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Voorwoord 
 

Inleiding 
In het collegeprogramma 2018-2022 ‘duurzaam, ondernemend en dichtbij’ hebben wij onze missie 
voor deze bestuursperiode geformuleerd, te weten: een duurzaam en groen Houten, met ruimte voor 
experimenten en eigen initiatieven, waar we omzien naar elkaar. Kortom: een Houten waar het goed 
toeven is en blijft voor onszelf, voor nieuwe inwoners en toekomstige generaties.  
Om onze missie / ambities te realiseren zetten wij beschikbare middelen efficiënt en doelmatig in. Ook 
hebben wij in het collegeprogramma 2018-2022 ruim € 1,0 miljoen extra geïnvesteerd op het gebied 
van onder andere openbare ruimte en groen, duurzaamheid, mobiliteit en bereikbaarheid, jeugd en 
onderwijs en inwonersparticipatie.  
 
Doordat de coalitieonderhandelingen wat langer hebben geduurd zijn wij als college pas na de zomer 
goed aan de slag gegaan. Daarom was er in 2018 voor de raad nog niet zoveel zichtbaar van onze 
beleidsambities. Wij hebben namelijk in eerste instantie datgene voortgezet dat al goed in gang was 
gezet door het vorige college, aangevuld met eigen accenten om bij te sturen. Vanaf 2019 kunnen wij 
beter de beschikbare middelen gericht inzetten om onze ambities uit het collegeprogramma te 
realiseren. 
 
Houten is financieel gezond en dat willen we zo houden. Dit betekent dat de begroting structureel 
sluitend is én er sprake is van een solide reservepositie. De op 13 november 2018 door de raad 
vastgestelde begroting 2019 voldoet hier aan. Dit geldt ook voor de voorliggende jaarrekening 2018. 
In lijn met de landelijke trend zien we ook in Houten substantiële financiële effecten op het sociaal 
domein. De ontwikkelingen op de beleidsterreinen Jeugd en Wmo zorgen ervoor dat het moeilijk is om 
de uitgaven in overeenstemming te houden met het beschikbare budget. In 2017 speelde dit vooral bij 
Jeugd, maar in 2018 bij zowel Jeugd als Wmo.  
 
Jaarrekeningresultaat 2018: € 207.000 positief 
Het jaarrekeningresultaat 2018 is € 104.000 negatiever dan bij de tweede bestuursrapportage was 
geprognosticeerd (€ 311.000 positief). 
Toelichting van dit verschil op hoofdlijnen is: 
1. Lagere algemene uitkering (september- en decembercirculaire): € 0,6 miljoen negatief. 
2. Lagere uitvoerings- en regelingskosten Werk en Inkomen Lekstroom (WIL): € 0,4 miljoen positief. 
3. Hogere kosten Sociaal domein (Jeugd en Wmo): € 1,1 miljoen negatief. 
4. Hogere inkomsten uit omgevingsvergunningen (onder ander zorgunits Loerik VI): € 0,2 miljoen 

positief. 
5. Hogere inkomsten onroerendzaakbelasting (niet-woningen): € 0,2 miljoen positief. 
6. Lagere kosten peuterspeelzalen: € 0,2 miljoen positief. 
7. Overige (onder andere bedrijfsvoering en diverse kleinere budgetten): € 0,6 miljoen positief. 
In het hoofdstuk Bestuurlijke beschouwingen wordt het jaarrekeningresultaat 2018 uitgebreid 
toegelicht.  
 
Meerjarenbegroting Sociaal Domein 
In de jaarrekening zijn forse tekorten op Jeugd en Wmo verantwoord. Als gevolg hiervan is de nog 
beschikbare egalisatiereserve voor kosten in het sociaal domein volledig als dekking ingezet.  
Met ingang van 2019 neemt het financieel risico bij Wmo verder toe. Oorzaak hiervoor is het 
afschaffen van de inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo maatwerk-voorzieningen en de 
onvoldoende compensatie hiervan door het Rijk via de algemene uitkering. Over de mogelijke 
gevolgen hiervan voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023 is de raad op 
verschillende momenten geïnformeerd. Indien het nodig is om de begroting financieel in evenwicht te 
houden zullen wij een pakket van aanvullende maatregelen opstellen. De maatschappelijke en 
financiële effecten hiervan worden betrokken bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2019 
en de perspectiefnota 2020. 
 
Bestemming jaarrekeningresultaat 2018 
Gezien de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat 
(€ 207.000) toe te voegen aan de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Binnen 
deze bestemmingsreserve wordt dit bedrag gealloceerd om eventuele tekorten in 2019 te dekken. 
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Doorontwikkeling jaarverslag 2018 
Evenals voorgaande jaren zijn de aanbevelingen van de audit- en rekeningcommissie uit het rapport 
‘jaarstukken 2017’ betrokken bij het opstellen van dit jaarverslag. De belangrijkste daarvan is dat de 
samenvattingen voor de programma’s ‘in vogelvlucht’ zijn verbeterd. Er wordt een scherper 
onderscheid gemaakt tussen te bereiken doelen en de daarvoor geleverde prestaties. Ook wordt er 
beter geduid in hoeverre prestaties hebben bijgedragen aan gewenste maatschappelijke effecten.  
 
In de programmaverantwoording is in een aantal gevallen de kolom realisatie 2018 niet ingevuld. 
Vooral bij het programma Samen leven doet zich dit voor. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

 Het cliëntervaringsonderzoek over 2018 wordt in het voorjaar 2019 uitgevoerd. 

 De Gezondheidsmonitor GGD regio Utrecht wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 

 Er blijkt onvoldoende actuele informatie beschikbaar voor wat betreft de verplichte BBV 
indicatoren.  

De afgelopen jaren zijn de verplichte BBV indicatoren geïntegreerd verwerkt in de begroting en 
jaarstukken. Voortschrijdend inzicht leidt er toe dat indicatoren vervallen dan wel een andere definitie 
krijgen. Dit maakt dat oude tijdsreeksen worden vervangen dan wel dat indicatoren in zijn geheel 
worden verwijderd uit de jaarstukken. Ook blijken regelmatig actuele cijfers niet beschikbaar. Dit alles 
levert lege plekken op in de verantwoording. Hierover is contact geweest met de VNG die heeft 
aangegeven in de eerste helft van 2019 met een nieuwe versie van www.waarstaatjegemeente.nl te 
komen. Deze zal onder andere betere procesinformatie bevatten over het moment van plaatsen van 
nieuwe cijfers. Daarnaast wordt momenteel overleg gevoerd binnen het ministerie van BZK over de 
effectiviteit van de verplichte BBV beleidsindicatoren. Daarbij is ook de VNG betrokken. Dan wordt ook 
meer duidelijk hoe verder te gaan met de verplichte beleidsindicatoren BBV. Deze ontwikkeling 
betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.  
 
Tot slot 
Evenals vorig jaar is een infographic ‘het jaar 2018 in één oogopslag’ gepubliceerd. In dit overzicht is 
te zien hoeveel geld de gemeente Houten in 2018 ontving en waaraan zij het geld heeft besteed. Ook 
zijn de belangrijkste gebeurtenissen genoemd die op initiatief van en/of door de inzet van inwoners en 
ondernemers in Houten hebben plaatsvonden. Ook is er weer een online versie van de jaarstukken 
beschikbaar op www.houten.nl. 
Naast infographics bij de begroting en de jaarstukken blijven we kijken of het ook zinvol is infographics 
bij andere producten uit de planning- en controlcyclus op te stellen. Dit doen we indien dit bijdraagt 
aan een transparante en begrijpelijke communicatie met onze inwoners.  
 
Tot slot zien wij uit naar een constructieve behandeling van de jaarstukken 2018 op 25 juni 2019. 
 
Burgemeester en wethouders van Houten, 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
A.J. Barink     W.M. de Jong 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.houten.nl/
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Bestuurlijke beschouwingen 2018 
 
Deze beschouwing gaat in op het resultaat van de jaarrekening 2018, de afwijking van het resultaat 
ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen en de belangrijkste ontwikkelingen op 
programmaniveau (wat hebben we gedaan?). We geven eerst de integrale analyse weer, vervolgens 
de ontwikkelingen per programma en tenslotte de paragrafen. 
 
Rekeningresultaat 2018 
De jaarrekening van de gemeente Houten, inclusief de grondexploitatie, sluit in 2018 met een positief 
rekeningresultaat van € 207.445. 
 
Dit resultaat is een optelsom van het resultaat van de verschillende programma’s en de algemene 
dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie. Hierin zijn ook de mutaties in de reserves 
opgenomen, waar de raad al eerder een besluit over heeft genomen. 
 
De ‘begroting na wijzigingen’ bestaat uit de vastgestelde begroting 2018 (november 2017), de eerste 
en tweede bestuursrapportage 2018 en effecten van tussentijdse raadsbesluiten. In de 
bestuursrapportages en betreffende raadsvoorstellen zijn deze bijstellingen toegelicht. 
 
Het verloop van het resultaat 2018, voor en na mutaties in de reserves, is als volgt: 
 

Tabel 1: Rekeningresultaat 2018    x  €  1.000 

Financieel resultaat 

Rekening 
2017 

Begroting 
2018 na 

Wijziging 

Rekening 
2018 

Afwijking 
2018 

     

Lasten 111.969 127.266 108.655 -18.611 

Baten 107.624 119.494 106.136 -13.359 

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten -4.345 -7.771 -2.519 5.252 

     

Toevoeging aan reserves 2.946 7.173 9.312 2.139 

Onttrekking aan reserves 7.874 15.255 12.038 -3.217 

Saldo mutaties reserves 4.928 8.082 2.726 -5.355 

     

Gerealiseerd resultaat 583 311 207 -103 

 
Samenstelling en analyse van het resultaat 
Het verschil tussen het saldo van de begroting 2018 en dat van de jaarrekening 2018 bedraagt 
negatief € 0,1 miljoen. Dit komt door verschillen tussen de begroting na wijziging (tweede 
bestuursrapportage 2018) en de realisatie van een aantal onderdelen. 
 
In tabel 2 is het resultaat uitgesplitst naar de programma’s uit de begroting. 
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Tabel 2: Resultaat per programma 2018   x  €  1.000 

Financieel resultaat 

Rekening 

2017 

Begroting 

2018 na 
Wijziging 

Rekening 

2018 

Afwijking 

2018 

Programma 00. Samen leven -37.668 -40.594 -40.566 28 

Programma 02. Duurzame leefomgeving -8.016 -10.486 -8.686 1.799 

Programma 03. Goede bereikbaarheid -4.850 -5.743 -4.382 1.361 

Programma 04. Veilige leefomgeving -3.124 -3.391 -3.249 142 

Programma 05. Betrokken bij de samenleving -2.964 -3.458 -3.080 377 

Programma A 
Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

52.277 55.900 57.444 1.545 

Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten -4.345 -7.771 -2.519 5.252 

Mutaties reserves:     
       

Programma 00. Samen leven 1.115 2.767 1.817 -949 

Programma 02. Duurzame leefomgeving 2.045 295 -1.304 -1.598 

Programma 03. Goede bereikbaarheid 3 3.020 2.261 -759 

Programma 04. Veilige leefomgeving 182 123 123  

Programma 05. Betrokken bij de samenleving     

Programma A 
Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

1.583 1.877 -171 -2.048 

Mutaties reserves 4.928 8.082 2.726 -5.355 

Gerealiseerd resultaat 583 311 207 -103 

       

De verslechtering van het saldo met € 0,1 miljoen wordt, op hoofdlijnen, verklaard in onderstaande  
tabel 3. Een gedetailleerde toelichting is terug te vinden in de verschillen-verklaringen bij de 
programma’s en de paragraaf bedrijfsvoering. 
 

Tabel 3: Jaarrekeningresultaat 2018 x € 1000  

Ontwerp Bedragen  

Jaarrekeningresultaat 2018 207 
Prognose 2e bestuursrapportage 2018 311 
Verschil -103 
Analyse op hoofdlijnen  
- Algemene uitkering -591 
- Uitvoeringskosten Werk en InkomenLekstroom 
(WIL) 

 
90 

- Uitkeringskosten WIL 309 
- Sociaal domein -1.071 
- Omgevingsvergunningen 165 
- Onroerendzaakbelasting 157 
- Actualisatie voorziening (voormalige) 
  wethouderspensioenen 

 
122 

- Minima- en armoedebeleid 80 
- Bedrijfsvoering 143 
- Peuterspeelzalen 
- Overige budgetten: 

152 
 

  (16 posten van > € 25.000 < € 75.000) 
  (93 posten van ≤ € 25.000) 

228 
113 

TOTAAL -103 
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Hieronder wordt het verschil van -€ 0,103 miljoen, op hoofdlijnen, toegelicht. Een gedetailleerde 
toelichting staat in de verschillen-verklaringen per programma en de paragraaf bedrijfsvoering. 
 
Algemene uitkering (negatief effect € 0,591 miljoen) 
Het negatief effect van € 0,591 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten:  

 Doordat enkele parameters voor 2018 nog definitief zijn vastgesteld door het Rijk, is er een 
voordeel van ongeveer € 0,102 miljoen ontstaan. 

 In collegebrieven over de 'septembercirculaire 2018' en 'financiële effecten' zijn de effecten uit 
de september- en decembercirculaire voor het jaar 2018 verwerkt in de jaarrekening 2018. 
Het saldo-effect vanuit de septembercirculaire bedroeg € 0,822 miljoen negatief. In de 
decembercirculaire is € 0,527 miljoen extra uitkering ontvangen. Dit is een voordeel. 
Per saldo dus een negatief effect van € 0,295 miljoen, dat niet verwerkt is in de begroting 
2018. 

 In de decembercirculaire 2018 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld met 
omschrijving 'transformatiefonds Sociaal Domein jeugd'. Het Transformatiefonds is bedoeld 
om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het Actieprogramma Zorg voor de 
Jeugd. De middelen die voor 2018 zijn toegekend, € 0,398 miljoen zijn bestemd voor de regio 
Lekstroom. Omdat deze middelen pas in december 2018 zijn toegekend en er nog geen 
uitgaven gemaakt zijn, zijn ze gestort in de bestemmingsreserve Programma Transities in 
Samenhang. Dit levert een nadeel op van dit bedrag. 

 
Uitvoeringskosten WIL (positief effect € 0,09 miljoen) 
Het positief effect van € 0,09 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten.  

 Dit voordeel ontstaat voornamelijk door inzet van personeel van derden in de flexibele 
personeelsformatie van WIL, waarbij gefactureerd wordt met BTW. Hierdoor krijgt Houten 
meer compensabele BTW € 0,047 miljoen over de uitvoeringskosten WIL vergoed dan 
waarmee in de begroting 2018 rekening was gehouden. 

 Ook vallen de uitvoeringskosten o.a. overhead, automatiserings- en huisvestingskosten e.d. in 
totaliteit lager uit € 0,043 miljoen. 

 
Uitkeringskosten WIL (positief effect € 0,309 miljoen) 

 Bijzondere bijstand: Het invorderingsbeleid van de Wil is aangaande het onderwerp bijzondere 
bijstand in 2018 succesvoller verlopen dan verwachting was bij de halfjaarcijfers 2018 WIL. 
Invorderen van dit soort vorderingen blijft een weerbarstige materie omdat het toch afhankelijk 
is van de situatie waarin de persoon zich bevindt (€ 0,034 miljoen voordelig). Een nadeel van 
€ 0,065 miljoen bij de personeelskosten inkomensondersteuning is ontstaan door de huidige 
krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg een stijging van de inhuurtarieven voor tijdelijke 
medewerkers en werving en selectie kost daardoor ook meer tijd en geld. Ook inzet van extra 
personeel voor het sneller afwikkelen van de voorraad onderhanden aanvragen bijzondere 
bijstand en om achterstanden weg te werken is een oorzaak van dit nadeel. Bij de prognoses 
werd er door de WIL ook gekeken naar de cijfers voorgaande jaren, waarbij in de prognose 
voor 2018 rekening gehouden werd met een forse uitgaven bijzondere bijstand 
statushouders(Inrichtingskosten). Aangezien Houten in 2018 bijna geen statushouders 
gehuisvest heeft, taakstelling was namelijk in 2017 al bereikt. Was dit geen realistisch beeld 
en veroorzaakt een behoorlijk voordeel € 0,169 miljoen. 

