaamheid wordt waar 
mogelijk als integraal 
vraagstuk gezien en bij alle 
ontwikkelingen betrokken. 
 

Invulling geven aan pilot programmatisch werken 
voor duurzaamheid om duurzaamheid te borgen 
binnen meerdere beleidsvelden. 

2019-2021 Nieuw ES Samenleving  De pilot is gestart in januari 2019. Naar verwachting zal de oplevering van de resultaten medio 2019 
zijn. Met de pilot zal een 2-tal doelen moeten worden bereikt: 
- Ervaring opdoen met de werkmethodiek programmatisch werken. 
- Concretisering van het onderwerp Duurzaamheid. 

37 45 7 Duurzaamheid Wij gaan met eigenaren 
van woningen en 
bedrijfspanden aan de slag 
om op termijn afscheid te 
kunnen nemen van 
fossiele brandstoffen. 

In december 2018 zal het Uitvoeringsplan energie 
aan de Raad ter besluitvorming aangeboden worden. 
 
Op basis van de op te stellen Warmte Transitie Atlas 
zal, in samenspraak met partners, gekeken worden 
naar mogelijke projecten om het gebruik van fossiele 
brandstoffen te stoppen dan wel te minimaliseren. 
 
 

Continue Nieuw ES Samenleving PM (nieuw beleid) 
 
Bijdrage geleverd aan 
Bestemmingsreserve  
Energie uitvoerings-
programma 2019-2022, 
raadsbesluit december 
2018 
 

In oktober 2019 is het Energieloket Zeewolde geopend in het Ravelijn welk gratis onafhankelijk 
energieadvies aanbiedt aan Zeewoldenaren (drie dagdelen in de week).  
 
In 2019 is opnieuw geld beschikbaar gesteld (tot € 4.080.000) voor duurzaamheidsleningen, waar 
tot heden goed gebruik van wordt gemaakt. 

38 46 7 Duurzaamheid Als gemeente geven wij 
daarbij het voorbeeld en 
wij faciliteren het delen 
van kennis en 
mogelijkheden. 

Bij nieuwe ontwikkelingen, zowel gemeentelijk 
vastgoed/voorzieningen als nieuwe 
woon/werkgebieden, vormt duurzaamheid een 
belangrijk integraal onderdeel binnen de totale 
afweging. 
 
 

Continue Bestaand ES Samenleving Nadere uitwerking 
noodzakelijk 
 
Bijdrage geleverd aan 
Bestemmingsreserve  
Energie uitvoerings-
programma 2019-2022, 
raadsbesluit december 
2018 
 

Er loopt momenteel een onderzoek door Meerinzicht naar de kansen en plichten omtrent het 
verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Hieruit volgt een investeringskalender in 2020 voor 
investeringen in het vastgoed (zonnepanelen, isolatie, verlichting, gasloos, etc.). 

39 48 7 Duurzaamheid Wij willen onze 
vooraanstaande positie als 
duurzame gemeente 
behouden. 

Zowel het vastgestelde uitvoeringsplan 
duurzaamheid als het nog vast te stellen 
Uitvoeringsplan energie gaan uit van een hoge 
ambitie en daarbij behorende projecten in 
samenwerking met lokale/regionale partners. 
 

Continue Bestaand / 
nieuw 

ES Samenleving € 100.000 p.j. 
beschikbaar op basis van 
uitvoeringsplan 
duurzaamheid voor 2018 
tot en met 2020. 

Uitvoeringsplan Energie 
In 2019 is beleid voor zonneparken vastgesteld, inclusief een pilot op landbouwgrond. De uitvoering 
van dit beleid is in volle gang en heeft geleid tot het vergunnen van een aantal projecten. In 2020 
volgt een evaluatie op dit proces. 
 
Uitvoeringsplan Duurzaamheid 
 
 

40 49 7 Duurzaamheid Wij gaan met betrokken 
partijen actief op zoek 
naar externe 
financieringsmogelijk-
heden voor verduurzaming 
van het woningbestand. 
 

In samenspraak met partners zal breed gekeken 
worden naar gezamenlijke invulling van middelen, 
deskundigheid, tijd, netwerk.  
 
 
 

Continue Bestaand ES Samenleving € 100.000 p.j. 
beschikbaar op basis van 
uitvoeringsplan 
duurzaamheid voor 2018 
tot en met 2020. 

Eind 2019 is er een subsidie vanuit BZK van € 108.000 verkregen voor het verduurzamen van het 
woningbestand van Zeewolde in 2020 door inwoners te doen bewegen kleine maatregelen te 
treffen. Dit project zal in 2020 lopen en wordt uitgevoerd door het Energieloket Zeewolde. 

41 50 7 Afval Inwoners zijn betrokken bij 
de verdere uitrol van 
“omgekeerd inzamelen” 
van afval. 
 
 
 

Alle opmerkingen en vragen naar aanleiding van het 
gepresenteerde concept-plaatsingsplan (zowel 
schriftelijk als ingediend tijdens twee informatie 
avonden) worden betrokken bij de definitieve 
besluitvorming. 
 

Eind 2018 / 
begin 2019 

Bestaand ES Publiek N.v.t. 
 
 
Eenmalig  
€ 50.000 
 
 

In november 2019 is overgegaan op omgekeerd inzamelen (bruikbare fracties worden aan huis 
opgehaald terwijl restafval op afstand naar de ondergrondse container moet worden gebracht). Om 
te voldoen aan de scheidingsdoelstellingen van het rijk (100 kg restafval per inwoner per jaar en een 
scheidingspercentage van minimaal 75%) worden communicatie- en andere aanvullende acties 
uitgevoerd. 
In de loop van 2020 wordt het inzetten van deze maatregel geëvalueerd. 

42 51 7 Beheer 
openbare 
ruimte 

De bestrijding van 
zwerfafval  doen wij 
samen met inwoners, 
bezoekers en bedrijven. 

Op basis van de Nedvang gelden zullen 
aansprekende projecten geïnitieerd worden om de 
hoeveelheid zwerfafval te verminderen.  
 
 

2018 e.v. Bestaand EJ Samenleving € 25.000 p.j. beschikbaar 
via Nedvang gelden 

 

43  6 Sociale 
betrokkenheid 

Meer initiatieven in de 
samenleving die bijdragen 
aan vitaliteit, veerkracht 
en mentale gezondheid 
van inwoners. 

Stimuleren en waarderen van het 
gemeenschapsleven voor participatie en binding met 
de lokale samenleving. 
 
Inzetten op ontmoeting en community-building door  
een persoonlijke benadering. 

Gehele 
periode 

Voortzetting 
bestaand 
beleid 

WP Samenleving Bestemmingsreserve  
Sociaal Domein 
 
Omgevormd naar 
Bestemmingsreserve 
Transformatie-opgave 
Sociaal Domein, 
Raadsbesluit september 
2018 

Het Doelen, inspanningen middelen netwerk (DIN) is vastgesteld in januari 2019. 
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44  6 Jeugd Meer jeugdigen groeien 
kansrijk en gezond op en 
zijn voorbereid op de 
toekomst.  
 
Creëren van een positief 
opvoedklimaat  
 
Passend aanbod van 
jeugdhulp middels een 
lokaal gerichte integrale 
aanpak. 
 

Versterken veerkracht en weerbaarheid van 
jeugdigen. 
 
Verbeteren van vroeg signalering en sluitende 
aanpak. 
 
Versterken van doorgaande leer- en ontwikkellijnen. 
 
Talentontwikkeling stimuleren. 
 
Uitvoering geven aan het Zorglandschap Jeugd. 
  

Gehele 
periode 

Voortzetting 
bestaand 
beleid 

WP / 
EJ 
 
 
 
 
 
 

Samenleving Bestemmingsreserve  
Sociaal Domein 
 
Omgevormd naar 
Bestemmingsreserve 
Transformatie-opgave 
Sociaal Domein, 
Raadsbesluit september 
2018  
 

Voor- en vroegschoolse Educatie is gestart. Kinderopvang, scholen, jeugdgezondheidzorg en 
gemeente werken hierin samen. In 2020 zullen vooral praktische dilemma’s naar voren komen en 
opgelost moeten worden. Werkgroep doorgaande lijn moet vorm krijgen. 
 
Jeugdgezondheidzorg, scholen en Team Jeugd werken nauwer samen aan vroegsignalering.  
 
Talentontwikkeling, jongerenwerk en straathoekwerk wordt verder ingericht in 2020. 
 
Zorglandschap Jeugd en inrichten lokaal voorveld (laagdrempelige ondersteuning, trainingen etc. ) 
wordt vervolgd. 

45  6 Ouderen en 
zorg 

Meer mensen ervaren dat 
zij gelukkig wonen en 
leven in de directe 
leefomgeving  
Inwoners  zoveel mogelijk  
in staat te stellen 
zelfstandig te functioneren 
in de huidige samenleving. 

Eenzaamheid in beeld door het versterken van 
bestaande initiatieven zoals OZO-verbindzorg. 
 
Meer mantelzorgers en zorgvrijwilligers ervaren  
mentale en sociale steun. 
 
Sluitende aanpak voor mensen in een kwetsbare 
positie realiseren. 
 
Verbreding aanbod  algemene voorzieningen 
(dagbesteding). 
 

Gehele 
periode 

Voortzetting 
bestaand 
beleid 

WP Samenleving Bestemmingsreserve  
Sociaal Domein 
 
Omgevormd naar 
Bestemmingsreserve 
Transformatie-opgave 
Sociaal Domein, 
Raadsbesluit september 
2018  
 

Activiteiten zijn gestart en lopend. Vermeldenswaardig is dat OZO verbindingszorg de nationale 
innovatieprijs zorg 2019 heeft gewonnen. 

46  6 Bestaans-
zekerheid 

Meer Zeewoldenaren 
leven of groeien op in een 
financieel veilige situatie. 

Realiseren van de “er-op-af” aanpak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vroegsignalering verbeteren via een sluitend 
netwerk. 
 
 
Bieden van een passend “Kind-pakket”. 
 

Gehele 
periode 

Voortzetting 
bestaand 
beleid 

EJ Samenleving Bestemmingsreserve  
Sociaal Domein 
 
Omgevormd naar 
Bestemmingsreserve 
Transformatie-opgave 
Sociaal Domein, 
Raadsbesluit september 
2018  
 

De eerste 2 maken onderdeel uit van de op 28 03 19 door de raad vastgestelde nota/oplegger 
Schulddienstverlening. Doel is het verbeteren van de schuldenaanpak. Samenwerking met EHZ en 
MDF/ZLF. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een projectgroep vroegsignalering.  
Het ketenoverleg is inmiddels geformeerd en de eerste bijeenkomst hiervoor is gepland. 
Het verkennen van de armoedeval wordt gezamenlijk opgepakt met collega’s uit Ermelo. Hiervoor is 
een bijeenkomst gepland.  
Ook zijn hiervoor nodig nauwe contacten met de lokale organisaties bestaanszekerheid door middel 
van een sluitend ketenoverleg, inclusief het verkennen van de armoedeval en hoe deze tegen te 
gaan.  
 
Bij de vroegsignalering wordt mede ingezet op  werkgevers. Dit  komt voort uit de behoefte om 
werkgevers meer een rol te geven in vroegsignaleren bij schulden van werknemers. Over verdere 
invulling wordt nagedacht met het MDF. 
 
De stichting Leergeld is opgericht, te verwachten kick-off juni 2019. 
Kindpakket medio 2018 door raad vastgesteld, maatschappelijk bijdrage regeling (MBR) is maart 
2019 door de raad vastgesteld. Uitbreiding plaatsen jeugdsportfonds en cultuur per 1 januari 2020 
opgehoogd. 
 

47  6 Participatie Meer inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke 
organisaties zetten zich 
samen in voor wijk, dorp 
en de lokale arbeidsmarkt. 

Faciliteren van sociale activering en 
arbeidsactivering. 
 
 
Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
bevorderen. 
 
Vernieuwen van de lokale dienstverlening. 
 

Gehele 
periode 

Voortzetting 
bestaand 
beleid 

EJ Samenleving Bestemmingsreserve  
Sociaal Domein 
 
Omgevormd naar 
Bestemmingsreserve 
Transformatie-opgave 
Sociaal Domein, 
Raadsbesluit september 
2018 
 

Afdeling Samenleving (participatie en duurzaamheid) is aangehaakt bij bedrijfsbezoeken / Zeewolde 
zakelijk en regionaal werkbedrijf Flevoland vanuit het onderdeel participatie. 
 
Samen met een aantal maatschappelijke partners in Zeewolde is een verkenning gestart. Doel: meer 
mensen mee laten doen door een betere benutting en versterking van de lokale infrastructuur.   
Actieve deelname aan regionale arbeidsmarkt overleggen is hiervoor een van de manieren. 

48  6 Vrijwilligers Talenten van inwoners 
worden meer benut. 
 
Een vitale samenleving 
waarin 
vrijwilligers(organisaties) 
zich erkend, ondersteund 
en gewaardeerd voelen. 
 

Het stimuleren van inzet van vrijwilligers op basis van 
waarden, drijfveer, talent en kennis.  

Gehele 
periode 

Voortzetting 
bestaand 
beleid 

WP Samenleving Bestemmingsreserve  
Sociaal Domein 
 
Omgevormd naar 
Bestemmingsreserve 
Transformatie-opgave 
Sociaal Domein, 
Raadsbesluit september 
2018 
 

Maakt onderdeel uit van het DIN, zie ook 43. 

49A  6 Gezonde en 
veilige 
samenleving  

Meer sociale samenhang 
in straat, buurt en wijk 
waardoor 
veiligheidsbeleving 
verbetert. 
 