 Debiteuren WIL: Voor de debiteuren WIL moet aan het einde van het jaar de waardering van 
deze debiteuren bepaald worden. WIL bepaalt met behulp van betalingsgedrag de 
percentages onïnbaarheid. Dit levert een nadeel op van € 0,055 miljoen. 

 BBZ: Als de kosten uitkeringen en leningen lager zijn, is de uitkering van het Rijk (75% 
vergoeding) ook lager. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een afrekening Rijk 2015 
en de lagere afrekening Rijk 2017 € 0,026 miljoenV. Minder afgelost op leningen dan de 
verwachting bij de halfjaarcijfers WIL 2018 € 0,01 miljoenN. Doordat de verstrekte uitkeringen 
en leningen lager zijn, wordt er ook minder rijksvergoeding ontvangen € 0,05 miljoenN. De 
verstrekte uitkeringen en leningen bijzondere bijstand zelfstandigen zijn veel lager € 0,061 
miljoenV dan de prognose in halfjaarcijfers 2018 WIL, welke in samenwerking met gemeente 
Utrecht(uitvoerder regeling) waren bepaald. 

 Uitkeringen BUIG: De prognose van het aantal bijstandgerechtigden 2018 bij de halfjaarcijfers 
2018 WIL was hoger ingeschat. In plaats van de verwachte stabilisatie op het niveau 2017 is 
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er een lichte daling opgetreden, wat resulteert in lagere uitkeringen € 0,199 miljoenV). De 
instroom daalt sneller dan de uitstroom. 

 
Sociaal domein (negatief effect € 1,071 miljoen) 
Het negatief effect van € 1,071 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten:  

 Jeugd en onderwijs: De kosten Zorg in Natura (ZIN) jeugd zijn voor 2018 € 0,502 miljoen 
hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er nog 
afrekeningen uit voorgaande jaren binnen zijn gekomen (€ 0,259 miljoen), door een toename 
van de kosten op het gebied van GGZ (€ 0,467 miljoen) en lagere kosten voor J&O/KmB       
(€ 0,224 miljoen). 
Ook de kosten voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd zijn € 0,112 miljoen hoger 
uitgevallen. De reden van deze stijging is niet bekend. In 2019 wordt gemonitord of de stijging 
een structureel karakter heeft. 

 WMO: Het budget voor vervoersvoorzieningen (voornamelijk scootmobielen en onderhoud) is 
in 2018 met € 0,227 miljoen overschreden. Sinds 2018 hebben we een nieuw contract met 
hulpmiddelenleverancier Meyra. Naast een toename van het aantal voorzieningen en dus ook 
het onderhoud daarop, zijn de kosten zoals vastgelegd in het onderhoudscontract (onderhoud 
per voorziening) aanzienlijk hoger. Het betreft een open einde regeling, waarbij van te voren 
niet precies kan worden ingeschat wat het gebruik zal zijn. Overige grote afwijkingen binnen 
dit deelprogramma: Begeleiding nadelig € 0,428 miljoen, Huishoudelijke ondersteuning 
voordelig € 0,254 miljoen en Rolstoelen nadelig € 0,226 miljoen. 

 Diverse voordelen € 0,190 miljoen. 
 
Omgevingsvergunningen (positief effect € 0,165 miljoen) 
Het positief effect op de opbrengst omgevingsvergunningen van € 0,165 miljoen wordt veroorzaakt 
door:  
Meer (kleine) aanvragen: 

 Zorgunits Loerik VI 

 Diverse kleine aanvragen (55 stuks) 
 
Onroerendzaakbelasting (positief effect € 0,157 miljoen) 
Het positief effect van € 0,157 miljoen wordt veroorzaakt door:  

 De hogere opbrengst OZB niet woningen € 0,150 miljoenV is te verdelen in eigenaren € 0,061 
miljoenV en gebruikers € 0,89 mijoenV. Hiervan heeft € 0,57 miljoenV betrekking op 
afwikkeling o.a. bezwaarschriften, complexe taxaties e.d. van de jaren 2015 t/m 2017. Deze 
positieve afwikkeling van oude jaren heeft ook een positief effect op de nog in 2018 
gewaardeerde bedrijfspanden. Ook is de correctie voor de waarde bezwaren lager uit gevallen 
dan verwacht. Reden hiervoor kan zijn de economische toestand in Nederland. 

 Resterend voordeel € 0,007 miljoen betreft per saldo een klein voordeel op de overige 
belastingen. 

 
Actualisatie voorziening (voormalige) wethouderspensioenen (positief effect € 0,122 miljoen) 
Er heeft in 2018 een veel lagere toevoeging € 0,122 miljoenV aan de voorziening 
Wethouderspensioenen plaats gevonden. Oorzaak is dat bij de actuariële berekeningen van de 
pensioenreserves van de toenmalige wethouders met een hogere rekenrente +0,8% gewerkt wordt. 
De actuaris heeft de  grondslagen voor deze berekeningen gebaseerd op de hiervoor genoemde 
circulaire van het ministerie van BZK. 
 
Minima- en armoedebeleid (positief effect € 0,08 miljoen) 
Het totale budget m.b.t. armoede- en minimabeleid bedraagt ongeveer 1,9 miljoen euro. Dit bestaat uit 
verschillende regelingen zoals: Bijzondere bijstand, Indirecte schoolkosten, Individuele studietoeslag, 
Individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming kosten kinderopvang, U-pas, de collectieve 
zorgverzekering voor minima, regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en 
subsidies m.b.t. Stichting Leergeld Houten, Stichting Budgethulp Houten, Jeugdfonds Sport & Cultuur, 
SUN Lekstroom. 
In dit brede vlak is deze post tot een bedrag van € 0,08 miljoenV niet benut in 2018.   
Deze gelden kunnen echter (deels) dekking geven aan de tekorten op kinderopvang en de U-pas. 
Over 2018 zijn deze tekorten nu via de (halfjaar)bestuur rapportage al eerder gedekt uit de algemene 
middelen. 
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Bedrijfsvoering (positief effect € 0,143 miljoen) 
Het positief effect van € 0,143 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten: 

 Automatiseringskosten(ICT staf overhead): Er ontstaan hier voordelen doordat op advies van 
de accountant een wijziging in het boeken van de kosten van licenties  is doorgevoerd. In 
voorgaande jaren werd consequent een jaarlast geboekt, maar de factuur blijkt van mei dit 
jaar t/m april volgend jaar te lopen. Er moet een gedeelte in volgend jaar geboekt worden                  
(€ 0,113 miljoenV). Ook de telefoonkosten vallen door een nieuw contract lager uit (€ 0,025 
miljoenV), mobiel internet gebruik gelimiteerd op basis gehele gemeente, niet individueel 
gebruiker. Overige diverse kleine voordelen (€ 0,004 miljoenV). 

 Huisvestingskosten: Energie huisvesting: Lagere kosten door nog lage prijzen € 0,024 
miljoenV. Geen structureel effect omdat de markt van gas en elektriciteit nu enorm in 
beweging is. Er is een nieuwe aanbesteding met hogere prijzen o.a. door rijksbelastingen. 
Ook voordeel door hogere verhuurbaten door betere benutting huisvesting € 0,046 miljoenV. 
Overige diverse kleinere voordelen (€ 0,019 miljoenV). 

 Door het in de begroting voorcalculatorisch doorbelasten van de kostenplaatsen (salarissen) 
en in de rekening dit op basis van werkelijkheid te doen ontstaat er een voordeel van € 0,072 
miljoen. 

 De gemeente Houten is een aantal jaar penvoerder voor deze regionale projecten geweest. 
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de gemeente Stichtse Vecht de penvoerder. Naast de 
specifieke bijdragen in de Algemene uitkering dragen alle deelnemende gemeente bij aan de 
uitvoering van deze opgaven. Bij de 2e bestuursrapportage is het resterende positieve saldo 
van deze regionale projecten per abuis in het gemeentelijke saldo terecht gekomen. Dit saldo 
moet worden overgedragen aan de gemeente Stichtse Vecht als nieuwe penvoerder en leidt 
tot een nadelig resultaat € 0,160 miljoen. 

 
Peuterspeelzalen (positief effect € 0,152 miljoen) 
De huidige begroting is nog gebaseerd op de situatie van subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk 
van voor de harmonisatie van kinderopvang en peuteropvang van 1 januari 2018. Voor de 
harmonisatie vergoedde de gemeente peuterspeelzaalwerk voor alle ouders middels een jaarlijkse 
subsidie aan de stichting peuterspeelzaalwerk. Sinds de harmonisatie vallen werkende ouders  die 
voor hun kind(eren) gebruik maken van peuteropvang onder de kinderopvangtoeslag van de 
belastingdienst. De overige ouders krijgen een tegemoetkoming in de kosten van de gemeente. Onder 
het oude systeem waren de gemeentelijke lasten hoger. Dit heeft in 2018 geleid tot een voordeel op 
de begrote bedragen van  € 0,152 miljoen. 
 
Overige budgetten (> € 25.000 < € 75.000) (positief effect € 0,228 miljoen) 
Het positief effect van € 0,228 miljoen is het saldo van alle voor- en nadelen op budgetten met een 
afwijking tussen € 25.000 en € 75.000.   
 
Overige budgetten (≤ € 25.000) (positief effect € 0,113 miljoen) 
Een voordelig saldo van € 0,113 miljoen is opgebouwd uit diverse afwijkingen op budgetten van 
kleiner dan € 25.000.  
 
Indien de afwijkingen op de overige budgetten onderdeel uitmaken van relevante overschrijdingen 
(vanaf € 75.000) op deelprogramma-niveau, worden zij in de verschillenanalyses van de programma’s 
toegelicht. 
 
Tabel 4: Prognose vrije algemene reserve x € 1.000 

 Bedrag 
Stand per 1 januari 2018 2.650 
Mutaties:  
Rekeningresultaat 2017 150 
Resultaatbestemmingen 2017 -150 
Onttrekkingen  
Stand per 1 januari 2019 2.650 
Mutaties:  
Rekeningresultaat 2018 0 
Resultaatbestemmingen 2018 0 
Onttrekkingen  
Prognose stand per 1 januari 2020 2.650 
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Nu de economische crisis voorbij is kan het positieve saldo uit deze bestemmingsreserve worden 
bestemd. In het raadsvoorstel 'resultaatbestemming jaarrekeningresultaat 2017 is hiervoor een 
voorstel gedaan en aangenomen. De stand is in tabel 5 weergegeven: 
 
Tabel 5: Prognose bestemmingsreserve economische crisis x € 1.000 

 Bedrag 
Stand per 1 januari 2018 1.360 
Mutaties:  
Jaarrekeningresultaat 2017 (na resultaatbestemmingsvoorstellen) 433 
Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur en sturing -200 
Restant reserve naar Algemene beklemde reserve -593 
Stand per 1 januari 2019 1.000 
Mutaties:  
Teruggaaf aan de burgers 2019 -500 
Prognose stand per 1 januari 2020 500 

Mutaties:  
Teruggaaf aan de burgers 2020 -500 
Prognose stand per 1 januari 2020 0 

 
Programma verantwoording 
In deze verantwoording worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst van het afgelopen jaar. Dit 
gebeurt per programma. Steeds meer maatschappelijke vraagstukken vragen echter om een integrale 
aanpak waarbij inbreng vanuit de samenleving essentieel is. Gemeente, inwoners en organisaties 
weten elkaar daarbij steeds beter te vinden. Ook zien we ook steeds meer samenwerking op regionaal 
niveau ontstaan vanuit een bovenlokale context en behoefte. Regelmatig wordt in de verschillende 
programma's stilgestaan bij wat dit alles de afgelopen periode heeft betekend voor beleid en 
uitvoering. 
 
Programma 1 Samen leven 
Iedere inwoner in Houten doet mee, wordt gezien en gehoord. We willen dat alle inwoners mee 
kunnen doen naar eigen vermogen. Indien nodig ondersteunen wij hen hierbij en we scheppen 
voorwaarden zodat een ieder zich op zijn of haar manier kan ontplooien en inzetten voor onze 
samenleving. 

 
De transformatie komt op stoom 
Lokaal netwerk 
De transformatie is in 2018 goed op stoom gekomen. Onze uitdaging is om een lokaal netwerk van 
maatschappelijke zorg en ondersteuning te ontwikkelen. In dit netwerk moeten inwoners op alle 
leefgebieden (welzijn, ondersteuning, werk, wonen, etc.) op maat worden geholpen, tegen minder 
kosten. 
 
Het Rijk gaat ervan uit dat gemeenten deze taken effectiever en efficiënter kunnen organiseren. Zij 
verwachten dat gemeenten beter kunnen aansluiten op de leefwereld van inwoners. We werken 
daarbij aan het versterken van vier kernbegrippen: nabijheid, zelfredzaamheid, wederkerigheid en 
generalistisch integraal werken. 
 
In 2018 hebben we vooral voortgebouwd op wat in 2017 is gestart. We grepen de kansen voor 
verdere integratie en vernieuwing aan. We werkten vooral aan preventie, de verbinding tussen wonen 
en zorg (ruimte en samenleving) en de lokale aanpak van werk. 
 
Een belangrijke mijlpaal is de start van de nieuwe Stichting Sociaal Team en het betrekken van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. Het sociaal team is een sterke netwerkpartner geworden en een 
actieve verbindende speler binnen de lokale infrastructuur. 
 
Regionale samenwerking 
Niet alleen lokaal krijgt de transformatie steeds meer vorm, ook regionaal is er een 
samenwerkingsagenda gerealiseerd. Dit maakt het mogelijk de innovatie te versnellen en versterken. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld over wonen met zorg in relatie tot jeugdhulp en beschermd wonen, maar 
ook om meer grip op kosten jeugdhulp te krijgen . 
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Het principe van “samen lerend ontwikkelen” was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de ruim 
twintig pilots en experimenten, zoals die samen met partners en inwoners binnen het Programma 
Sociale Kracht zijn en worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de sociale ombudsfunctionaris, de 
POH JGGZ en de Houtense Werktafel. 
Stap voor stap bouwen we zo samen met inwoners en met partners aan een nieuwe gezamenlijke 
uitvoeringspraktijk. Pilots en experimenten fungeren als een vrijplaats voor het oefenen met de nieuwe 
uitvoeringspraktijk. Het borgen en implementeren van de behaalde resultaten heeft meer aandacht 
nodig. Dit kost vaak een langere doorlooptijd dan verwacht. 
 
Eind 2018 zijn veel pilots al in een vergevorderd stadium. Sommige pilots zijn al afgerond en 
geëvalueerd. Een deel is structureel geborgd binnen de lokale infrastructuur. 
 
Financiële risico’s vragen extra aandacht 
In 2018 ging de aandacht voor de transformatie hand in hand met de aandacht voor kostenbeheersing 
in het sociaal domein, vooral binnen de jeugdhulp. Met ingang van 2019 neemt ook het financiële 
risico bij Wmo fors toe. Dit als gevolg van het afschaffen van de inkomensafhankelijke bijdrage voor 
Wmo-maatwerkvoorzieningen en de onvoldoende compensatie hiervan door het Rijk via de algemene 
uitkering. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het moeilijk is de kosten in overeenstemming te 
houden met het beschikbare budget. Dit is niet alleen in Houten zo, maar dit probleem is landelijk 
zichtbaar. 
 
De ‘Taskforce Inhoudsgestuurde Kostenbeheersing’ gaat in 2019 door met de  monitoring en analyse 
van de financiën (Jeugd en Wmo). De taskforce werkt maatregelen (ook in regionaal verband)  uit om 
de verwachte structurele tekorten in het sociaal domein te keren. Ter ondersteuning hiervan is in 
Lekstroomverband een ‘Taskforce Grip op kosten jeugdhulp’ gestart. 
 
Programma 2 Duurzame leefomgeving 
Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die levensloopbestendig 
is, waarbij verantwoord wordt omgegaan met middelen. 
 
Het nieuwe college benoemt in haar collegeprogramma enkele grote maatschappelijke vraagstukken. 
Bijvoorbeeld de vraag naar meer nieuwe (passende) woningen, noodzakelijke aanpassingen voor 
klimaatbestendigheid en het verduurzamen van onze energievoorziening. De bijbehorende opgaven 
vragen een gedegen voorbereidingstijd. Het gaat om de ontwikkeling van woningbouw op locaties die 
onderdeel worden van de Ruimtelijke Koers Houten en onderdelen uit het deelprogramma 
Duurzaamheid en energietransitie. Dit deelprogramma wordt een onderdeel van het Klimaatplan 
Houten. Dit klimaatplan wordt in 2019 geschreven. 
 
Wonen 
In 2018 zijn net iets meer woningen opgeleverd dan geraamd (252, raming 250). Dit betreft onder 
andere de  projecten Molenzoom (De Molen en Pelmolen), Bogermanschool, De Slinger West, 
Mozaïekschool, inprikker De Haag en De Schaft. We zien een omslag in de soort woningen die wordt 
gebouwd: meer gelijkvloerse woningen voor senioren en starters dan eengezinswoningen. Dit is een 
resultaat van de ingezette koers om meer passende woningen te bouwen. Ook zijn voor het eerst in 
lange tijd 7% meer sociale huurwoningen opgeleverd dan de gewenste 30%. We hebben dit bereikt 
door het vastleggen van strakkere kaders, via startnotities die door de raad zijn vastgesteld. 
 
Commerciële voorzieningen en horeca 
De leegstand in de centra loopt langzaam maar zeker terug. De herinrichting van winkelcentrum Het 
Rond en het openbaar gebied heeft hieraan bijgedragen. Winkelcentrum Castellum heeft een nieuwe 
eigenaar. Dit leidde tot een nieuwe impuls voor het winkelcentrum. De leegstand is ook hier 
teruggelopen en lijkt helemaal te verdwijnen. De horeca blijft stabiel in 2018. 
 
Leefomgeving 
Het aanzicht van de leefomgeving is in 2018 verder verbeterd. Maar liefst 99% van het 'groen en 
water' voldoet aan de gestelde kwaliteitsnorm. Dit tot grote waardering van veel inwoners! We hebben 
dit bereikt met een goede uitvoerende partij die ook kritisch eigen toezicht houdt. Maar ook inwoners 
voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van hun eigen 
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leefomgeving. Veel inwoners zijn actief met opruimen van afval. Daarbij vervult de gemeente steeds 
meer een faciliterende rol. 
 
Gebiedsontwikkeling 
De ingevoerde werkwijze van 'uitnodigingsplanologie' levert steeds meer initiatieven op van inwoners, 
bedrijven en instellingen. Vooral uit de buitengebieden hebben we veel initiatieven gekregen. Deze 
zijn beoordeeld en in veel gevallen tot uitvoering gebracht. We zien de vraag naar bedrijfsterreinen 
toenemen. In 2018 zijn de eerste kavels op het Werklandschap De Meerpaal verkocht. Een andere 
mijlpaal is de afgegeven vergunning voor het eerste (grote) zonnepark in Houten. Een aantal andere 
parken is in behandeling. Dit is het resultaat van het vastgestelde Kader Zonnevelden. 
 
Naast de vaststelling door de raad van nieuwe startnotities, zijn ook enkele locaties onderdeel 
geworden van de nog op te stellen Ruimtelijke Koers Houten. 
 
Duurzaamheid en energietransitie 
Vooral door te stimuleren en door onze rol als vraagbaak worden onze inwoners zich steeds bewuster 
van de opgave. De duurzame energieopwekking groeit gestaag, de hoeveelheid restafval per inwoner 
daalt en we scheiden ons afval steeds beter. Komend jaar werken we aan het Klimaatplan Houten. Dit 
is de volgende stap naar een duurzame toekomst. 
 
Landschap en recreatie 
Regionaal en lokaal hebben we ingezet op marketing en in het beleefbaar maken van het landschap, 
bijvoorbeeld via wandelroutes. 
  
Cultuurhistorie en archeologie 
We zorgen dat we zoveel mogelijk aan de 'voorkant' van projecten meedenken. We adviseren hoe we 
de aanwezige waarden kunnen behouden. Waar mogelijk maken we deze waarden ook zichtbaar en 
beleefbaar voor publiek. 
 
Programma 3 Goede bereikbaarheid 
Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur voor de bereikbaarheid van Houten. 
 
Houten ligt centraal in Nederland in een populaire en economisch sterke Utrechtse regio. De keerzijde 
is dat de bereikbaarheid van de regio onder druk staat. 
We streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten (en de regio) per auto, het 
openbaar vervoer en met de fiets. Ook is een goede bereikbaarheid binnen de gemeente belangrijk. 
We zoeken continu naar een goede balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en 
verkeersveiligheid. 
De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe 
infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de 
aandacht te houden, is overleg met onze partners van strategisch belang. Dit heeft ook in 2018 steeds 
aandacht gekregen. 
De infrastructuur in en rond Houten functioneert goed en de bereikbaarheid is goed. 
 
Wegen infrastructuur en bereikbaarheid 
De asfaltwegen en klinkerbestrating voldoen aan de gestelde eisen. De overgrote meerderheid van de 
bewoners vindt ook dat de eigen buurt, straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn.  
 
Onderhoud 
We hebben diverse grote en kleine onderhoudsprojecten uitgevoerd aan de asfalt- en 
elementenverharding, civieltechnische kunstwerken en verkeersregelinstallaties. Dit is conform het 
jaarplan 2018. 
Op ongeveer 140 locaties is er groot onderhoud uitgevoerd aan elementenverharding. Bijvoorbeeld 
reparaties naar aanleiding van verzakkingen en wortelopdruk en het vervangen van versleten 
wegdelen. Grotere integrale projecten waren onder andere de Kamillehof, het Haarspitveld en rond 
het basketbalveldje aan de Kikkersloot. Ook zijn er paden van halfverharding aangelegd aan de 
Tetwijkseweg en op de Vijfwal aan de westkant van de Vinex. 
Wat betreft asfaltverharding zijn op één na alle geplande projecten uitgevoerd. Enkele voorbeelden 
zijn Mispelgaarde (tot aan de Brug ter hoogte van het Imkerspad), Waalseweg (vanaf de kern tot aan 
de komgrens richting Nieuwegein), Voetpad Ruitercamp (zijde Imkerspark) en Oud Wulfseweg (vanaf 
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de Rondweg tot aan de ingang van SV Houten). De Rondweg heeft een behandeling gekregen met 
een preventief verjongend onderhoudsmiddel voor asfaltverharding (Pentack). Het onderhoud van de 
Beusichemseweg is doorgeschoven naar 2019 omdat de oorspronkelijke aannemer zijn verplichtingen 
niet na kon komen. Door schade als gevolg van de droogte deze zomer was er relatief veel 
reparatiewerk aan het asfalt. Bij civieltechnische kunstwerken is groot onderhoud uitgevoerd aan 
bruggen op de Zomervlinderberm, Mathaakveld, Jukveld, de Troubadoursborch en aan de tunnel 
Vlierweg. 
 
Parkeren en oplaadpunten 
Een ruime meerderheid van de inwoners vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt. 
In 2018 hebben we gewerkt aan een oplossing voor de parkeerdruk in de Bouw. We verwachten alle 
maatregelen te realiseren in 2019. 
We hebben het gebruik van duurzame auto’s gestimuleerd door weer verschillende nieuwe openbare 
oplaadpunten te plaatsen. Daarnaast beschikt de gemeente Houten ondertussen zelf ook over 6 
elektrische auto’s ten behoeve van het verduurzamen van dienstreizen.  
 
Samenwerking in de regio 
De bestuursovereenkomsten met Rijkswaterstaat voor de Ring Utrecht en voor de verbreding van de 
A27 Houten-Hooipolder en de aanleg van een fietsbrug over de Lek zijn verder uitgewerkt. 
In U10-verband zijn in 2018 diverse gemeenschappelijke ambities geformuleerd. Ten aanzien van 
doorstroming is dit vertaald in de ‘Minder hinder aanpak’. 
Daarnaast is eind 2018 een bestuursovereenkomst afgesloten met Rijkswaterstaat, de provincie 
Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Bunnik, De Bilt en Stichtse Vecht over de verbreding 
A27/A12 Ring Utrecht. 
 
Fietsinfrastructuur 
In 2018 is Houten uitgeroepen tot beste fietsstad van Nederland. We vieren deze uitverkiezing in 2019 
met een fietsfeest en met de komst van het Nationaal Fietscongres naar Houten. In regionaal verband 
(U10) is de regionale fietsvisie opgesteld. Samen met de Fietsersbond is de kwaliteit van de 
fietspaden onderzocht, met name op geschiktheid voor e-bikes. 
Enkele herinrichtingsprojecten konden helaas om uiteenlopende redenen nog niet in 2018 worden 
afgerond. 
Het percentage inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten is met 98% onverminderd zeer 
hoog. 
 
Openbaar vervoer 
Houten heeft een sterke positie in het openbaar vervoer. Om deze te behouden en waar mogelijk te 
verbeteren hebben we regelmatig overleg met de regionale en landelijke partners. 
Het totaal aantal buspassagiers in de gemeente is in 2018 verder toegenomen met 3%. De 
tevredenheid van inwoners over het busvervoer naar plaatsen buiten Houten is daarbij min of meer 
gelijk gebleven. Ook heeft de verhoging van de frequentie van het aantal treinen in het afgelopen jaar 
naar 6 treinen per uur het gebruik van de trein gestimuleerd. 
In 2018 is de provincie, in samenwerking met U-OV en Houten, gestart met de voorbereidingen van 
het opzetten van een flexibel openbaarvervoersysteem in Tull en ’t Waal, Schalkwijk, ’t Goy en 
Houten-Zuid. Zo zijn de lijnen 45, 49 en 149 in Houten en op het Eiland van Schalkwijk vervangen 
door flexibel openbaar vervoer. Uitzondering hierop zijn de ritten van lijn 49 die doorrijden als lijn 281 
van en naar De Uithof. Reizigers kunnen via een app en telefoonnummer een flex-rit boeken voor 
vervoer tussen de bestaande haltes op deze lijnen en naar nieuwe haltes in Tull in 't Waal en 
Molenbuurt. Het gaat hier om een proef van twee jaar die komend voorjaar wordt uitgewerkt. 
 
Programma 4 Veilige leefomgeving 
Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waar mensen zich ook veilig voelen. 
 
In Houten is het prettig wonen en werken. De criminaliteitscijfers zijn laag en het gevoel van veiligheid 
is hoog. De criminaliteitscijfers zijn ook in 2018 weer gedaald met 3% ten opzichte van voorgaande 
jaren. We volgen daarmee de landelijke trend van jaarlijks dalende geregistreerde criminaliteit. Het 
aantal woninginbraken is zelfs op het laagste niveau sinds de afgelopen tien jaar. Tegen deze dalende 
trend in, zien we in 2018 een toename van het aantal autokraken en bedrijfsinbraken ten opzichte van 
het jaar daarvoor.   
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Sociale veiligheid 
Een veilige woon- en werkomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, inwoners 
en ondernemers. De gemeente werkt dan ook veel samen met ondernemers, inwoners en andere 
professionals. Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentrum het Rond heeft in 2018 een derde ster 
behaald voor de samenwerking. Het burgerinitiatief 'Veilig Houten buurtpreventie' heeft in 2018 een 
dekkend netwerk voor heel Houten gerealiseerd, in samenwerking met gemeente en politie. De 
gemeente ontwikkelde posters en flyers voor de buurtpreventie en leverde een financiële bijdrage voor 
de aanschaf van benodigde middelen.  
De Houten Veilig Tent is verschillende keren ingezet voor het geven van laagdrempelig advies aan 
onze inwoners. We geven advies over voorkomen van woninginbraak (zomer- en wintercampagne), 
melden van verdacht gedrag, voorkomen van fietsdiefstal, fietsverlichting en over heling 
(www.stopheling.nl). In maart 2018 hebben we een uitgebreide wervingscampagne voor Burgernet 
gevoerd, met als kers op de taart een heterdaadoefening, samen met politie en de 
buurtpreventiegroepen. 
Op het gebied van zorg en veiligheid hebben we het bestuurlijk overleg nieuw leven ingeblazen en de 
samenwerking verder versterkt. De persoonsgerichte aanpak ‘Zorg en Veiligheid’ is nu een vast 
onderdeel van het gemeentelijk interventiepakket. In 2018 zijn we gestart met het inzetten van een 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige. In het kader van bemoeizorg probeert zij contact te leggen met 
inwoners die negatief in beeld komen en geen hulp ontvangen. Zij probeert hen in contact te brengen 
met het sociaal team. Op deze manier kunnen we vooral overlast in de wijk vaak goed terugdringen. 
 
Ondermijnende criminaliteit 
Op basis van het ondermijningsbeeld 2017 hebben we een plan van aanpak geschreven voor de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit. De uitvoering hiervan is gestart in de tweede helft van 2018. 
We hebben gewerkt aan de samenwerking tussen de partners door het uitvoeren van vier 
gezamenlijke controles. Hierdoor zijn we goed op elkaar ingespeeld en weten we wat we van elkaar 
kunnen verwachten. 
De controles waren gericht op de autobranche, de werk- en leefomstandigheden in de fruit- en 
groenteteelt en op de bedrijventerreinen. We keken naar overtredingen van verschillende soorten wet- 
en regelgeving, zoals het bestemmingsplan, milieu, bouwen, brandveiligheid, arbeidsuitbuiting, het 
gebruik van elektriciteit en strafbare feiten. Waar nodig grepen we direct in door tijdelijke sluiting van 
een gebouw of bouwwerk. Het doel van de controles was om meer zicht te krijgen op gebieden waar 
mogelijk ondermijnende en illegale activiteiten plaatsvinden. Dit is gelukt. Waar we knelpunten 
vonden, namen we het initiatief om deze in de toekomst op te lossen. 
Twee actiedagen hebben we voorbereid met de gemeenten Nieuwegein en Vianen en het basisteam 
Lekpoort van de politie. Voorafgaand wisselden we kennis met elkaar uit, bijvoorbeeld over 
arbeidsuitbuiting. Na afloop deelden we ook onze ervaringen. Onze acties worden hierdoor steeds 
beter en efficiënter.  
We communiceren over ondermijning en onze acties om inwoners en ondernemers bewust te maken 
van situaties en risico’s die er in hun omgeving bestaan. Maar ook om criminelen te weerhouden om 
zich in onze gemeente te vestigen. 
 
Fysieke veiligheid 
In 2018 hebben we maatregelen genomen voor de verbetering van de brandweerzorg en 
brandveiligheidszorg. De registratie van de rookmelderdichtheid heeft als doel dat iedere woning en 
onderneming in Houten een rookmelder heeft. De internetportal 'Bewust Brandveilig Ondernemen' is 
ontwikkeld om ondernemers die niet standaard worden gecontroleerd op brandveiligheid tóch te 
informeren en van preventietips te voorzien.  
 
De gemeente heeft de intentieverklaring ‘Meerlaagsveiligheid’ ondertekend. Dit betekent dat 
gevolgbeperking van klimaatverandering een belangrijke plek krijgt bij de inrichting van de fysieke 
leefomgeving.  
 