 

Lokaal duurzaam netwerk vormen met partners in de 
driehoek mens, leefomgeving en economie.  
 
Bewegen en sport afstemmen op de behoefte en 
passend bij de schaal en het karakter van Zeewolde. 
 
Werken aan gezonde scholen/kinderopvang. 
 

Gehele 
periode 

Voortzetting 
bestaand 
beleid 

WP Samenleving Bestemmingsreserve  
Sociaal Domein 
 
 
Omgevormd naar 
Bestemmingsreserve 
Transformatie-opgave 
Sociaal Domein, 

Maakt onderdeel uit van het DIN, zie ook 43. 
 
GGD  is op een aantal scholen gestart met de Gezonde School aanpak en is daarnaast met reguliere 
activiteiten actief op scholen. 
 
Tevens is buurtbemiddeling ingevoerd. 
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Raadsbesluit september 
2018 
 

49B  7 Gezonde en 
veilige 
samenleving 

Voor meer inwoners is de 
gezonde keuze de 
makkelijkste om te maken. 

Lokaal duurzaam netwerk vormen met partners in de 
driehoek mens, leefomgeving en economie. 
 

Inrichten van een inclusieve fysieke leefomgeving. 
 
Werken aan een gezonde leefstijl. 
 

Terugdringen middelengebruik. 
 

   
WP 
 
 
 
 
 
 
 

  Maakt onderdeel uit van het DIN, zie ook 43. 
 
In 2020 wordt er een vervolg gegeven aan het in 2019 gestarte initiatief van verschillende 
organisaties om gezamenlijk middelengebruik terug te dringen. 

50 66 0 Financiën Wij zullen deugdelijke 
oplossingen vinden voor 
het te voorziene tekort in 
de begroting 2019-2022. 
 

Scherpe keuzes maken over de uit te voeren taken 
inclusief het daarbij horende kwaliteitsniveau, in 
relatie tot de beschikbare middelen. 
 

Permanent Bestaand WE BMA  Reguliere budgetten Naar aanleiding van het voorjaarsdebat is een structureel sluitende begroting gemaakt voor de jaren 
2020-2023. Dit is in samenspraak gebeurd met de werkgroep uit de gemeenteraad. De begroting is 
in november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In de eerste maanden van 2020 is met een 
delegatie van de gemeenteraad de laatste stand van zaken rondom het financiële perspectief van de 
gemeente doorgenomen.   

51 67 0 Financiën Voor het tekort op het 
sociaal domein/jeugd 
wordt een voorziening 
getroffen in combinatie 
met een actieplan gericht 
op hogere rijksbijdragen 
en lagere gemeentelijke 
lasten. 
 

In september 2018 wordt het voorstel hieromtrent 
besproken in de gemeenteraad. 

September 
2018 

Nieuw WE / 
WP 

BMA / 
Samenleving 

Een bedrag uit de 
Algemene reserve 
 
Bijdrage geleverd aan 
Bestemmingsreserve 
Transformatie-opgave 
Sociaal Domein, 
Raadsbesluit september 
2018 
 

Afgerond, de bestemmingsreserve is ingesteld en in werking. 

52 68 0 Financiën De éénmalige opbrengst 
van leges van het nieuwe 
windpark wordt 
gedeeltelijk ingezet voor 
initiatieven op het gebied 
van energietransitie. 
 

Bij de behandeling van de begroting wordt aan de 
raad voorgesteld hiervoor van het geraamde 
jaarresultaat 2019 (circa € 3,0 miljoen) een 
bestemmingsreserve in te stellen. 
 

2018-2019 Nieuw WE / 
ES 

BMA / 
Samenleving 

Een bedrag uit de 
Algemene Reserve 
 
Bijdrage geleverd aan 
Bestemmingsreserve  
Energie uitvoerings-
programma 2019-2022, 
raadsbesluit december 
2018 
 

Deze is verwerkt in het raadsvoorstel Energie uitvoeringsprogramma 2019-2022.  
 
 

53 69 0 Financiën Uitgaven worden blijvend 
kritisch, en zonder 
uitzondering van enig 
beleidsterrein, bezien. 
 

Zie het gestelde onder punt 66.   WE BMA   Zie 50. 

54 70 0 Financiën Lasten voor inwoners en 
bedrijven worden, passend 
bij het gewenste 
voorzieningenniveau, zo 
laag mogelijk gehouden. 
 

Zie het gestelde onder punt 66.   WE BMA   Zie 50. 
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6.3 Overzichtsmatrix VNG financiële gevolgen Coronavirus 

(versie 23 april 2020) 
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6.4 Gezamenlijke opgaven voor kadernota’s EHZ 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steller: Werkgroep EHZ gemeenten ism Meerinzicht 

Gezamenlijk nieuw beleid 2021-2024 

Versie: Definitief (12 mei 2020) 
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Inleiding 

In het kader van de doorontwikkeling van de EHZ-samenwerking is per ingang van de boekjaren 2021 – 2024 

gekozen voor een andere benadering voor aanmeldingen van gezamenlijk nieuw beleid. In 2019 is een kadernota 

Meerinzicht 2020 – 2023 opgesteld specifiek voor extra opdrachten aan Meerinzicht vanuit de gemeenten, maar 

ook om de financiële basis van Miz op orde te brengen. 

Vanaf 2020 bewandelen we een andere route. Dit document heeft een ruimere doelstelling, namelijk om alle 

gezamenlijke aanmeldingen voor nieuw beleid voor de periode 2021 -2024 in kaart te brengen. Dit is de eerste 

keer dat we op deze wijze het nieuw beleid afstemmen. Door op deze manier de P&C cyclus van de gemeente en 

Meerinzicht op elkaar af te stemmen, worden de raden in de gelegenheid gesteld op één moment per jaar de 

kaders voor de begroting van de gemeente en Meerinzicht vast te stellen. Bij de voorbereiding van dit document 

sprake van een brede vertegenwoordiging vanuit Meerinzicht en gemeenten (zie bijlage 1). 

 

Het voorstel is om de posten uit deze notitie over te nemen en te verwerken in de ‘eigen’ gemeentelijke  

kaderstellende documenten, zodat het rond de zomer duidelijk is welke posten nieuw beleid worden meegenomen 

bij de voorbereidingen van de gemeentelijke programmabegrotingen 2021-2024. In het geval een aanmelding en 

nieuwe opdracht aan Meerinzicht betreft, dan is het proces als volgt. Als de gemeenteraden bij de 

begrotingsvaststelling 2021 – 2024 instemmen met de voorgestelde aanmelding, dan wordt het budget via een 

begrotingswijziging in begroting van Meerinzicht verwerkt. Voor de overige posten worden werkafspraken over het 

budgethouderschap gemaakt.  