De verkeersveiligheid in Houten staat op een hoog niveau. Toch ervaren sommige inwoners 
onveiligheid. Dit komt vooral door het gedrag van andere verkeersdeelnemers. We hebben daarom in 
2018 verschillende maatregelen voor gedragsbeïnvloeding getroffen: 

 borden met een spelend Nijntje van Dick Bruna op de Weteringhoek; 

 op verschillende plekken speciale stoeptegels om voetgangers attent te maken op fietsende en 
overstekende kinderen; 
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 op de Jhr. Ramweg in Schalkwijk bij de basisschool St. Michiel is de schoolzone gemarkeerd met 
opvallende palen; 

 in het kader van de aanpak ‘Veilige Straat’ zijn in overleg met bewoners drempels aangebracht 
op de Viswater.  

 

In 2018 hebben we de fietsverlichtingsactie nieuw leven ingeblazen. Ook hebben oudere 
automobilisten goed gebruik gemaakt van de aangeboden opfriscursus. 
 
Programma 5 Betrokken bij de samenleving 
In het programma 'Betrokken bij de samenleving' gaat het om de mate waarin en de wijze waarop het 
bestuur de behoeften van Houtense inwoners signaleert, onderzoekt en vertaalt naar passend beleid 
en hoe de (digitale)dienstverlening op een eigentijdse en persoonlijke wijze wordt uitgevoerd.  
 
In de Visie communicatie en participatie 2017 - 2021 staat hoe we de Houtense samenleving willen 
betrekken bij wat de gemeente doet. De uitvoering daarvan hebben we in 2018 voortgezet. Op allerlei 
gebieden en op eigentijdse manier hebben we de verbinding gezocht met inwoners, maatschappelijke 
partners en ondernemers, waarbij steeds de behoefte van de samenleving uitgangspunt was. 
Gemeenteraadsverkiezingen  
In aanloop naar de verkiezingen organiseerden de raad en de griffie een opkomstbevorderende 
campagne met diverse activiteiten en bijeenkomsten. Een vernieuwend element tijdens de 
coalitieonderhandelingen waren de expertmeetings in College De Heemlanden. Veel 
maatschappelijke organisaties, ondernemers en deskundige inwoners gingen in op de uitnodiging om 
per thema inbreng voor het coalitieakkoord te leveren. De bijeenkomsten leverden nuttige informatie 
op voor het coalitieakkoord en dus ook voor het collegeprogramma.  
 
Inwoners betrekken 
Behalve in het kader van de verkiezingen en de onderhandelingen hebben we in 2018 de inwoners in 
allerlei vormen bij beleid en projecten betrokken. Zo was er het stadsgesprek over de 
stedenbouwkundige verkenning en hebben we inwoners betrokken bij de uitvoering van de 
mobiliteitsvisie. Er zijn participatietrajecten doorlopen bij projecten als Gemengd wonen De Molen en 
Wegwijzer/Den Oord. Waar  problemen waren, met bijvoorbeeld parkeren, gingen we met inwoners in 
gesprek. Bij ontwikkelingen in het sociaal domein had steeds de Adviesraad Sociaal Domein een 
belangrijke rol.    
 
Burgerinitiatieven blijven we stimuleren, ondersteunen en faciliteren, soms ook financieel. We zijn trots 
op initiatieven als de Krachtfabriek, de Techniekfabriek, Kunsthuis Houten, het Wereldhuis, Wakkere 
Akkers en Sterke Buurten.  
 
De griffie en raad organiseerden in 2018 weer verschillende activiteiten om inwoners bij de raad te 
betrekken. Ook experimenteerden zij met een andere invulling van de rondetafelgesprekken (RTG's), 
om zo meer tot dialoog met elkaar en met de samenleving te komen. 
 
Samenlevingsagenda 
De rol van maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners bij de totstandkoming van 
gemeentelijk beleid en projecten willen we in een samenlevingsagenda expliciet tot uiting laten komen. 
De afgelopen periode hebben we gesproken over de invulling daarvan. In het eerste kwartaal van 
2019 gaan we ons beeld bij de samenlevingsagenda breder delen, onder andere met de raad. 
(Sociale) media 
In 2018 hebben we filmpjes, fotorapportages, infographics en artikelen via de (social) media verspreid. 
Zo gaven we inzicht in wat er bij de gemeente en in de samenleving speelt. Communicatie is daarmee 
weer een beetje meer van ons allemaal geworden. 
 
We hebben de sociale media ook nadrukkelijk gebruikt om op een open, adequate en vriendelijke 
manier te reageren op vragen en opmerkingen van inwoners. Voor medewerkers (van bijvoorbeeld het 
Klantcontactcentrum) is dit een nieuwe, leuke manier van werken. En we ontvangen er veel positieve 
reacties van inwoners op. 
 
Voor de medewerkers van de gemeente is in 2018 een modern sociaal intranet (Insite) 
geïntroduceerd. Hiermee kunnen medewerkers onafhankelijk van plaats en tijd met elkaar contact 
hebben, informatie en kennis delen, en digitaal met elkaar samenwerken.  
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Toegankelijke dienstverlening 

Onze dienstverlening is goed (digitaal) toegankelijk, laagdrempelig, professioneel en op de klant 
gericht.  
 
De gemeentelijke website is in 2018 verder verbeterd, waarbij we onder meer letten op het gebruik 
van begrijpelijke taal. Dit B1-taalniveau is onder meer ook doorgevoerd in standaardbrieven die de 
gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning verstuurt.  
 
Een snelle en efficiënte dienstverlening is gebaat bij digitale producten. Het gebruik van e-formulieren 
is in 2018 aanzienlijk toegenomen. Op basis van een in 2018 gemaakte inventarisatie gaan we in 
2019 aan de slag met verdere digitalisering van producten.  
 
Als persoonlijke overheid willen we ook de digitaal minder vaardige en laaggeletterde mensen 
excellente dienstverlening bieden. We hebben in kaart gebracht welke mogelijkheden er in Houten zijn 
om deze mensen te ondersteunen. In 2019 bepalen we op basis hiervan welke aanvullende 
voorzieningen nodig zijn. 
 
Bij excellente dienstverlening hoort bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kunnen voldoen, hebben we in 2018 
privacybeleid opgesteld. Ook hebben we een functionaris gegevensbescherming aangetrokken.  
 
In 2018 heeft de gastvrouw in de publiekshal afscheid genomen. Uit een evaluatie blijkt dat onze 
inwoners haar aanwezigheid zeer op prijs stelden. Streven is om de functie in 2019 opnieuw in te 
vullen. 
 
Belangrijkste ontwikkelingen vanuit de paragrafen 
 
Lokale heffingen 
Bij de vergelijking van de belastingdruk per huishouden (bruto-woonlasten) van Houten met de andere 
gemeenten uit de provincie Utrecht neemt Houten in 2018 evenals in 2017 de 7e plaats in. Daarbij is 
de 1e plaats voor de goedkoopste gemeente van de 26 Utrechtse gemeenten. De calculatie voor de 
woonlasten voor meerpersoonshuishoudens (mphh) die Coelo hanteert, resulteert voor Houten in een 
bedrag van € 687 en landelijk een 104e plaats (in 2017 positie 100). 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s 
waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar wel van materiële betekenis kunnen zijn. 
Naarmate het weerstandsvermogen hoger is, zijn we financieel meer in staat de tegenvallers die uit 
deze risico’s voortkomen, op te vangen. 
 
De weerstandscapaciteit zijn middelen die vrij besteedbaar zijn zonder aanpassing van begroting of 
beleid en bestaat uit het vrije deel van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en 
begrotingspost onvoorzien. Onderstaande tabel laat de omvang hiervan zien (€ 4,3 mln). 
 

Weerstandscapaciteit 1-1-2018 31-12-2018 1-1-2019 

Vrij deel algemene reserve  2.650 2.650 2.650 

- provinciale minimumnorm 2.480 2.496 2.496 

- boven de provinciale minimumnorm 170 154 154 

        

Onbenutte belastingcapaciteit 1.220  1.620 

Stelpost onvoorzien 61  62 

Totaal 3.931 2.650 4.332 

 
De risico’s uit de begroting 2018 hebben zich niet voorgedaan of zijn niet afgewenteld op de 
weerstandscapaciteit. Hierdoor is het vrij besteedbare deel van de algemene reserve ongewijzigd 
gebleven en bedraagt op 1 januari 2019 € 2,65 miljoen. Uitgangspunt hierbij is dat het 
jaarrekeningresultaat 2018 niet aan het vrije deel van de algemene reserve wordt toegevoegd. 
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Met een omvang van € 2,6 mln blijven we overigens voldoen aan de minimumnorm die de provincie 
aan de vrije reserve stelt. Vanuit haar rol als toezichthouder hanteert de provincie als norm een 
omvang gebaseerd op € 50 per inwoner. Met een inwonersaantal van 49.931 inwoners eind 2018 
vereist de reserve een minimumomvang € 2,5 mln. Dit is het geval. 
 
De financiële gevolgschade van onze risico’s schatten we in op € 4 mln. De belangrijkste hiervan zijn: 

- Onvoldoende transformatie in de (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning (€ 0,9 mln); 
- Onvoldoende groei gemeentefonds voor het Sociale Domein (a.g.v. systematiek ‘trap op, trap 

af' (€ 0,5 mln); 
- Landelijke hogere beroep op vangnetregeling met lagere gemeentelijke BUIG-uitkering tot 

gevolg (€ 0,4 mln). 
 
Met een weerstandscapaciteit van € 4,3 en gevolgschade van onze risico’s van € 4,0 mln komt de 
ratio van het weerstandsvermogen uit op 1,1. Volgens de uitgangspunten van het beleidskader 
‘Risicomanagement en Weerstandsvermogen’ is deze uitkomst als ‘voldoende’ te kwalificeren. 
Continue monitoring blijft echter geboden, ook al omdat ontwikkelingen voorzien zijn (de zogeheten 
kwalitatieve risico’s) die op termijn tot een risico kunnen leiden en mogelijk op het 
weerstandsvermogen een aanspraak doen. 
 
Financiering 
Houten is in 2018 ruim binnen de renterisiconorm gebleven (risico met betrekking tot herfinanciering 
en renteherziening). De kasgeldlimiet is drie kwartalen overschreden (limiet voor de financiering met 
kort geld). Reden hiervoor zijn de achterblijvende grondverkopen in 2018. Vanwege de lage rente is 
de financieringsbehoefte zoveel mogelijk met kasgeld gefinancierd. In totaal is € 15 miljoen aan vaste 
leningen aangetrokken waarvan € 10 miljoen ten behoeve van het grondbedrijf. Door deze 
consolidatie bleven we in het 4

e 
kwartaal binnen de kasgeldlimiet. 

Houten draagt in 2018 landelijk positief bij aan het EMU-saldo. De schuldpositie daalt ten opzichte van 
2017. De nacalculatorische omslagrente komt in 2018 afgerond uit op 1,5% en is daarmee gelijk aan 
de begrote omslagrente. Met betrekking tot de wet schatkistbankieren heeft Houten de gemiddelde 
drempelwaarde van € 0,9 miljoen in 2018 niet overschreden. 
 
Bedrijfsvoering 
In 2017 is gebleken dat een ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede geen goede oplossing vormde 
voor de noodzakelijke structurele versterking van de Houtense organisatie. In de periode eind 2017 – 
begin 2018 heeft vervolgonderzoek zich daarom gericht op het in beeld brengen van 
de versterkingsnoodzaak (omvang en inhoud) en de beschikbare herinvesteringsruimte (financieel en 
formatief) in eigen huis. 
De uitkomsten van dit onderzoek leidt nu tot (formatieve) versterking van de organisatie. Via herijking 
van de organisatiestructuur is de organisatie in staat gebleken om een groot deel van de 
versterkingsnoodzaak (€600.000) zelf te realiseren. De resterende benodigde € 400.000 heeft de raad 
op 13 november 2018, bij de besluitvorming over de begroting 2019-2022, beschikbaar gesteld. 
Naast dit alles is in 2018 ook een meerjarig programma Organisatieontwikkeling van start gegaan. 
Onder het motto 'Persoonlijk Verbinden en Professioneel Vernieuwen' wordt de komende vier jaar 
gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de kwaliteit van de organisatie. 
Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn diverse 
maatregelen genomen waaronder het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming. 
In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op bovengenoemde ontwikkelingen. 
 
De stand van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling bedraagt per 31 december 2018 
€ 1,957 miljoen. Deze bestemmingsreserve wordt vooral ingezet voor flankerend personeelsbeleid / 
loopbaanoriëntatie. Conform het besluit van de raad bij de perspectiefnota 2018 mogen, tot en met het 
verantwoordingsjaar 2019, de voor- en nadelen op beïnvloedbare formatie- en loonsom-gerelateerde 
budgetten worden verrekend via deze bestemmingsreserve. In 2018 zijn de incidentele voor- en 
nadelen op deze budgetten verrekend met de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling en 
ingezet om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.  
De mutaties en de stand per 31 december 2018 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
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Prognose bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 
 

x € 1.000 

  
Stand per 1 januari 2018 1.269 
  
Onttrekkingen: 
-     Stedenbouwkundige visie 
-     Citymarketing 
-     Impulsmiddelen voor tijdelijke versterking van de organisatie 
 
Toevoegingen: 
-     Werkbudget ten behoeve van aanpassing organisatiestructuur per 1 januari 2019 
-     Versterking Informatiebeleid en Dienstverlening 
-     Saldo van mutaties flankerend personeelsbeleid / loopbaanoriëntatie 
 

 
38 

7 
36 

 
 

200 
108 
461 

 
Stand per 31 december 2018 1.957 

 
De middelen per 31 december 2018 zijn als volgt te specificeren: 

 Restant impulsbudget:    € 0,082 miljoen (deels in 2018 al 
verplichtingen aangegaan) 

 Werkbudget t.b.v. aanpassing organisatiestructuur: € 0,200 miljoen 

 Flankerend personeelsbeleid / loopbaanoriëntatie: € 1,557 miljoen (voor € 1,499 miljoen al 
verplichtingen aangegaan op basis van besluiten in 2018 voor 2019-2022. Restant € 0,058 miljoen 
beschikbaar voor nieuw flankerend personeelsbeleid / loopbaanoriëntatie in 2019). 

 Diversen :      € 0,118 miljoen  (onder andere 
informatiebeleid, dienstverlening, citymarketing en stedenbouwkundige visie) 
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Programma Samen leven 
 

Programma in vogelvlucht 
Inleiding 
Het programma Samen leven omvat een breed spectrum aan onderwerpen. Het heeft betrekking op 
samenlevingsopbouw, gezondheid, hulp en ondersteuning, maar ook op onderwijs, werk & inkomen, 
werkgelegenheid, sport en cultuur. Het is gericht op alle inwoners van alle leeftijden. 
 
Hoofddoel van het programma Samenleving (en het Programma Sociale Kracht 2017-2020) is 
'Iedereen doet mee' (participatie); 
 
Alle Houtenaren hebben een veilige plek om te leven, kunnen een zinvol bestaan leiden en nemen 
naar vermogen volwaardig deel aan de maatschappij. Inclusie is daarbij de rode draad die door het 
hele programma heen loopt. 
 
De vijf subdoelen zijn: 
1. Mensen in Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over hun 

eigen huishouden. 
2. Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een stimulerende, gezonde en veilige omgeving. 
3. Mensen in Houten kunnen naar vermogen meedoen in de samenleving. 
4. Mensen in Houten steunen elkaar en zetten zich in voor hun omgeving. 
5. Mensen in Houten hebben gelijke kansen op gezondheid. 
 
a. Binnen het Programma Sociale Kracht ligt de focus op: 

Integrale sturing op een aantal complexe inhoudelijke thema’s  
Het gaat daarbij om thema’s, over de verschillende decentralisaties en leefgebieden heen, waar 
verschillende systeemwerelden elkaar treffen, die verschillende soorten interventies vereisen en 
die meerdere jaren in beslag nemen. In het programma Sociale Kracht zijn deze thema's in de 
volgende vijf programmalijnen ondergebracht: 

 Meedoen naar Vermogen 

 Passend zelfstandig wonen 

 Voorkomen is beter 

 Samen sterk 

 Integrale arrangementen 
 
b. Integrale sturing op een aantal randvoorwaarden 

Veel ontwikkelopgaves waar we nu aan werken, gaan in feite over het creëren van 
randvoorwaarden: 

 Leidende principes voor het handelen (zo zijn onze manieren)  

 Inrichtingsprincipes (zo hebben we het georganiseerd)  

 Financiële keuzes en bekostiging   

 Effectmeting  
 
De uitdaging is, om een lokaal netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning te ontwikkelen, 
waarmee inwoners thuis nabij op alle leefgebieden (welzijn, ondersteuning, werk, inkomen, wonen, 
etcetera) op maat worden geholpen tegen minder kosten. 
Dat vereist een transformatie van het zorglandschap, waarbij 2

e
 lijnszorg en ondersteuning meer 'van 

de bossen naar de buurten' wordt gebracht en ontschot georganiseerd is.  
De veranderopgave in de ondersteuningsstructuur voor de komende jaren is als volgt samen te vatten: 

 Versterking van de 0
e
 lijn gericht op preventie:  

 Doorontwikkeling van de scharnierfunctie van de 1e lijn:  
o een integrale werkwijze binnen de 1e lijn  
o soepele op- en afschaling tussen 0e, 1e en 2e lijn  
o ontschotte arrangementen 

 Vergroten van de effectiviteit en efficiency in de 2e lijn: 
o afbouw en ambulantisering van de residentiële zorg 
o ontwikkeling nieuwe woon-zorgconcepten 
o versterking pleegzorg / gezinsvormen 
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Effectindicator:  

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 
1 Sociale Kracht. Monitor Sociale 

Kracht (score 1-
10 

X 7,7 
  

7,7 
 

7,6 7,8 

 

Overzicht deelprogramma's 

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Toegang en Transformatie 

 Jeugd en Onderwijs 

 Wmo 

 Werk 

 Inkomen 

 Sport en Gezondheid 

 Kunst en Cultuur 
 
Deze indeling in deelprogramma’s is nog sectoraal ingestoken, terwijl de doelen van het Programma 
Sociale Kracht dwars door de sectoren heen lopen. Het deelprogramma Toegang en Transformatie is 
daarom als verbindend element toegevoegd. De vijf subdoelen van het Programma Sociale Kracht 
komen daarom op onderdelen in verschillende hoofdstukken terug 
 

Behaalde maatschappelijke doelen 
Maatschappelijke effecten 
Houten staat er relatief goed voor, maar heeft ook een aantal maatschappelijke uitdagingen. De 
vergrijzing manifesteert zich in een New Town als Houten als een forse demografische omslag. Het 
gaat erom die goede uitgangssituatie vast te houden en tegelijkertijd tijdig en slim te anticiperen op de 
veranderingen die aanstaande zijn. 
Als je de resultaten vergelijkt met vorige metingen, kun je zeggen dat er op hoofdlijnen weinig of niets 
is veranderd.  
 
De belangrijkste bevindingen uit de Monitor Sociale Kracht 2017 op hoofdlijnen zijn: 

 Houten scoort over het algemeen goed als het gaat om de Sociale Kracht van inwoners. Het 
voorzieningenniveau is hoog, de dienstverlening is bovengemiddeld en het is veilig in Houten.  

 De verschillen met voorgaande metingen zijn klein, hetgeen betekent dat de situatie op 
hoofdlijnen onveranderd is gebleven. Wel is er sprake van een stabilisering van de financiële 
zelfredzaamheid na een verbetering vorig jaar en de veiligheidsbeleving lijkt gestaag toe te 
nemen. 

 Op wijkniveau doen zich wel verschuivingen voor. In Noord-West neem de Sociale Kracht wat af, 
waarschijnlijk onder invloed van de toenemende vergrijzing in deze wijk. In Zuid-West neemt 
daarentegen de Sociale Kracht juist toe. Met name de eenzaamheid neemt er af. Mogelijk doordat 
deze betrekkelijk nieuwe wijk de afgelopen jaren meer gerijpt is in sociaal opzicht. 

 De sociale samenhang in de buurt - één van de zeven pijlers van sociale kracht - is nog steeds de 
‘zwakste schakel’. Maar dit ligt niet aan de sociale inzet van Houtenaren in het algemeen. Althans 
die ligt landelijk gezien iets boven het gemiddelde. Zo verricht bijvoorbeeld ongeveer de helft van 
de inwoners vrijwilligerswerk. Wel is het aandeel inwoners dat heel dicht bij huis hulp aan buren 
verleent landelijk gezien laag. 

 Vergeleken met voorgaande jaren neemt het aandeel inwoners dat (zeker of waarschijnlijk) kan 
terugvallen op anderen geleidelijk toe. Dat neemt niet weg dat nog steeds 3% van alle inwoners 
niemand heeft om op terug te vallen. Dit aandeel is nog wat hoger (7%) onder de mensen die 
problemen ervaren met dagelijkse bezigheden. 6% van de inwoners in Houten voelt zich 
bovendien in aanzienlijke mate eenzaam. 

 Het Centrum neemt te midden van alle gebieden de zwakste positie in als het gaat om sociale 
kracht. Desondanks lijkt de situatie hier licht te verbeteren.Mogelijk ligt hier een relatie met de 
extra inzet van onder meer Van Houten&co gericht op bewoners van het centrumgebied. 
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Het behoud van deze goede “score” is al een uitdaging op zich, zeker gezien de verwachte impact van 
de dubbele vergrijzing. Daarbij is het ook raadzaam om realistisch te zijn: immers, niet alles is 
maakbaar.  
Juist met het oog op die vergrijzing, is de voornaamste uitdaging dat we in Houten voldoende naar 
elkaar omzien en dat  inwoners tijdig anticiperen op hun veranderende leef/woonsituatie waardoor een 
andere passende woning nodig is. Hoewel de sociale kracht in Houten onverminderd sterk is, zien we 
dat een deel van onze inwoners minder zelfredzaam is en minder participeert. We zien tegelijkertijd 
dat er nog een onbenut potentieel is van mensen die zich voor een ander willen inzetten. 
 

Prestaties 
In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch 
weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie-indicatoren is gerealiseerd: 
 

 
 
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 68% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden 
hieronder nader toegelicht. 
 
Gerealiseerde prestaties 
Anders dan het percentage van 68% wellicht doet vermoeden, was 2018 een belangrijk oogstjaar: In 
essentie is in 2018 voortgebouwd op dat wat  al 2017 al is ingezet en is doorgepakt op kansen voor 
verdere integratie en vernieuwing, i.h.b. op het gebied van preventie, de verbinding tussen wonen en 
zorg (ruimte en samenleving) en de lokale aanpak van werk. Ruim 20 pilots en experimenten, zoals 
die de afgelopen jaren samen met partners en inwoners binnen het Programma Sociale Kracht 
werden uitgevoerd, kwamen tot afronding. Bovendien werd intensief werk gemaakt van maatregelen 
gericht op kostenbeheersing jeugdhulp. Het gewicht van die resultaten, komt niet goed terug in de 
inkleuring van bovenstaande tabel. 
 
In 2018 is vooral veel aandacht uitgegaan naar de implementatie van maatregelen, afspraken en 
nieuwe werkwijzen: 

 In 2018 heeft de oprichting en inrichting van de Stichting Sociaal Team zijn beslag gekregen.  
Met de verzelfstandiging wordt de uitvoering op afstand gezet, zodat de stichting vanuit de 
eigen professionaliteit effectief kan werken aan de noodzakelijke ontwikkelopgaven, maar 
tegelijkertijd is ook gekozen voor een vorm waarin het college sturing blijft houden op de 
kwaliteit van de zorg, de financiën en de transformatie. 
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 Verschillende maatregelen in het kader van de taskforce inhoud gestuurde kostenbeheersing 
zijn in samenspraak met de Stichting Sociaal Team in uitvoering gebracht. 

 Er zijn veel pilots uit het programma sociale kracht tot een afronding gekomen en er is met 
uitvoeringsorganisaties gekeken, hoe de resultaten geborgd konden worden in de lokale 
infrastructuur. De pilot ombudsfunctionaris is bijvoorbeeld geëvalueerd en structureel 
voortgezet. In samenspraak met de Adviesraad Sociaal Domein en met de Stichting Sociaal 
Team wordt de rol en positionering van deze functie verder doorontwikkeld. 

 Het onderwijsveld, sociaal team en de gemeente hebben elkaar steeds vroeger weten te 
vinden, waardoor casuïstiek meer integraal aangepakt kon worden. In dit kader zijn ook 
enkele OnderwijsZorgArrangementen (OZA's) tot stand gekomen. 

 De maatregelen op het gebied van jeugd & veiligheid (onder meer huiselijk geweld en 
kindermishandeling) zijn in 2018 met lokale partners geïmplementeerd, om zo een goed 
werkende veiligheidsketen te realiseren. 

 In 2018 is er ook veel aandacht uitgegaan naar versterking van het lokale netwerk van 
vrijwilligers en professionals, als randvoorwaarde om beter en eerder problematiek te kunnen 
signaleren, zoals dementie en (psychische) kwetsbaarheid (bijvoorbeeld Duursaam). 

 Het uitvoeringsprogramma Armoedebeleid is op veel onderdelen tot praktische uitvoering 
gekomen, zoals de versterking van de Stichting Leergeld. 

 Het sociaal domein wordt voortaan aan de voorkant betrokken bij het opstellen van 
startnotities voor ontwikkellocaties. In de startnotities is hiertoe het onderdeel Wonen en zorg 
toegevoegd. Hiermee wordt de focus gelegd op het benutten van concrete kansen om 
innovatieve woonzorgconcepten te realiseren zoals De Molen en de Geer. 

 De pilot evenementenfonds is van start gegaan. 
 
Twee grote vernieuwingsprojecten zijn in 2018 tot een eerste afronding gekomen: 

 De lokale netwerk-alliantie van de 'Houtense Werktafel' heeft zich ontwikkeld door de eerste 
pilots in 2017 en heeft zich in 2018 verder verbreed. Hierdoor zijn ook op het gebied van werk 
(betaald en onbetaald) een aantal 'Houtense routes naar Werk' ontstaan. Deze routes voldoen 
aan de behoeften van  zowel ondernemers als inwoners waardoor men elkaar makkelijker en 
beter weet te vinden. De Houtense Werktafel is eind 2018 geëvalueerd als opmaat naar een 
follow up in 2019. 

 Het project Sterke Buurten 2017-2018 is erop gericht de samenredzaamheid in Houten te 
versterken. In 2018 is gewerkt aan de versterking van het lokale netwerk van 
inwonersinitiatieven en initiatiefversterkers. In 2019 zal hier een vervolg aan gegeven worden, 
zoals omschreven in het collegeprogramma. 

 
Niet gerealiseerde prestaties 
De ervaring heeft geleerd in 2018, dat implementatie van beleid meer tijd en aandacht vergt, dan 
soms voorzien. Daardoor zijn geplande prestaties niet altijd tijdig gerealiseerd. Ook is de registratie 
van deze acties niet altijd zodanig, dat dit een goed beeld geeft van de daadwerkelijke realisatie. Zo is 
er in 2018 veel voortgang geboekt op doorverwijzingen van het sociaal team naar de 0

e
 lijn. Echter, de 

registratie hiervan was in 2018 nog niet helemaal op orde. Bovendien wordt er in de praktijk door meer 
instanties en op meer manieren doorverwezen (denk bijvoorbeeld aan de doorverwijzingen van 
huisartsen) dan uit de registraties van alleen het sociaal team valt op te maken. 
Het uitwerken van de opdracht zorgcoördinatie had meer voeten in de aarde dan vooraf voorzien. De 
opdracht betreft niet alleen een ontwikkelopdracht voor het sociaal team, maar er is ook een 
kostenbeheersingsopgave aan verbonden vanuit de taskforce inhoud gestuurde kostenbeheersing. 
Deze is met voorrang opgepakt.  Bovendien heeft de opdracht ook een regionale component 
gekregen, waarmee de positie van de sociale teams ten opzichte van aanbieders versterkt kan 
worden. 
Ook de uitvoering van de cultuurnota heeft in 2018 meer tijd gekost dan voorzien, om de benodigde 
randvoorwaarden voor de uitvoering ervan te creëren. Zo zijn er extra budgetten verworven via co-
financieren (Age Friendly Cities). Hoewel de realisatie van deelname aan jeugdcultuurfonds en 
jeugdcultuurpas in het eerste jaar (2018) veelbelovend waren, zijn de aannames vooraf wellicht te 
optimistisch geweest. 
Bij sommige ontwikkelingen hebben we door de context pas op de plaats moeten maken: In U16-
verband is bijvoorbeeld verzocht om de ontwikkeling van een time-outvoorziening in het kader van 
beschermd Wonen (Pitstop) nog even aan te houden. 
Naar verwachting zal de ontwikkeling van beschutte werkplekken in overeenstemming met de 
landelijke trend ook in Houten achterblijven. 
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Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde 
maatschappelijke effecten? 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de hele informatievoorziening en ook de indicatorenset voor 
Samenleving nog in ontwikkeling zijn. Dat is niet alleen lokaal, maar ook landelijk het geval.  
 
Het is het onderdeel van het werk om doelen en indicatoren steeds beter uit te werken en te 
concretiseren, vooral ook daar waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen zoals deze aan de orde zijn 
bij de decentralisaties in het sociaal domein. We willen werkenderwijs leren steeds beter te 
specificeren aan welke criteria de gewenste resultaten moeten voldoen. Ten opzichte van 2017 
hebben we daar in 2018 stappen in gezet, onder meer door deelname van het team Samenleving aan 
een pilot ‘Informatiegestuurd werken’.  
 
Op dit moment wordt in gezamenlijkheid door VNG, SCP, CBS en gemeenten verkend hoe we als 
(lokale) overheid beter vat kunnen krijgen op het monitoren van de transformatieopgave. In 
Lekstroomverband worden hiertoe in 2019 ook stappen gezet. Het klantervaringsonderzoek jeugd en 
Wmo zal de komende jaren ook een verdere ontwikkeling doormaken. Ook hier wordt landelijk een 
inspanning op gepleegd. Houten bereidt zich in 2019 voor op deelname aan de pilot ‘Ervaringswijzer’ 
waarbij continu klantervaring wordt gemeten met behulp van een app. Verschillende gemeenten 
waaronder Utrecht en Amersfoort hebben reeds gekozen voor deze aanpak.  
 
Veel prestaties die we in 2018 geleverd hebben zijn voorwaardenscheppend voor opbouw van de 
nieuwe lokale infrastructuur die moet bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten, gericht op 
zelfredzaamheid en participatie. Voorbeelden hiervan zijn het project de Houtense Werktafel; het 
project Sterke Buurten (met integrale aandacht voor het centrum), de doorontwikkeling van het sociaal 
team (onder andere professionalisering); buurtgezinnen; de Houtense Route waarin de verbinding 
tussen formele en informele zorg wordt gelegd. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat we goed op koers zitten voor wat betreft de transformatie in het 
sociaal domein, maar dat we ook nog substantiële stappen hebben te zetten (bijvoorbeeld meer 
integrale lokale dienstverlening; ambulantisering). De financiële tekorten vereisen bovendien  extra 
maatregelen, om ervoor te zorgen dat we de schaarse middelen zodanig inzetten, dat we ook op 
termijn passende ondersteuning kunnen blijven bieden. 
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Deelprogramma Toegang & transformatie 
 

Wat willen we bereiken? 
Om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet, staat de gemeente voor de uitdaging om een lokaal 
netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning te ontwikkelen, waarmee inwoners thuis nabij op 
alle leefgebieden (welzijn, ondersteuning, werk, inkomen, wonen, et cetera) op maat worden geholpen 
tegen minder kosten. 
 