 

Voorstel proces deze notitie: 

a. Afstemmen binnen OGON (breed, dit wil zeggen domein bedrijfsvoering en domein sociaal gezamenlijk) 

b. Aanbieden aan secretarissen EHZ ter vaststelling 

c. Verwerken in kaderstellende documenten gemeenten 

d. Juni/juli 2020 besluitvorming in raden  

De structuur van deze notitie is als volgt: 

1. Overzicht gezamenlijke aanmeldingen en toelichting per aanmelding. 

2. Financiële consequenties per gemeente 

3. Bijlagen 
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1. Overzicht gezamenlijke aanmeldingen plus toelichting. 

 

Nr Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Onder- 
brengen bij 

       

1 Ondersteuning doorontwikkeling EHZ 150.000 150.000 150.000 - Harderwijk 

2 Omgevingsvisie/omgevingswet Pm Pm Pm Pm - 

3 EHZ-verkenning Pm Pm Pm Pm - 

4 Sociaal domein - - - - - 

5 Strategisch HRM-beleid 50.000 50.000 50.000 - Meerinzicht 

6 Digitale transformatie 71.000 50.000 50.000 50.000 Meerinzicht 

7 Programma Diensverlening 61.000 
175.000 

61.000 61.000 61.000 Programma
manager DV 

 Totaal 507.000 311.000 311.000 111.000  

 

De aanmeldingen 5,6,7 en 8 gaan via de verdeelsleutel domein bedrijfsvoering (voor berekening per gemeente zie 

onder 2, bladzijde 11). 

 

Toelichting per aanmelding: 

 

1. Doorontwikkeling EHZ-samenwerking 

In het secretarissenoverleg EHZ is afgesproken om voor de doorontwikkeling van de EHZ-samenwerking 

gedurende drie jaar per gemeente een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 per gemeente per jaar. Het 

voorstel is om het budgethouderschap in Harderwijk formeel neer te leggen. De besteding van de middelen is 

voorbehouden aan het secretarissenoverleg EHZ. 

 In 2019 is door de drie colleges van burgemeester en wethouders de wens en ambie uitgesproken om de 

samenwerking de komende jaren op meer onderdelen vorm te geven. Deze wens en ambitie is ook voor 

Meerinzicht van betekenis, omdat geharmoniseerde bedrijfsvoeringsprocessen (o.a. P&C-cyclus, ict, 

informatievoorziening, digitale dienstverlening, administratieve organisatie) in Meerinzicht vorm krijgen. De 

verwachting is dat over vorm en inhoud van de bredere samenwerking tegen het eind van deze bestuurlijke 

periode meer duidelijkheid kan worden gegeven. 

 

2. Omgevingsvisie/omgevingswet 

De colleges EHZ hebben tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op 14 januari 2020 afgsproken de 

samenwerking op dit gebied te willen intensiveren. Dit betreft bijvoorbeeld het opstellen van de 

omgevingsvisie. De wijze waarop is in onderzoek en onderwerp van gesprek tussen de drie 

protefeuillehouders. De implementatie van de software squit 20/20 verzorgt Meerinzicht voor de drie 

gemeenten. Op dit moment is nog onduidelijk of de implementatie van de Omgevingswet (incidenteel) vraagt 

om aanpassingen in de bedrijfsvoering om de (digitale) dienstverlening te kunnen uitvoeren.   
 

3. EHZ-verkenning 

Tijdens de bijeenkomst van de colleges op 14 januari 2020 is afgesproken om een EHZ-verkenning uit te 

voeren. Dit betreft de taakvelden economie, onderwijs, woningmarkt en mobiliteit. In afstemming met 

betrokken stakeholders de wordt in 2020 een minigebiedsagenda samengesteld. 
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4. Focus voor de afdeling klantondersteuning  

Uit de analyses die er zijn gedaan op de verhouding het aantal klanten en het aantal klantmanagers blijkt dat 
een focus nodig is. Deze focus kan inhoudelijk zijn (welke klanten ondersteunen we?), maar ook procesmatig 
(op welke stappen in reis van de klant leggen we meer nadruk en op welke minder?).  
 
Om tot deze keuzes te komen is er in het voorjaar van 2020 een gezamenlijk proces met de vier organisaties 
ingericht. Dit proces bestaat uit twee lijnen: 

 korte termijn lijn: een management vraagstuk ten aanzien van financieel bij sturen. 

 middellange en lange termijn lijn: een inhoudelijk/beleidsvraagstuk ten aanzien van de rol van de 

afdeling klantondersteuning. 

De tweede lijn zal in samenhang met de transformatie bij de aanbieders worden bezien. Een sturing aan de 
‘voorkant’ door de afdeling klantmanagement zal daarbij een belangrijke knop zijn om aan te draaien ten 
behoeve van de transformatie. 
De uitdaging is de beide lijnen wel met elkaar te verbinden. Hier wordt door de vier organisaties in 
gezamenlijkheid aan gewerkt. 
De uitkomst van beide lijnen kunnen leiden tot herziene inzet van de afdeling klantondersteuning. De wijze 
waarop hangt af van de uitkomst.  
 
Nieuwe wet en regelgeving 
Per 1 juli 2021 gaat nieuwe wet inburgering van kracht. Deze wet legt de regie voor inburgering van 
statushouders bij de gemeenten. Op het moment van schrijven van deze kadernota is nog niet bekend welke 
middelen overgeheveld zullen gaan worden naar de gemeenten om deze regie rol uit te kunnen voeren. De 
ervaring die Meerinzicht nu op doet vanuit het project: ‘ wie ben je, wat kun je, wat heb je nodig?’, laat zien dat 
een intensieve inzet van klantmanagement nodig is voor de uitvoering van de regie rol bij deze groep. 
 
Verbeteren van efficiency 
In 2020 wordt er gewerkt om te komen tot een werkwijze die mede  is gebaseerd op is op basis gevalideerde 
data uit de applicaties die gebruikt worden. De afdeling klantondersteuning werkt in de loop van 2020 met 
behulp van dashboards en overzichten met nuttige informatie.  De doorontwikkeling van de applicaties ten 
behoeve van deze werkwijze en de deskundigheid die werken conform datagestuurd werken vraagt aan 
klantmanagers en management zal verder worden ontwikkeld in 2021. Belangrijke resultaten zijn het verder 
ontsluiten van data om inzichten te verwerven en beleid te kunnen monitoren en bij te sturen. Bovendien kan 
er dan vanuit gevalideerde data gestuurd worden op het eenduidig vullen van de systemen om betrouwbare 
ken- en stuurgetallen te kunnen genereren.  
 
Het uitgangspunt van bovenstaande is budgetneutraliteit. 
 

5. Strategisch HRM-beleid 

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de personeelsregelingen van de 4 organisaties geharmoniseerd. Doel was 

de werkprocessen te harmoniseren en daardoor effectiever en efficiënter te kunnen werken. Bij de 

besluitvorming hierover in de drie colleges is besloten om in 2020 samen met de medezeggenschapsorganen 

invulling te geven aan het strategisch HRM-beleid. Het plan van aanpak hiervoor volgt later in 2020. 