Hoewel veel vraagstukken binnen het sociaal domein steeds meer ontschot en integraal worden 
aangevlogen, is er voor de leesbaarheid voor gekozen om de meeste onderwerpen slechts in één 
specifiek deelprogramma te benoemen. Alleen die onderwerpen die expliciet vanuit het 
innovatiebudget bekostigd worden en multidisciplinair zijn, worden in het deelprogramma toegang en 
transformatie benoemd. Die prestatie-indicatoren, die gerelateerd zijn aan één specifieke sector 
(bijvoorbeeld Jeugd en Onderwijs), komen ook in de volgende deelprogramma`s aan de orde. 
 
Transformatie gaat over verandering van houding en gedrag (gericht op versterking eigenaarschap en 
actief burgerschap), verandering van werkwijzen (gericht op grotere effectiviteit en efficiency) en 
verandering van onderlinge relaties en verhoudingen (versterking netwerkallianties).  
We werken vanuit een dialoogbenadering met inwoners en partijen samen. Juist omdat de 
veranderopgave ook gaat over houding en gedrag en een andere instelling van alle betrokken partijen, 
is het belangrijk hier de komende periode bewust aandacht aan te besteden. Het gaat daarbij niet 
alleen om het creëren van een gemeenschappelijke taal, maar ook om overeenstemming over de 
Houtense benadering.  
 
Houten hanteert in relatie tot haar partners, waaronder het Sociaal Team een aantal leidende 
principes. Deze principes zijn als volgt samen te vatten: 
1. Het inwonersperspectief is voor ieders handelen leidend. We toetsen de kwaliteit van 

dienstverlening en werkwijzen aan de uitwerking in de leefwereld van alledag. Daarin zijn we 
flexibel en oplossingsgericht. 

2. We werken vanuit waarden (de Bedoeling), en niet primair vanuit  regels en protocollen. 
3. We werken effectief en efficiënt. We beseffen dat we ook op termijn nog passende en betaalbare 

zorg moeten kunnen bieden. 
4. Er is al veel ontwikkeld in Houten. We benutten het bestaande slimmer. Dit doen we samen met 

alle partijen die een bijdrage kunnen leveren.  We spreken elkaar daar op aan. 
5. We werken samen aan een lerende omgeving rondom de uitvoering  We erkennen dat er fouten 

gemaakt kunnen worden. We delen pro-actief alle beschikbare kennis met elkaar. Als gemeente 
scheppen we hiervoor de randvoorwaarden: We stimuleren effectmeting, actieonderzoek en 
evaluatie.  

6. We streven naar een slimme en duurzame netwerksamenwerking. We spreken elkaar aan op de 
bijdrage die men levert aan de kracht van een keten. Zo kunnen we samen slimme integrale 
oplossingen organiseren. 

7. Professionals krijgen ruimte, om eigen professionele afwegingen te kunnen maken. 
 
In samenwerking met ketenpartners voeren we regie op de ontwikkeling van een integrale lokale 
toegang tot passende ondersteuning, op basis van de volgende uitgangspunten: 

 Versterken signalering en preventie. 

 Versterken eigen regie (onder meer door versterken zelfzoeken via Hulpwijzer). 

 Inwoners in Houten worden op dezelfde manier benaderd, waarbij we mensen aanspreken op hun 
mogelijkheden en niet op hun beperkingen (demedicaliseren en niet problematiseren) 

 Eenvoudige vragen worden sneller, laagdrempeliger en dichterbij beantwoord. 

 Voor meervoudige vragen hanteren we de methodiek één huishouden één plan één regisseur. 

 De indicatie organiseren we eenvoudiger en meer in samenhang. (flexibel op- en afschalen van 
de ondersteuning). 

Bij het deelprogramma Toegang en Transformatie, wordt ook specifiek aandacht besteed aan de 
doorontwikkeling van het Sociaal Team. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over 
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hun eigen huishouden. Een preventieve en laagdrempelige toegang tot ondersteuning draagt 
hiertoe bij. 

2 
  

Het lokale netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning is zodanig getransformeerd, 
dat daarmee participatie van inwoners wordt versterkt. 

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over hun 
eigen huishouden. Een preventieve en laagdrempelige toegang tot ondersteuning draagt hiertoe bij. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Zelfredzaamheid* Monitor Sociale 
Kracht 

X 8,2 8,2 8,2 8,2 
 

 

 

   

1.2 
   

De inwoner weet waar die 
met zijn hulpvraag moet zijn 
% (helemaal) mee eens 

CEO Wmo / 
Jeugd 

WMO:68% 
Jeugd:78% 

Wmo:74% 
Jeugd:X 

Wmo:73% 
Jeugd:73% 

Wmo:73% 
Jeugd:73% 

X*** 
 

 

 

   

1.3 
   

De inwoner ervaart snel 
geholpen te worden door het 
Sociaal Team** 

CEO Wmo / 
Jeugd 

WMO:58% 
Jeugd:70% 

WMO:65% 
Jeugd:X 

Wmo:66% 
Jeugd:63% 

Wmo:68% 
Jeugd:65% 

X*** 
 

 

 

   

1.4 
   

De inwoner weet wat hij zelf 
kan doen als het niet goed 
gaat 

CEO Sociaal 
Team 

X 70% X 75% X*** 
 

 

 

   

* Is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in het geval van de voortdurende veranderingen en gevolgen van een 
(chronische) ziekte of een tegenslag, op alle levensterreinen (score 1-10). 

** Dit kan zijn door zorgaanbieder en/of Sociaal Team 

*** Het cliëntervaringsonderzoek over 2018 wordt voorjaar 2019 uitgevoerd. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Om verder te werken aan een passend aanbod van vrij toegankelijke voorzieningen (0delijn) dicht bij 
huis en het stimuleren van het vinden en benutten hiervan is in 2018 een doorstart gemaakt met de 
programmalijn Voorkomen is beter. Deze programmalijn heeft als doel het realiseren van een passend 
preventief aanbod dicht bij huis. In 2018 is er een netwerkbijeenkomst geweest met alle 
ketenpartners/betrokkenen om te achterhalen waar de knelpunten in de gemeente liggen. Daarnaast 
is er een project opgestart rondom de informatie- en adviesfunctie van de gemeente, wat zich richt op 
een betere vindbaarheid van het preventieve aanbod. Dit project (Wegwijzer) loopt door in 2019. 
 
Onder de noemer 'Houtense Routes' is in 2018 gewerkt aan verschillende werkafspraken tussen 
professionals (in het bijzonder verwijzers) in de keten. Deze afspraken zijn erop gericht passende zorg 
te realiseren (zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk), waarbij korte lijnen tussen partijen en 
duidelijke ingangen voor inwoners worden georganiseerd. Het Sociaal Team speelt, als spin in het 
web, vaak een sleutelrol bij deze routes.  
Binnen de Houtense Route jeugd is in 2018 ervaring opgedaan met de samenwerkingsafspraken 
zoals vastgesteld in de intentieverklaring (2017). Hiervoor zijn (voorlichtings-)bijeenkomsten bij alle 
betrokkenen (Sociaal Team, huisartsen, jeugdgezondheidszorg) georganiseerd om de visie en de 
afspraken te delen. Daarnaast hebben partijen gewerkt aan de implementatie van onder andere 
zorgmail zodat samenwerking ook goed gefaciliteerd kan worden. Ook is de Houtense Route met 
betrekking tot kwetsbare ouderen ontstaan en uitgewerkt (project DuurSaam). Resultaat van 
DuurSaam is de aansluiting van het sociale domein en welzijn bij de 1ste en 2de lijn. Er is een 
signalenkaart ontwikkeld voor vrijwilligers waarbij ook verwezen wordt naar het Sociaal Team als punt 
waar men zorgen rondom kwetsbare ouderen kwijt kan. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt 
rondom signalering, aanvragen voor Wmo bij urgentie, informatie-uitwisseling, het voeren van 
multidisciplinair overleg en het bijhouden van zorgbehandelplannen. Deze ketensamenwerking (en 
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ook bijvoorbeeld het gebruik van zorgapp) bevordert integraal werken en efficiëntie. De inwoner zelf 
staat altijd centraal en is betrokken; net als de mantelzorger. Tot slot is er in 2018 gewerkt aan een 
sluitende aanpak rondom statushouders. In deze Houtense route is vooral gekeken naar de 
toegankelijkheid van basisvoorzieningen. Zo is bijvoorbeeld de Taalklas dichterbij georganiseerd en 
geïntensiveerd. Resultaat hiervan is beter op de doelgroep aansluitend / passend aanbod 
(hulpverlening van Leger des Heils in combinatie met Brugzit en een oudertraining van Al Amal / 
Centrum voor Jeugd en Gezin en Sociaal Team) en de Routekaart Welzijn tot zorg, waarop men alle 
toegangspunten naar welzijn en zorg kan vinden. 
 
In 2018 is de oprichting van de Stichting Sociaal Team een feit geworden. De inrichting van de 
governance, de personele inrichting en de aansturing van de stichting waren in 2018 belangrijke 
issues. 
In het kader van verdere professionalisering van het Sociaal Team is in 2018 een 
scholingsprogramma uitgevoerd. Deze scholing heeft zich voor de toegang onder andere gericht op 
vraagverheldering, het in kaart brengen van het sociaal netwerk en het bevorderen van de eigen 
kracht. Het Sociaal Loket is in 2018 volledig aangesloten bij de toegang. Zij hebben een duidelijke rol 
in het toegangsoverleg waarin elke dag alle nieuwe vragen / aanmeldingen worden besproken. Ook 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in 2018 meer in verbinding gebracht met de toegang van 
het Sociaal Team, daar het CJG als opdracht werd belegd bij het Sociaal Team. Hiermee zijn de 
toegangsmogelijkheden uitgebreid. Ook voor enkelvoudige opvoedvragen kan men laagdrempelig en 
snel terecht waardoor er passend, nabij en zo licht als mogelijk, ondersteuning verleend kan worden. 
Om aan de behoefte hieraan te kunnen voldoen is er op uitvoerend niveau meer fte toegevoegd.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Percentage 
doorverwijzingen 
Sociaal Team naar de 
0e lijn 

Sociaal Team X X 16%* 25% 8% 1 
 

 

 

   

1.2 
   

In het gesprek is aan de 
orde gekomen wat 
gezin/familie en het  
sociale netwerk kan 
doen. 

CEO Wmo X Gezin/familie:69% 
Sociaal 

Netwerk:72% 

Gezin/familie:83% 
Sociaal 

Netwerk:73% 

X X  
 

 

 

   

* In 2017 is dit voor het eerst bijgehouden in het kader van de pilot verbinding formele-informele zorg. 

 

Doel Verklaring van afwijking 

1.1 Het gaat hierbij niet om het percentage van de aanmeldingen dat in aanvang is afgeschaald naar de 
0delijn maar om het aantal trajecten van het Sociaal Team waarbinnen in dat jaar informele zorg is 
aangehaakt. In 2017 is dit nog niet systematisch bijgehouden. Vanaf 2018 kan de Stichting de cijfers uit 
WIZ portaal halen. Definitieve realisatie in 2017 is niet 16% maar 6%. De feitelijke inzet van informele 
zorg is groter (naast begeleiding door ST en/of spec zorg) maar dat wordt niet geregistreerd. 
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Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

1 Sociaal Team, sociaal loket en WIL-generalist 
functioneren gezamenlijk in team Toegang en 
bespreken dagelijks alle (aan)meldingen. In het 
kader van de oprichting van de Stichting Sociaal 
Team is geformuleerd dat het verder 
doorontwikkelen van de toegang nog aandacht 
behoeft. Naast domeinen werk- en inkomen 
heeft dit onder andere ook betrekking op CJG, 
informele zorg. Dit komt terug in de 
uitvoeringsovereenkomst van het Sociaal Team 
Houten voor 2019 (ontwikkelopdracht toegang). 

 

Onderzoek naar de mogelijkheden voor 
de versterking en verbinding van 
integrale lokale frontoffice-functies, 
waarin de domeinen werk en inkomen 
expliciet betrokken worden. 

 

  

   

1 
 

    

3 Rapportage is klaar. De eindbijeenkomst vond 
28-8-2018 plaats.  Er is in 2018 zicht op en 
overzicht gekomen in de klachtregistratie. Er zijn 
klachten behandeld en er is tijd genomen om 
onderling te evalueren en te leren van de 
bevindingen en adviezen van de Sociaal 
ombudsfunctionaris. De werkwijze is als positief 
ervaren en de gemeente Houten heeft besloten 
de functie structureel te maken voor 24 uur per 
week. Voor de vervolgfase zullen de betrokken 
partijen gezamenlijk in gesprek gaan om tot een 
gedeelde visie te komen over de verdere 
ontwikkeling van de functie. Daarbij is voor allen 
duidelijk dat doorontwikkeling zich vooral ook 
moet richten op de externe ombudsfunctie. 

 

Evaluatie van de pilot 
ombudsfunctionaris. 

 

  

   

1 
 

    

3 Maatregelen zijn ingezet en worden gemonitord. 
Medio 2018 zijn aanvullende maatregelen 
ontwikkeld. Deze zijn c.q. met het Sociaal Team 
en de Regionale Backoffice Lekstroom 
ontwikkeld en worden deels ook regionaal 
(Lekstroom) afgestemd. In het najaar 2018 is 
een regionale werkgroep Grip op kosten jeugd 
ingericht, waarvoor Houten de trekker heeft 
geleverd. Het dashboard draait. 

 

In het kader van de Taskforce 
inhoudsgestuurde kostenbeheersing: 
- Uitvoering van een pakket aan 
maatregelen gericht op efficiënte en 
effectieve in- door- en uitstroom van 
cliënten 
- Vaststelling en invoering van een 
dashboard (om beter te kunnen sturen 
op deze maatregelen). 

 

  

   

1 
 

    

1 De opdracht coördinatie van zorg/ integrale 
procescoördinatie is beschreven en uitgewerkt in 
een eerste werkplan. Het Sociaal Team, de 
Regionale Backoffice Lekstroom en beleid gaan 
dit in 2019 implementeren. Deze manier van 
(integraal) werken heeft overlap met diverse 
maatregelen binnen de taskforce die al wel 
opgestart zijn. Eén en ander is opgenomen in de 
uitvoeringsovereenkomst van de Stichting 
Sociaal Team. Ook Lekstroom-breed wordt er 
gewerkt aan een meer eenduidige visie op de 
positie en werkwijze van lokale teams (notitie; 
Versterking positie lokale teams). 

 

Implementatie van werkprocessen 
binnen het Sociaal Team, gericht op 
organisatie van de functie 
Zorgcoördinatie (één huishouden, één 
plan, één contactpersoon bij 
meervoudige problematiek). 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

Het lokale netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning is zodanig getransformeerd, dat 
daarmee participatie van inwoners wordt versterkt. 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               35 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

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

CEO Jeugd 50% X 51% 55% X 
 

 

 

   

2.2 
   

Participatie Monitor Sociale 
Kracht (score 1-10) 

X 8,1 8,0 8,3 8,2 
 

 

 

   

2.3 
   

Demografische druk (de 
som van het aantal 
personen van 0 tot 15 jaar 
en 65 jaar of ouder in 
verhouding tot de personen 
van 15 tot 65 jaar) (BBV) 

CBS 
Bevolkingsstatistiek 

65% 66,2% 67,1% 67,6% 68,1% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2018 hebben we de programma's Sterke Buurten verder ontwikkeld (zie deelprogramma Wmo en 
deelprogramma Werk). Buurtinitiatieven worden gestimuleerd, zodat deze zich duurzaam kunnen 
ontwikkelen en de Houtense Werktafel, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft zich 
verder ontwikkeld.  
 
Binnen de regio Lekstroom is in 2018 verder gewerkt aan de ontwikkeling van de transformatie van 
het zorglandschap jeugd (zie ook deelprogramma Jeugd). Er is een onderzoek uitgevoerd naar het 
aantal residentiële plaatsen/opvangmogelijkheden die beschikbaar zouden moeten zijn voor de 
Lekstroom. Dit onderzoek is als uitgangspunt genomen om te gaan kijken hoe hiervoor alternatieve 
mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden, in de vorm van meer gezinshuisachtige constructies c.q. 
vormen van pleegzorg. Ook is er een behoefte om extra aandacht te hebben voor 18-/18+ 
problematiek. Gemeenten hebben hier wel verkenningen op gedaan maar nog geen concrete actie 
ondernomen. Deze twee onderwerpen hebben hun beslag gekregen in opdrachten die gefinancierd 
worden vanuit het Transformatiefonds. De projectleider van beschermd wonen heeft ook deze 
opdracht onder haar hoede. Eén en ander start in 2019. 
 