 

Harmonisatie van werkprocessen 

Door de harmonisatie van de personeelsregelingen is een basis gelegd. De volgende stap is alle formulieren, 

werkprocessen, en budgetten te harmoniseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het harmoniseren van de 

mandaatregelingen in de 4 organisaties en de invulling van de ondersteunende functies bij Meerinzicht 

Bedrijfsvoering. 

 

Voor wat betreft de kadernota is met name het harmoniseren van de personele budgetten relevant. Denk aan 

de opleidingsbudgetten, budgetten i.v.m. her-inpassing van functies etc. 

Inmiddels is er de opdracht gegeven om te komen tot een Strategisch HRM-beleid voor de 4 organisaties. 

 

Context 

Bestuurlijke onafhankelijkheid van de gemeenten Ermelo. Harderwijk en Zeewolde. 

 

Definitie 

Een strategisch HRM-beleid is een visie op het organiseren van (de inzet van) mens en werk om de drie 

gemeenten in staat te stellen op een zo efficiënte en effectieve wijze de behoeften van de samenleving te 

ondersteunen. Daarmee geven we richting aan het werken aan de organisatie. 
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Concreet betekent dit: 

a. waar staan de organisaties over 5 tot 10 jaar 

b. welke ontwikkelingen zien we in de omgeving die van invloed zijn op onze organisaties, denk 

bijvoorbeeld aan: 

i. wat verwacht de omgeving van de gemeenten (rol, dienstverlening); 

ii. welke ontwikkelingen komen vanuit de centrale overheid op ons af (denk aan kanteling zoals 

vormgegeven in Domein Sociaal en moet worden vormgegeven i.v.m. de Omgevingswet); 

iii. op welke wijze willen de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt werken; 

iv. welke digitale mogelijkheden zijn er / ontstaan er de komende jaren; 

v. hoe ontwikkelen de financiën zich. 

vi. wat is onze visie op de in- en externe dienstverlening; 

vii. welke mate van automatisering is nodig om de gewenste dienstverlening (in- en extern) te 

leveren; 

viii. welke cultuur willen we creëren; 

ix. welke richting geven we aan het HRM-beleid om dit alles te bereiken. 

 

Het strategisch HRM-beleid is daarmee het richtinggevend kader voor het HRM-beleid. 

 

Op dit moment zijn we dermate vroeg in het proces m.b.t. de ontwikkeling van het strategisch HRM-beleid dat 

we de budgettaire effecten nog onvoldoende in beeld hebben. Er zijn op dit moment slechts indicaties. Deze 

zullen, afhankelijk van de keuzes die met de 4 organisaties gezamenlijk gemaakt gaan worden in de loop van 

2020 en 2021 concreter gaan worden.  

Niet zozeer de vraag ‘wat’ we willen doen, maar vooral ‘hoe’ we de dingen doen kunnen tot aanpassingen 

leiden die budgettaire consequenties tot gevolg hebben. 

Op basis daarvan stellen we voor incidenteel geld beschikbaar te stellen voor de komende 3 jaar en, zodra we 

wat verder zijn in het gezamenlijke proces naar één strategisch HRM-beleid, de budgettaire consequenties in 

de dan voorliggende kadernota’s mee te nemen. 

 

Budgettaire consequenties 

Inhuur expertise (incidenteel, voor 3 jaar) 

Voor de inhuur van expertise verwachten we de komende 3 jaar € 100.000 per jaar nodig te hebben. 

 

Opleidingskosten (structureel) 

Nu de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden tot stand is gekomen zou een vervolgstap kunnen zijn om ook 

de opleidingsbudgetten gelijk te trekken. Voorstel is om vanaf 2021 in alle organisaties een gezamenlijk kader 

te hanteren budget tevan minimaal 1,75% (cf kadernota MIZ 2021) van de loonsom. 

Daarnaast adviseren we een iedere organisatie voor een opleidingsbudget beschikbaar te stellen om 

medewerkers te kunnen omscholen naar functies die in de toekomst nodig zijn, in te zetten bij de 

brongemeenten dan wel in EHZ verband.    

 

Inhoudelijk beleid 

Gezien we verwachten pas in 2021 voorstellen voor inhoudelijk beleid te kunnen gaan vormen is er nu nog 

niets te zeggen over de benodigde budgetten daarvoor.  

Te verwachten ontwikkelingen zijn: 

Strategische personeelsplanning: dit kunnen leidinggevenden doen maar het vraagt veel tijd. 

Op basis daarvan maatwerkinzet.  

De Harderwijkacademie zal zich ontwikkelen tot een “Meerinzicht”academie. De omvang zal vragen om meer 

formatie, maar opleidingen kunnen wellicht goedkoper worden georganiseerd. 

 

 

6. Speerpunt Digitale transformatie 

Bekeken vanuit de bedrijfsvoeringsrol van Meerinzicht is I-innovatie in de vorige Kadernota aangemerkt als 

speerpunt, waarbij het toekomstperspectief is gebaseerd op veranderingen in de maatschappij. In de vorige 

kadernota is eveneens een werkwijze geïntroduceerd die erop gericht is businesscases op te stellen voordat er 

middelen voor maatregelen beschikbaar worden gesteld. In lijn met dit kader is door de vier organisaties een 
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gezamenlijke Informatievisie (I-visie) en Informatiebeleid (I-beleid) vastgesteld onder de naam “Samen Doen!”.  

 

Digitale transformatie is het proces waarmee organisaties nieuwe digitale technologie in hun bedrijfsprocessen 

implementeren en hun bedrijfscultuur aanpassen. Het heeft grote invloed op klantbeleving, interactie met 

klanten, bedrijfsprocessen, businessmodellen en onderscheidend vermogen. Nieuwe, snel ontwikkelende IT 

oplossingen en technologie veranderen de wereld om ons heen met hoge snelheid. Digitaal transformeren is 

geen keuze meer, maar een noodzaak. Nieuwe digitale technologie biedt nieuwe mogelijkheden om 

bedrijfsprocessen zodanig in te richten dat er nog beter voldaan kan worden aan eisen en verwachtingen van 

afnemers en gebruikers van de producten en diensten.  

De komende jaren dient de gemeente ook mee te gaan met deze digitale transformatie, waarmee de 

gemeenten de verandering in gang zetten van het digitaliseren van hun processen naar een digitaal 

georiënteerde en data gedreven organisatie. Dit betekent anders denken en doen in de organisaties.  Digitale 

transformatie is zeker niet enkel een technisch verhaal. Uit onderzoek blijkt dat juist de menselijke component 

en de cultuur in de organisatie veel belangrijker zijn. Digitale transformaties bestaan voor 32% Mens, 32 % 

Processen, 16% Samenwerking en slechts 20% is technologie. 

Deze transformatie zal dus op veel aspecten in organisaties het nodige vragen. In deze kadernota is het te 

vroeg om deze ontwikkeling in een financiële aanvraag te  vertalen. Het benoemen van dit thema is een 

aankondiging van een ontwikkeling die de komende jaren gaat spelen en niet genegeerd kan worden. De 

samenleving gaat mee in deze digitale transformatie en als publieke organisatie zijn wij verplicht dit ook te 

doen, om zo onze dienstverlening op een goed niveau te houden.  

 

Wat is een digitale transformatie? 

Binnen onze organisaties wordt veelal nog productgedreven gewerkt. Een manier van werken waarbij inside-

out wordt geredeneerd en het eigen product en proces als vertrekpunt worden gebruikt. De snel veranderende 

omgeving vraagt ons om steeds meer vanuit buiten naar binnen te redeneren. Waarbij samenleving en mens, 

klant én medewerker, centraal staan. 

 

Een omslag van productgedreven naar markt- en klantgedreven werken is daarmee noodzakelijk. Als 

organisatie moeten we daarom voortdurend verbonden zijn met de doelgroep en de klantreis om zo op het 

juiste moment en via het juiste kanaal in te kunnen spelen op de klantvraag en naadloos aan te sluiten bij de 

klantverwachting. De klantreis van morgen staat daarom centraal bij digitale transformatie. Technologie is 

hierbij een belangrijk middel om de “gap” van vandaag naar morgen te overbruggen en aansluiting te 

behouden met de snel veranderende omgevingsvraag.  

 

Het gaat echter niet alleen om technologie: dit is slechts een middel. Het gaat vooral om het op een nieuwe 

manier inrichten van het werk: het ontwerpen van nieuwe werkprocessen en nieuw gedrag van de 

medewerker. 

 

Integrale benadering 

Digitale transformatie vindt plaats op het snijvlak van bedrijfsinnovatie en sociale en technologische innovatie 

en komt terug in projecten / programma's als Strategisch HRM-beleid, Dienstverlening en Omgevingswet. Een 

integrale benadering is daarom van belang. De impact van de Omgevingswet is van dien aard dat sprake is 

van de ‘vierde transitie’, in aansluiting op de transities die binnen het Sociaal Domein hebben plaatsgevonden. 

De VNG spreekt bij de invoering van de Omgevingswet niet van een juridische, maar van een 

maatschappelijke opgave, die een grote cultuurverandering met zich meebrengt dwars door alle 

beleidsafdelingen heen. Ambtenaren gaan integraal adviseren en kijken in hun ambtelijk voorbereidingsproces 

welke beleidsruimte er is. De Omgevingswet vraagt ook om aanpassing van de bestuurscultuur. De wethouder 

ruimtelijke ordening legt vroegtijdig de verbinding met collega’s omdat de fysieke leefomgeving iedereen raakt; 

ook sociale vraagstukken hebben impact op de fysieke leefomgeving. 

 

Betrokkenheid, eigenaarschap en strategische fit in de organisatie zijn belangrijke voorwaarden voor een 

succesvolle transformatie. Sturing op basis van een gemeenschappelijke visie / gemeenschappelijke 

uitgangspunten zijn belangrijk omdat vier organisaties met elkaar samenwerken. 
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Gevolgen voor ICT 

ICT fungeerde lange tijd als ondersteuning voor de primaire processen. De afhankelijkheid is in de loop der 

jaren dusdanig toegenomen dat informatiefunctie bedrijfskritisch is geworden. De laatste jaren ligt de focus 

meer en meer op transformatie en experimenteren. Dit betekent dat I&A zowel ondersteuning en 

bedrijfszekerheid als transformatie en innovatie moet kunnen kunnen bedienen. De informatie- en 

automatiseringsfunctie moet zich naast de meer traditionele ICT robuust, stabiel en betrouwbaar richten op het 

meer onbekende experimenteren/innoveren en transformeren. 

 

Vanuit dit perspectief kijkend naar digitale transformatie, ontstaat het volgende beeld. Er valt een drieledige 

inzet waar te nemen op de digitale transformatie van de overheid. Veel energie gaat naar de wat traditionele, 

meer reguliere digitalisering, namelijk die op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. Dat gaat niet 

leiden tot een transformatie. Veel is nog steeds gericht op het digitaal maken van bestaande processen, vaak 

aangevuld met een stuk efficiëntieverbetering. Ook de feitelijke inzet op het zogenoemde data-gestuurd 

werken blijft achter bij de hiervoor noodzakelijke ontwikkeling. En het derde veld van inzet, die van de 

technologische innovatie, lijkt het meest ondergesneeuwd. Meerinzicht ziet wel in toenemende mate meer 

bewustwording op data, maar de aandacht voor technologie is mager. Terwijl ook hier een hiërarchie geldt: 

technologische innovatie is bovenliggend ten opzichte van data en reguliere digitalisering.  

 

De agenda voor 2021 

Voor 2021 is de agenda drieledig:  

● Na de implementatie van het zaakgericht werken in 2020 (hoofdstroom/basis) worden tezamen met de 

proceseigenaren keuzes gemaakt in te verbeteren, maar vooral ook te harmoniseren processen. Inzet van 

nieuwe technieken wordt daarbij zoveel als mogelijk toegepast. 

● Het datagestuurd werken krijgt een bescheiden vervolg. Binnen beschikbare middelen en met inzet van 

nieuwe technieken wordt getracht om business intelligence (intern gebruik) op een hoger plan te brengen. 

Daarnaast wordt onderzocht of de inzet van datagedreven werken als ontwikkeling moet worden 

opgepakt. 

● Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een wet die tal van andere wetten vervangt en ook 

in andere opzichten bakens verzet. Doelstellingen van de wet zijn onder andere een inzichtelijker 

omgevingsrecht, een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, meer ruimte voor maatwerk en 

snellere en betere besluitvorming. Goede digitale ondersteuning wordt ook door de wetgever gezien en 

behandeld als een voorwaarde om deze doelstellingen te kunnen behalen. Daarom wordt gekoppeld aan 

de Omgevingswet een Digitaal Stelsel Omgevingswet gebouwd, het DSO. Net als de invoering van de 

Omgevingswet gaat ook de bouw van een bijpassend digitaal stelsel nog jaren duren. Weliswaar treedt de 

wet al op 1 januari 2021 in werking, maar we hebben ook daarna nog zeker een aantal jaren nodig om de 

bedoeling en het gedachtengoed van de wet goed in praktijk te brengen. Datzelfde geldt voor het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet: per 1 januari 2021 zal in ieder geval dat deel moeten staan dat nodig is om te 

kunnen werken volgens de letter van de Omgevingswet, maar ook in de jaren daarna zal het DSO worden 

doorontwikkeld. In die zin is de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet dus maar een 

tussenstation: een belangrijke mijlpaal uiteraard, maar zeker nog niet het einde van het traject. 

 

Financiële gevolgen 

Bij de doorontwikkeling van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven en de daarmee samenhangende 

digitale transformatie, wordt nadrukkelijk gekeken naar landelijke ontwikkelingen. De vier organisaties hebben 

via het vastgestelde informatiebeleid de “slimme volger” als passend groeimodel voor hun strategie omarmd. 