De samenwerking met SAVE / Veilig Thuis is in 2018 middels steeds nauwer overleg (6-wekelijks 
casusoverleg, procesevaluaties) tussen het Sociaal Team en het gebiedsgerichte team Houten verder 
verduidelijkt en verstevigd. Naar aanleiding van de subsidie-tender en de gunning aan SVMN in 2018 
is er gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze is geactualiseerd op de huidige 
ontwikkeling en stand van zaken met betrekking tot de lokale teams, helderheid rondom taakverdeling, 
elkaar eerder betrekken, privacy en samenwerking met / meenemen van ouders. Ook is de 
vernieuwde meldcode geïmplementeerd in 2018. De verandering hierin betreft met name de 
toevoeging van een afwegingskader voor alle beroepsgroepen die met ouders en kinderen werken en 
een uitbreiding van de taken van Veilig Thuis (radarfunctie en uitbreiding monitoring).  
 
In 2018 hebben de ontwikkelingen binnen de crisiswerkgroep zich vooral gericht op de vraag welke 
mogelijkheden en wensen er liggen om hierin meer gezamenlijk (bovenregionaal) op te trekken. Deze 
wens blijkt niet door alle gemeenten gedeeld. In relatie met de opdracht afbouw residentieel 
(transformatiefonds) wordt ook het crisisverblijf nader onder de loep genomen. Er wordt nog steeds 
ook ambulante crisishulp ingezet zodat een kind intensief thuis begeleid kan worden, ook als er een 
crisis is. Het afgelopen jaar bleek hier ook vaak een wachtlijst voor te ontstaan waardoor het Sociaal 
Team hierin intensief moest gaan begeleiden. 
 
Ten behoeve van innovatie van de lokale infrastructuur gericht op vroegtijdig herstel en ondersteuning 
van mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben we op lokaal niveau (Houten) in 2018 
ervaring opgedaan met een training (Mental Health First Aid). Daarnaast zijn er bijeenkomsten 
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georganiseerd voor vrijwilligers en professionals die gingen over bewustwording van vooroordelen als 
het mensen met ander gedrag (als gevolg van een psychische beperking) betreft.  
 
Een gebiedsgericht team GGZ is verder vormgegeven; in dit gebiedsteam staat de cliënt centraal en 
wordt behandeling en begeleiding op elkaar afgestemd (zie ook deelprogramma WMO). 
In 2018 is ook een Erop Af! Houten werkwijze ontwikkeld; bij signalen van zorg van politie, Viveste of 
Sociaal Team legt de Erop Af! functionaris contact met de persoon om wie men zich zorgen maakt. Dit 
met het doel om mogelijke escalatie van problemen te voorkomen. Dit kan door de inzet van 
bemoeizorg door Altrecht of begeleiding via (een indicatie van) het Sociaal Team.   
 
Om integraal en domeinoverstijgend te kunnen werken (coördinatie van zorg) is er in 2018 meerdere 
malen gebruik gemaakt van het potje Handgeld Sociaal Team. Om onorthodoxe oplossingen te 
kunnen bekostigen die verdere escalatie en daarmee hogere kosten konden voorkomen zijn inwoners 
geholpen met dit budget. Ook zijn er oplossingen geboden voor 18-/18+ problemen bij jongeren.   
De partners waarmee in 2018 nadrukkelijker is samengewerkt om een sluitende aanpak in de 
jeugdhulp te kunnen organiseren zijn vooral ook de partners binnen het onderwijs (zie ook 
deelprogramma Jeugd en Onderwijs). 
 
Rondom het thema Passend zelfstandig wonen hebben zich in 2018 de volgende ontwikkelingen 
voorgedaan:  
Het Rijk heeft de overgangsdatum waarop de verantwoordelijkheid en de financiële middelen van 
centrumgemeente Utrecht zouden overkomen naar de gemeenten verschoven van 2020 naar 
2021/2022. De lekstroomgemeenten hebben gezamenlijk een projectleider Beschermd Wonen 
aangetrokken. In Lekstroomverband wordt besproken welke thema's er op regioniveau en welke op 
lokaal niveau vorm krijgen.  
 
Er is in 2018 ook nadrukkelijk aandacht geweest voor de jongeren (18+) die binnen Houten een 
passende (woon-)plek nodig hadden na uitstroom uit een van de voorzieningen (bijvoorbeeld Timon). 
Een aantal van deze doelgroep wordt bij de Molen 20 bediend als het gaat om doorstroom naar 
zelfstandig wonen met begeleiding. Er zijn plekken voor Timon en voor het Sociaal Team waarin deze 
jongeren kunnen instromen. Het vraagstuk 18-/18+ komt verder aan bod in de opdracht van het 
transformatiefonds. Hierin wordt nadrukkelijk de lokale behoefte gekoppeld aan de regionale 
mogelijkheden en zal er in 2019 visie en samenwerking ontwikkeld gaan worden binnen de Lekstroom 
(dus ook met Nieuwegein).  
 
Lokaal hebben we ingezet om het sociaal domein aan de voorkant al te betrekken bij het opstellen van 
startnotities voor ontwikkellocaties. In de startnotities is vanaf 2018 het onderdeel Wonen en zorg 
toegevoegd. De focus wordt daarmee eerder gelegd op het benutten van concrete kansen om 
innovatieve woon-zorgconcepten te realiseren; zoals een gezinshuis op locatie de Geer. 
Op basis van de inventarisatie van inhoudelijke opgaven en thema's voor de regionale samenwerking 
Wonen&Zorg is begin 2018 een vervolgopdracht verstrekt aan de regionale projectgroep 
Wonen&Zorg. Hierin wordt de focus gelegd op wonen als randvoorwaarde voor getransformeerde 
zorg. Deze opdracht is ondersteunend aan de twee regionale deelopdrachten BW/MO (beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang) en de afbouw residentieel jeugd. Er heeft een regelmatig overleg 
plaatsgevonden tussen de verschillende projectleiders. Eind 2018 is de regionale werkgroep 
opgeheven.  
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3 De werkgroep jongerenloket, welke in 2017 is 
samengesteld met verschillende disciplines 
vanuit de Lekstroomgemeenten, heeft in 2018 
gewerkt aan een verbeterde evaluatie van het 
jongerenloket. Op basis van deze evaluatie is 
geconcludeerd dat het huidige aanbod en de 
samenwerking tussen RMC en WIL zorg dragen 
(binnen het jongerenloket) voor een sluitende 
aanpak voor jongeren van 16 t/m 27 jaar. De 
huidige aanpak wordt gecontinueerd in 2019. 

 

Pilot Jongerenloket:  

 De pilot die in 2015 is gestart 
zal worden geëvalueerd. 
Hieruit zal moeten blijken of 
het bundelen van de krachten 
van het Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt (RMC) 
(voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten) en de WIL 
(toeleiding naar werk en 
uitvoering van de 
Participatiewet) leidt tot betere 
kansen voor jongeren op de 
arbeidsmarkt.  

 Als dit aantoonbaar zo is, dan 
zal worden voorgesteld deze 
samenwerking structureel te 
maken en hiervoor dan ook 
structureel geld in de 
begroting beschikbaar te 
stellen. 

 

  

   

2 
 

    

1 Het ontwikkelen van de time-out is een van de 
actiepunten in Lekstroom voor Beschermd 
Wonen. Voor Pitstop is in U16-verband verzocht 
om even pas op de plaats te maken omdat nog 
niet duidelijk is of het haalbaar en wenselijk is 
om een Pitstop per gemeente te ontwikkelen. In 
2018 is ook nog niet helder wie de financier 
hiervan zou moeten zijn (Utrecht 
centrumgemeente of de lokale gemeenten). 

 

Verkenning uitvoeren naar de behoefte 
en mogelijkheden van een zogenaamd 
Pitstophuis, een tijdelijk lokaal verblijf 
voor mensen die in Houten in een 
crisissituatie dreigen te komen. 

 

  

   

2 
 

    

3 Voor Houten zijn de conclusies uit het onderzoek 
naar de woonzorgplanner Houten 2017-2036 
(Atrive november 2017) begin 2018 vergeleken 
met woningaanbod-gegevens in de gemeente 
Houten. Met dit onderzoek hebben we de 
vraagontwikkeling van zorgdoelgroepen en 
mensen met een mobiliteitsbeperking naar 
woonvormen beter in beeld gekregen. De 
uitkomsten hiervan zijn een belangrijke basis en 
richtsnoer om in de komende tijd qua wonen en 
zorg de juiste en benodigde woningtypen te 
realiseren. 

 

Onderzoek naar de (ruimte)vraag in het 
kader van sterk stijgende aanvullende 
behoefte aan extramurale woonvormen 
voor kwetsbare doelgroepen en aan 
intramurale (verpleeg)zorg en 
woningen om langer zelfstandig te 
kunnen wonen (gelijksvloersheid).  

 

  

   

2 
 

    

3 Een concept afwegingskader voor nieuwe 
woonzorginitiatieven is opgesteld. Hierover moet 
binnen de gemeente nog integrale 
overeenstemming worden bereikt. Dit kader 
maakt onderdeel uit van een gemeentelijke 
integrale werkwijze bij het beoordelen van 
woonzorginitiatieven en draagt bij aan het 
realiseren van de huisvestingsopgaven Houten 
op grond van de Woonzorgplanner 2017-2036. 

 

We ontwikkelen een gemeentelijke 
werkwijze en standpunt 
(afwegingskader) over het al dan niet 
faciliteren van woon-zorginitiatieven. 

 

  

   

2 
 

    

3 Het sociaal domein wordt voortaan aan de 
voorkant betrokken bij het opstellen van 
startnotities voor ontwikkellocaties. In de 
startnotities is hiertoe het onderdeel Wonen en 
zorg toegevoegd. Hiermee wordt de focus 
gelegd op het benutten van concrete kansen om 
innovatieve woonzorgconcepten te realiseren 
zoals De Molen en de Geer. 

 

We formuleren binnen de gemeente 
integraal per te ontwikkelen locatie 
(Loerik VI; inbreidingslocaties) welk 
volume aan bijzondere woon-
zorgvormen met het oog op de 
transformatie in het sociaal domein 
gewenst is en welke kansen er liggen 
voor toepassing van innovatieve woon-
zorgconcepten op die betreffende 
locatie. 
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Deelprogramma Jeugd en onderwijs 
 

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

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

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

 

 

  

2 
  

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

 

 

  

3 
  

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

 

 

  

4 
  

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

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

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

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Aantal hulpvragen opgelost 
door eigen kracht 

WIZ-portaal / 
Sociaal Team 

X X 376 X* X 
 

 

 

   

1.2 
   

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

CEO Jeugd 44% X 44% 47% X 
 

 

 

   

1.3 
   

Gebruik preventieve 
interventies 

CJG X X X X X 
 

 

 

   

1.4 
   

Cliënten (jongeren/ouders) 
kunnen beter hun problemen 
oplossen 

CEO Jeugd 50% X 51% 50% X 
 

 

 

   

* Wordt vanaf november 2016 bijgehouden in WIZ portaal (daarom nog geen raming bij de begroting 2018 voorhanden). 

** Dit is het gemiddelde van drie indicatoren. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 In 2018 was er een informatie- en adviespunt beschikbaar voor jongeren en ouders bij het CJG, 

dat toegankelijk was voor alle lichte (opvoed)vragen van ouders, jongeren en 
samenwerkingspartners in Houten. Dit informatie- en adviespunt wordt in 2019 gecontinueerd.  

 Netwerken van onderlinge ondersteuning zijn gestimuleerd door bijvoorbeeld de volgende 
activiteiten: 
· De uitvoering van Buurtgezinnen. De evaluatie van Buurtgezinnen heeft uitgewezen dat zowel 

de sociale contacten als de veerkracht van ouders en jongeren zijn toegenomen. 
Buurtgezinnen wordt in 2019 gecontinueerd.  

· Daarnaast is er middels een pilot aandacht geweest voor het versterken van de informele 
zorg, zodat deze aansluit op de behoefte van de inwoners en in samenhang/samenwerking 
met de 0de, 1ste en 2de lijn wordt aangeboden. De pilot is in 2018 afgesloten en de werkwijze 
wordt in 2019 structureel voortgezet. 

· Tevens is verder ingezet op het versterken van het netwerk van pleegouders, om 
verschillende vormen van ondersteuning te kunnen bieden die pleegouders helpen een goede 
balans te bewaren tussen draagkracht en draaglast.  

· Tot slot is het Sociaal Team extra opgeleid in netwerkverkenning en eigen kracht. 
 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 
 

Doelstelling 2 

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

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

Ervaring uitvoering zorg: 
verschillende organisaties 
werken altijd goed samen 
(vaak/altijd) (%) 

CEO Jeugd 59% X 64% 65% X 
 

 

 

   

2.2 
   

Aantal jeugdigen residentiële 
jeugdhulp 

Regionale 
backoffice / ADD-
monitor 

70 70 58 55 40 
 

 

 

   

2.3 
   

Jongeren (tot 18 jaar) met 
jeugdhulp % (BBV)* 

CBS 7,6/8,2% 8,1/8,8% 8,0/8,5% 9,9% 8,0/8,6% 
 

 

 

   

2.4 Jongeren (tot 18 jaar) met 
jeugdbescherming % (BBV)* 

CBS 0,8/0,6% 0,6/0,6% 0,7/0,6% 0,7% 0,6/0,6% 
 

 

 

   

2.5 
   

Jongeren (van 12 jaar tot 23 
jaar) jeugdreclassering % 
(BBV)* 

CBS 0,2/0,2% 0,1/0,2% 0,2/0,2%* 0,2% 0,2/0,3% 
 

 

 

   

2.6 
   

Ik kan de hulp krijgen die ik 
nodig heb (jongeren) 
(vaak/altijd) (%) 

CEO Jeugd 78% X 78% 78% X 
 

 

 

   

2.7 
   

Door de hulp kan ik mijn 
problemen beter oplossen 
(Jeugd) %: Beter 

CEO Jeugd 50% X 51% 50% X 
 

 

 

   

* Dit betreft halfjaarlijkse cijfers. 
 

 

Doel Verklaring van afwijking 

2.2 Het gebruik van residentiële jeugdhulp is teruggebracht dankzij de inzet van verschillende instrumenten. 
Er zijn maatregelen genomen door de Taskforce Inkoop om meer te kunnen sturen op in- en uitstroom. 
Daarnaast is er in 2018 een Expertteam regio Lekstroom van start gegaan waarin complexe casussen 
worden besproken . 

2.4 De daling van het percentage komt mede door het positieve effect van de SAVE-begeleiding: het traject 
waarbij SAVE in vrijwillig kader al wordt betrokken om veiligheidseisen te stellen. Samen met het sociaal 
team zorgen ouders dat de veiligheid wordt hersteld, zodat jeugdbescherming waar mogelijk voorkomen 
kan worden. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Er zijn algemene maatwerkvoorzieningen geboden aan inwoners, aansluitend op de 

mogelijkheden van de eigen kracht en het sociaal netwerk. Het Sociaal Team is verder ingericht 
op een professionele toegang, waar direct uitgebreide vraagverheldering plaatsvindt met het 
betrekken van alle relevante aspecten.  

 Het Centrum Jeugd en Gezin was ook in 2018 toegankelijk voor alle lichte (opvoed)vragen van 
ouders, jongeren en samenwerkingspartners in Houten en ving daarmee een deel van de zorg af 
van het Sociaal Team en specialistische hulp. 