Slimme volgers geven tijdig invulling aan nieuwe ontwikkelingen. Op basis van proven technologies wordt 

geleerd van anderen die verder zijn. De komende jaren speelt een aantal landelijke ontwikkelingen die 

bijzondere aandacht vragen. Achtereenvolgens zijn dit Common Ground, Gemeentelijke Gemeenschappelijke 

Infrastructuur (afgekort GGI en bestaande uit onder meer de onderdelen GGI-Netwerk en GGI-Veilig) en IPv6. 

 

Common Ground 

Common Ground is een ontwikkeling waarbij VNG Realisatie via de taskforce “Samen Organiseren” een 

faciliterende rol vervult. De bedoeling van Common Ground is de gemeentelijke gegevenshuishouding te 

moderniseren en een einde te maken aan het kopiëren en distribueren van data via een onoverzichtelijke 

“spaghetti” aan koppelingen. Door data te scheiden van applicaties en daarmee gegevens eenmalig vast te 

leggen en meervoudig te gebruiken, ontstaat er een eenduidige en efficiënte gemeentelijke informatie 
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architectuur. Gemeenten kunnen hiermee toepassingen in de dienstverlening sneller realiseren en daarmee 

beter aansluiten op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Hoewel Common Ground een meerjarig 

veranderproces is dat niet van de ene op de andere dag is afgerond, raakt het de gemeentelijke 

informatievoorziening in de volle breedte. Komend jaar zullen de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in 

de gaten worden gehouden.  

 

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) 

Gemeenten hebben VNG en VNG Realisatie in het kader van “Samen Organiseren” opdracht gegeven te 

werken aan meer collectiviteit op ICT-voorzieningen. De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur 

(GGI) is een ICT- infrastructuur van en voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De 

realisatie en implementatieondersteuning vindt projectmatig plaats door samenwerking van gemeenten en de 

VNG. De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen 

gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. GGI bestaat uit deelproducten, 

waaronder GGI-Netwerk en GGI-Veilig. 

 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

GGI-Netwerk (S) 35.000 35.000 35.000 35.000 

GGI-Veilig (I) 21.000 0 0 0 

GGI-Veilig (S) 15.000 15.000 15.000 15.000 

Totaal 71.000 50.000 50.000 50.000 

 

IPv6 

Het huidige systeem van IPv4-adressen (internetadressen) raakt op en alle gebruikers, waaronder 

gemeenten, moeten over naar IPv6. In 2020 wordt op landelijk niveau (VNG Realisatie) de nadruk gelegd op 

externe bereikbaarheid, door gemeenten te ondersteunen bij hun bereikbaarheid via websites en e-mail. Het 

doel is dat eind 2020 alle gemeentelijke websites en mailsystemen zowel via IPv4 als IPv6 bereikbaar zijn. 

Gebleken is dat de drie gemeenten en Meerinzicht inmiddels voldoen aan de eisen rondom externe 

bereikbaarheid, waardoor op dit moment geen extra acties nodig zijn op dit thema. 

 

7. Programma Dienstverlening 

In december 2019 hebben de drie colleges van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde ingestemd met het opzetten 

van het gezamenlijk programma “Dienstverlening Samen Organiseren”. Er is in maart 2020 een 

programmamanger aangesteld. Deze persoon start op 1 mei 2020.  

Beoogd effect is een klantgedreven organisatie, waarin de behoeften van onze klanten centraal staan en niet 

onze eigen processen als leidraad dienen. In deze ontwikkeling wordt de hele organisatie meegenomen en 

niet alleen het werkveld “Dienstverlening.”  

 

Uitgangspunt is dat we er naar toe werken dat onze processen klantgericht ontworpen en ingericht worden. 

Dienstverlening moet iets van ons allemaal worden, niet alleen van het werkveld dienstverlening (het KCC). 

 

Om tot een meer klantgerichte organisatie te komen willen we de samenwerking op dienstverlening 

formaliseren, en dus:  

● één visie, met harmonisatie als uitgangspunt 

● centrale regie op dienstverlening met duidelijke opdrachtgevers 

● één beleid, 

● één uitvoeringsplan, met gezamenlijke  planning en inzet van capaciteit en middelen   

Uitgangspunt is dat er binnen alle domeinen en afdelingen, aan dienstverleningsinitiatieven gewerkt gaat 

worden. En processen, maar ook het achterliggende beleid, omgebouwd worden van een organisatiegerichte 

inrichting, naar een klantgerichte inrichting:  

https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/samen-organiseren
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Door in het programmaplan projecten op te nemen, die deze verandering gaan ondersteunen, en die wettelijke 

vereisten mogelijk maken, willen we de kanteling tot stand brengen. Deze projecten dragen bij aan de grotere 

overkoepelende doelen voor het verbeteren van de dienstverlening. En zijn daarnaast de praktische invulling 

voor het realiseren van verbeteringen van processen waar onze inwoners dagelijks gebruik van maken. Het 

opzoeken van onze inwoners om samen met hun tot verbeteringen te komen is uitgangspunt bij deze opgave. 

Lopende en nieuwe verbeteropgaven worden opgenomen in de uitvoeringsagenda. En hiervoor wordt gekeken 

hoe deze opgaven breder in de organisatie kunnen worden belegd. 

Het programmaplan brengt de verbinding tussen verschillende lopende trajecten. In het programmaplan zullen 

deze specifieker worden afgebakend. Voor nu wordt een relatie gelegd met: 

 

Cultuur: welke houding en gedrag passen bij een klantgerichte organisatie. De instrumenten die wij voor 

dienstverlening kunnen inzetten zijn door de digitalisering veranderd, dit vereist van de organisatie ook een 

andere aanpak in het ontwerpen van ons aanbod en dienstverlening. Onze klanten denken anders, de 

organisatie moet daarop anticiperen. Oog hebben voor de verschillende doelgroepen die als gemeente 

bedienen en welke specifieke dienstverlening daarbij past, vraagt flexibiliteit en inlevingsvermogen van 

medewerkers. 

Samenwerking: hoe spreken we met elkaar af aan welke onderdelen we prioritering geven. Wie werkt aan 

welke opgaven, en hoe beleggen we de verantwoordelijkheden hiervoor overkoepelend en in de vier 

organisaties.  

In de uitvoeringsagenda dienstverlening staan tal van verbeteropgaven voor de dienstverlening. Gekeken zal 

worden, hoe deze verbeteropgaven zich verhouden tot het uitvoeringsplan van het programmaplan. 

In de I-visie staan ambities en beleid hoe we richting toekomst willen ontwikkelen. Hierin staan bewust geen 

concrete uitvoeringsplannen opgenomen (omdat dit vanuit de gemeenten moet worden aangegeven). Het 
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programmaplan en uitvoeringsplan zullen getoetst worden aan het I-visie beleid, en gekeken wordt welke 

ontwikkelingen een concrete invulling vragen ten behoeve van het verbeteren van onze dienstverlening.   

Door het programmaplan als een paraplu over deze ontwikkelingen te hangen, werken we gerichter en 

doelmatiger aan onze verbeteropgave. 

Opstellen van gezamenlijke visie 

Werken vanuit een gezamenlijke basisgedachte is belangrijk. Vanuit de Samenwerkingstafel Dienstverlening is 

geadviseerd om de uitgangspunten van VNG voor klantgedreven dienstverlening (Kijken als een klant), als 

basis voor de Visie te nemen voor de drie gemeenten en Meerinzicht. Deze 5 principes zijn: 

1. We bedienen inwoners en ondernemers  zo goed als mogelijk op het kanaal dat zij kiezen, 

vanuit het principe ‘online waar het kan en persoonlijk waar het moet’.  

2. We bieden toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening, zodat iedereen eenvoudig zaken 

met ons kan doen. 

3. We werken zichtbaar samen met onze ketenpartners en medeoverheden, zodat inwoners en 

ondernemers integrale dienstverlening ervaren. 

4. We maken gebruik van landelijke standaarden en oplossingen, waardoor onze 

dienstverlening eenduidiger, veiliger en goedkoper wordt. 

5. We maken gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden, zodat wij passende, 

proactieve dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners en ondernemers.  

 

Financiën programma  

In de besluitvorming van het starten met het programma dienstverlening is de financiering per brongemeente 

opgenomen om de personele kosten te dekken. De projectgelden voor de uitvoering van de 

veranderactiviteiten/projecten is echter nog geen geld opgenomen. Bij de opstelling van het programmaplan 

zal er meer duidelijkheid komen over welke activiteiten onderdeel zullen worden van het programma. Hierbij 

zal gekeken moeten worden welke activiteiten opgenomen moeten worden in de kadernota MIZ en de 

kadernota’s van de gemeenten. De uitvoeringsagenda dienstverlening zal opgenomen worden in het 

programma.  

 

Uitvoeringsagenda Dienstverlening 

Vorig jaar is er een gezamenlijke aanvraag gedaan bij de kadernota MIZ. Een deel is hiervan goedgekeurd en 

een deel niet. De projecten die toen niet zijn goedgekeurd, zijn hier opnieuw geinventraiseerd en getoets op 

actualiteit. Hierbij komen we tot het volgende kostenoverzicht:  
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# Initiatief-project Gemeente 2021 Incidenteel Structureel Wettelijk verplicht 

       
Nieuwe projecten 2021, nog niet op UV agenda DV dus nog geen dekking. 

1 Authenticatie ontwikkelingen E/H/Z/M X €20.000 €5.000 X 

2 Wet GDI E/H/Z/M X €30.000 €6.000 X 

3 Single Digital Gateway E/H/Z/M X €20.000 €5.000 x 

4 Digitaal ter inzage leggen E/H/Z/M X €20.000 €20.000 X 

5 Newsroom E/H/Z/M X €20.000 0 

 
6 Digitale Beleidsbibliotheek op de website E/H/Z/M X €5.000 €10.000 

 
7 Digitaal ondertekenen E/H/Z/M X €60.000 €15.000 

 

 
Totaal 

  
€175.000 €61.000 

  

Deze kosten worden verdeeld over de gemeenten via de verdeelsleutel bedrijfsvoering.  
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2. Berekening kosten  per gemeente 

 

Nr Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 Doorontwikkeling samenwerking 150.000  150.000  150.000  0  

2 Omgevingsvisie/omgevingswet 0  0  0  0  

3 EHZ-verkenning 0  0  0  0  

4 Sociaal domein 0  0  0  0  

5 Strategisch HRM 50.000  50.000  50.000  0  

6 Digitale transformatie 71.000  50.000  50.000  50.000  

7 Programme dienstverlening 175.000     

8 Idem 61.000  61.000  61.000  61.000  

 Totaal generaal 507.000  311.000  311.000  111.000  

      

      

      

 ERMELO 34,97%    

  25,71%    

      

Nr Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 Doorontwikkeling samenwerking 50.000  50.000  50.000  0  

2 Omgevingsvisie/omgevingswet 0  0  0  0  

3 EHZ-verkenning 0  0  0  0  

4 Sociaal domein 0  0  0  0  

5 Strategisch HRM 17.485  17.485  17.485  0  

7 Digitale transformatie 24.829  17.485  17.485  17.485  

8 Programme dienstverlening 61.198  0  0  0  

8 Idem 21.332  21.332  21.332  21.332  

 Totaal generaal 174.843  106.302  106.302  38.817  

      

      

 HARDERWIJK 39,39%    

  57,26%    

      

Nr Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 Doorontwikkeling samenwerking 50.000 50.000 50.000 0 

2 Omgevingsvisie/omgevingswet 0 0 0 0 

3 EHZ-verkenning 0 0 0 0 

4 Sociaal domein 0 0 0 0 

5 Strategisch HRM 19.695 19.695 19.695 0 

7 Digitale transformatie 27.967 19.695 19.695 19.695 

8 Programme dienstverlening 68.933 0 0 0 

8 Idem 24.028 24.028 24.028 24.028 
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 Totaal generaal 190.622 113.418 113.418 43.723 

      

 ZEEWOLDE 25,64%    

  17,03%    

      

Nr Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 Doorontwikkeling samenwerking 50.000  50.000  50.000  0  

2 Omgevingsvisie/omgevingswet 0  0  0  0  

3 EHZ-verkenning 0  0  0  0  

4 Sociaal domein 0  0  0  0  

5 Strategisch HRM 12.820  12.820  12.820  0  

7 Digitale transformatie 18.204  12.820  12.820  12.820  

8 Programme dienstverlening 44.870  0  0  0  

8 Idem 15.640  15.640  15.640  15.640  

 Totaal generaal 141.535  91.280  91.280  28.460  
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Bijlagen 

 

 

Naam Organisatie Aandachtsgebied/rol 

Bert van Beek Ermelo verbinding gemeentelijke ontwikkelingen Ermelo 

Kees Hulskes Harderwijk verbinding gemeentelijke  ontwikkelingen Harderwijk, eindregie tekst, 

eindregie in besluitvormingsproces gemeentelijke kadernota  

Jeroen van der 

Cingel 

Zeewolde verbinding gemeentelijke ontwikkelingen Zeewolde 

Marga Klein 

Swormink 

Meerinzicht  verbinding met uitvoering sociaal domein Meerinzicht, bijdrage tekst 

Wilco van de 

Langemheen 

Meerinzicht bijdrage I-beleid/innovatie en verbinding I&A, bijdrage tekst 

Margreet van Hoof Meerinzicht strategisch HRM, recruiter, bijdrage tekst 

Adrian Lammers Meerinzicht trekker/voorzitter, bewaking planning en samenhang, verbinding MT 

Meerinzicht en eindregie in besluitvormingsproces kadernota Meerinzicht 

Anke Kraus EHZ EHZ dienstverlening, bijdrage tekst 

Marinka Pastoor EHZ beleid en ontwikkelingen sociaal domein 

 

 