 Het gebruik van residentiële jeugdhulp is teruggebracht dankzij de inzet van verschillende 
instrumenten.  
· Binnen de Taskforce Inkoop zijn maatregelen genomen om meer te kunnen sturen op in- en 

uitstroom. Er vindt structureel overleg plaats tussen beleid, inkoop en het Sociaal Team.  Door 
het gezamenlijk analyseren van gegevens en concreter met de zorgaanbieders in gesprek te 
gaan, kan betere sturing plaatsvinden op de uitvoering van jeugdhulp. 

· In 2018 is het Expertteam regio Lekstroom van start gegaan. In het Expertteam worden 
casussen besproken waarbij zorgaanbieders niet in staat zijn om oplossingen te bieden, 
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omdat de problematiek te complex is. Het Expertteam levert gezamenlijk met het 
Omdenkteam alternatieve, integrale oplossingen.  

· Tot slot is binnen de pleegzorg gestart met kindgericht werven: een manier om eerst meer 
vanuit de omgeving van het kind op zoek te gaan naar een pleeggezin, onder andere door 
ouderavonden op school, bijeenkomst binnen een (sport)vereniging. Zorgaanbieders worden 
gefaciliteerd om hiermee aan de slag te gaan. Verder zijn de pleegzorgvoorzieningen binnen 
Houten uitgebreid, onder meer dankzij Lekstroombrede bijeenkomsten. Nieuwe pleegouders 
hebben zich aangemeld en er zijn stappen gezet om een nieuw gezinshuis in Houten op te 
richten. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3 Begin 2018 maakten we een doorstart met de 
programmalijn Voorkomen is Beter. Er is nu een 
compleet overzicht van het aanbod en de 
lopende ontwikkelingen/opdrachten/pilots op de 
diverse thema’s. De programmalijn heeft 
prioriteiten aangebracht  in bestaande 
problematiek en aan de hand daarvan zullen 
hiaten verder opgevuld worden. 

 

Op basis van het in 2017 opgestelde 
overzicht van het beschikbare aanbod 
binnen Houten komt er duidelijkheid 
over welke hiaten hierin nog opgevuld 
moeten worden. Dit is onderdeel van 
een bredere aanpak binnen het 
integrale thema 'Voorkomen is beter ...' 
(zie deelprogramma Toegang en 
transformatie). 

 

  

   

 

Doelstelling 3 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

3.1 
   

Jongeren met een delict voor 
de rechter % (12 t/m 21 
jarigen (BBV) 

WSJG 0,78% X nnb 0,75% nnb 
 

 

 

   

3.2 
   

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

Bureau Halt / 
WSJG 

69,9 82,4 108 80 nnb 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De gemeente vervult haar rol door het onderwerp Veiligheid en het gebruik van de Meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling en de Verwijsindex steeds meer voor het voetlicht te 
brengen door intensieve samenwerking door onder andere het Sociaal Team en leerplicht met 
scholen. Het aantal registraties/ matches neemt toe. Steeds meer professionals/organisaties 
maken gebruik van de Verwijsindex, wat professionals de gelegenheid geeft om (met 
toestemming van ouders) informatie uit te wisselen en hulp op elkaar af te stemmen.  

 In 2018 vonden er domeinoverstijgende trainingen aandachtsfunctionaris veiligheid plaats en 
werden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten was er aandacht 
voor actuele thema’s en werd er casuïstiek geoefend. Centraal stond het leren van elkaar, met 
aandacht voor de verschillende rollen en de meest optimale samenwerking. 

 In de bestuurlijke overlegtafel SAVE-Veilig Thuis- Regiovisie is besloten om de regiovisie huiselijk 
geweld en kindermishandeling regio Utrecht te actualiseren en de regionale vertaling van het 
landelijk Actieplan “Geweld hoort nergens Thuis” hierin te integreren, zoveel mogelijk in 
samenhang met het landelijke programma “Zorg voor jeugd”.  Dit proces is in 2018 voorbereid en 
uitvoering start per 2019.  

 In 2018 is het Sociaal Team met integrale teams gaan werken (teams jeugd én volwassenen). De 
focus op veiligheid wordt vanuit de medewerkers jeugd gedeeld met de medewerkers die zich 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/begroting_en_verantwoording/2017/Begroting2017_MO_regiovisie-kindermishandeling.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/begroting_en_verantwoording/2017/Begroting2017_MO_regiovisie-kindermishandeling.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/actieprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis
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richten op volwassenen. De expertise rondom de ‘kindcheck’ is goed aanwezig in de lokale teams: 
bij contacten met volwassen cliënten wordt nagegaan of er kinderen in het gezin zijn en ingeschat 
of zij veilig zijn. Zo mogelijk brengen de zorgprofessionals de kennis en expertise rondom de 
kindcheck ook over op hulpverleners in de volwassenzorg/huisartsen waarmee wordt 
samengewerkt. 

 Het afstemmingsoverleg Jeugd en Veiligheid heeft in 2018 structureel plaatsgevonden. Indien 
nodig wordt de lokaal persoonsgerichte aanpak hierbij betrokken. Daarnaast vonden er in 2018 
integrale beleidsoverleggen Veiligheid plaats met de burgemeester. 

 In 2018 is door zes Utrechtse regio’s en 2 centrumgemeenten gestart met een pilot op het gebied 
van Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, met deelname van GGZ-
partners. Ten behoeve van een multidisciplinaire aanpak Acuut (Gevaarlijk) is geïnvesteerd in het 
kennen van elkaar en elkaars werkwijzen. Hierdoor zijn er korte lijnen ontstaan en weten 
professionals elkaar beter te vinden in casuïstiek. Met het oog op een multidisciplinaire aanpak 
Structureel (Onveilig) hebben diverse experts vanuit straf, zorg en sociaal domein wekelijks 
complexe casuïstiek besproken. De besprekingen leiden tot een eigen domein overstijgende visie 
en samenwerking op veiligheid. In 2019 willen de betrokken partners doorgaan met het 
ontwikkelproces en het verstevigen van de reeds behaalde resultaten. 

 Er zijn ketenafspraken gemaakt rondom nazorg na residentiële plaatsingen van jeugdigen. In het 
kader van trajectberaad is er voor dit protocol contact met de Raad voor de kinderbescherming. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

3 
 

    

3 In 2018 heeft nog niet iedere school 
daadwerkelijk een opgeleide 
aandachtsfunctionaris in huis. In de vernieuwde 
aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling 
voor het onderwijs (2019) wordt geadviseerd om 
het aanstellen van een aandachtsfunctionaris 
verplicht te stellen. Dit is een 
verantwoordelijkheid van de scholen zelf.  De 
gemeente vervult haar rol door het onderwerp 
Veiligheid en het gebruik van de meldcode en de 
Verwijsindex steeds meer voor het voetlicht te 
brengen door intensieve samenwerking door 
onder andere Sociaal Team en leerplicht met 
scholen. In 2019 worden de trainingen 
aandachtsfunctionaris veiligheid gecontinueerd, 
zodat alle scholen de mogelijkheid krijgen om 
iemand hiervoor op te leiden. 

 

Elke school heeft een 
aandachtsfunctionaris Meldcode 
Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling. 

 

  

   

3 
 

    

3 De meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling helpt professionals bij 
vermoedens van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen 
bepalen professionals of ze een melding moeten 
doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan 
worden ingezet. Dit stappenmodel wordt ook in 
Houten toegepast. Iedere organisatie en 
zelfstandige professional ontwikkelt een eigen 
meldcode met daarin 5 stappen. Iedere 
organisatie is wettelijk verplicht om deze 5 
stappen in haar meldcode op te nemen. In 2019 
wordt per beroepsgroep een afwegingskader 
toegevoegd. Elke beroepsgroep is zelf 
verantwoordelijk voor het implementeren van dit 
kader. 

 

Implementatie van het nieuwe 
landelijke 5-stappenmodel. 

 

  

   

3 
 

    

3 De gemeente ondersteunt en faciliteert om de 
samenwerking in de keten rondom veiligheid te 
verduidelijken en te versterken. Hiertoe vinden 
domeinoverstijgende trainingen 
aandachtsfunctionaris veiligheid plaats en 
worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. 
Twee keer per jaar komen de 
aandachtsfunctionarissen bij elkaar om zo de 
samenwerking te stimuleren en afspraken te 
maken. 

 

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

 

  

   

 

Doelstelling 4 

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

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

4.1 
   

Deelname percentage 
speciaal onderwijs (basis 
en speciaal onderwijs) 
Houtense jeugd (%) 

Regionale 
leerlingenadministratie 

2,2% 2% 1,9% 1,8% 1,8% 
 

 

 

   

4.2 
   

Onderwijs: Absoluut 
verzuim (het aantal 
leerplichtigen dat niet staat 
ingeschreven op een 
school), per 1.000 
inwoners 5-18 jaar (BBV)* 

Duo X 0,43 0,64** 0,4 nnb 
 

 

 

   

4.3 
   

Onderwijs: Relatief verzuim 
(het aantal leerplichtigen 
dat wel staat ingeschreven 
bij een school maar 
ongeoorloofd afwezig is), 
per 1.000  inwoners 5-18 
jaar (BBV)* 

Duo 29,71 14,46 13,50** 15 nnb 
 

 

 

   

4.4 Voortijdige schoolverlaters 
zonder startkwalificatie 
(vsv-ers) (% deelnemers 
aan het VO en MBP 
onderwijs) (BBV) 

DUO dienst uitvoering 
onderwijs 

1,2% 1,5% 1,5% 1,5% nnb 
 

 

 

   

*Nieuwe berekeningswijze BBV-indicatoren per maart 2018 
**Dit betreft schooljaar 2016-2017 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Er is in 2018 verder gewerkt aan het elkaar leren kennen en op tijd vinden. Er zijn door scholen 

veel Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s) georganiseerd. Daardoor konden 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Sociaal team, ouders en school zo nodig eerder een gezamenlijk 
plan maken. Op casuïstiek niveau was het hierin soms nodig om extra met elkaar om de tafel te 
gaan om uit te zoeken welk deel van de hulp ondersteuning binnen het onderwijs betreft en welk 
deel zorg op basis van de jeugdwet. 

 Er is een start gemaakt met een visie op inclusief/passend onderwijs. Gemeente en scholen 
hebben overeenstemming over waar men naar toe wil werken binnen het onderwijs. Nadere 
uitwerking over het hoe en wat moet nog plaatsvinden vanaf 2019. 

 Er is in 2018 op meerdere plekken geëxperimenteerd/ gestart met Onderwijs-Zorg Arrangementen  
(OZA's). Zo is er binnen de taalklas een OZA geweest voor kinderen van statushouders door 
middel van speltherapie in de school. Daarnaast is er een OZA gestart binnen de Berg en Bosch 
school. Op casusniveau zijn er binnen diverse scholen ook maatarrangementen ingezet waardoor 
diverse kinderen met ondersteuning op hun huidige school konden blijven. 

 Er is een werkgroep Thuiszittersaanpak samengesteld waarin de kernpartners actief betrokken en 
meegenomen zijn. Deze werkgroep heeft voor zowel het primair (speciaal) onderwijs als het 
voortgezet (speciaal) onderwijs een verzuimprotocol opgesteld waar alle scholen in het 
samenwerkingsverband Utrecht Zuid zich aan hebben geconformeerd. Er is tevens een 
coördinator binnen de Lekstroom gemeenten aangesteld, die zich inzet voor een eenduidige 
werkwijze op het gebied van thuiszitters. De coördinator stemt maandelijks af met de betrokken 
leerplichtambtenaren. 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               45 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

4 
 

    

3 Het doel van het in beeld krijgen van 4 jarigen 
die niet naar school gaan is gericht op het 
voorkomen van een achterstand op school. 
Sinds 2018 hebben we een subsidieregeling 
waardoor alle ouders nu  recht hebben op 2 
dagdelen peuteropvang voor hun peuter. 
Hiermee is ingezet op het maximaal toe leiden 
van peuters naar de voorschoolse voorziening. 
Daarmee zijn er nu meer peuters dan voorheen 
in beeld in de kinderopvang. Door het beleid 
anders vorm te geven is dit plan van aanpak van 
monitoring van 4 jarigen komen te vervallen en 
heeft het plaats gemaakt voor een positievere 
insteek. Uiteindelijk is hetzelfde doel bereikt, 
namelijk een goede start van 4 jarigen op school. 

 

Plan van aanpak monitoring 4-jarigen 
die niet naar school gaan. 

 

  

   

 

Deelprogramma Wmo 
 

Wat willen we bereiken? 
De Transformatierichting voor de Wmo is bepaald in het Wmo Beleidskader 2015-2018. Bij deze 
Transformatierichting staat zelfredzaamheid van inwoners centraal waarbij inwoners zich bewust zijn 
van hun eigen preventieve rol in het deelnemen aan de maatschappij en het hanteren van een 
gezonde leefstijl. Zo vinden zij het normaal uit te gaan van hun eigen kracht en burgerkracht en ook 
vinden zij het vanzelfsprekend gebruik te maken van hun sociaal netwerk. Er wordt aan gewerkt dat 
de woonomgeving (woningen, openbare ruimte en gebouwen, openbaar vervoer) stimuleert tot 
maatschappelijke deelname en tot (langer) zelfstandig wonen voor ouderen, gehandicapten en 
mensen met een psychosociaal probleem. Maatschappelijke initiatieven waarbij mensen werken aan 
onderlinge samenwerking in de buurt worden aangemoedigd (bewonersinitiatieven, Ons Fonds).  In 
verband met de toenemende vergrijzing en daarmee kans op dementie, gaan we door met de 
activiteiten rond de dementievriendelijke gemeenschap. 
Eind 2018 is de periode van Wmo Beleidskader afgelopen, evenals die van Jeugd en Onderwijs en 
het gezondheidsbeleid. Deze kaders kunnen niet los van elkaar worden gezien en datzelfde geldt voor 
Participatie / Houtense Werktafel. Met het bepalen van de Transformatierichting in het Programma 
Sociale Kracht moet zodoende de ontschotting van deze onderwerpen vorm gaan krijgen. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Houtense inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving. 
 

 

  

2 
  

Inwoners benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk. 
 

 

  

3 
  

Ondersteuning voor de meest kwetsbaren is zo licht als kan / zo zwaar als nodig en zo nabij 
mogelijk georganiseerd en is gericht op zelfredzaamheid. 

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

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

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Sociale samenhang in de 
buurt* 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 6,4 6,4 6,1 6,4 
 

 

 

   

1.2 
   

% Inwoners ten opzichte van 
de totale bevolking dat 
vrijwilligerswerk heeft 
verricht in de afgelopen 12 
maanden: intensief 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 23% 22% 25% 24% 
 

 

 

   

1.3 
   

% Inwoners ten opzichte van 
de totale bevolking dat de 
laatste 12 maanden hulp aan 
buren heeft verleend: 
intensief 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 5% 4% 7% 5% 
 

 

 

   

* Betreft de combinatie van samenhang of cohesie in de buurt, sociale controle (eigen buurttoezicht)  en de bereidheid om zich 
in te zetten voor de buurt (score 1-10). ). In U10 verband is een nieuwe berekeningswijze voor deze indicator toegepast. De 
cijfers zijn met terugwerkende kracht  aangepast. 

 

Doel Verklaring van afwijking 

1.3 Er is een lichte stijging ten opzichte van de realisatie van 2017. De raming 2018 is te positief ingestoken, 
waarbij er mogelijk onvoldoende rekening is gehouden met hoe specifiek de vraag is. Deze indicator zegt 
iets over de daadwerkelijk geleverde intensieve hulp aan buren in de afgelopen 12 maanden, niet over de 
bereidheid tot het leveren van de intensieve hulp. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er is in 2018 binnen de gemeente samengewerkt met afdeling BOR om de verordening 
“Subsidieregeling fonds maatschappelijke ontwikkeling Ons Fonds’’ te veranderen, zodat inwoners 
makkelijker een aanvraag voor een initiatief kunnen indienen.  
 
Ook in 2018 hebben we organisaties die vrijwilligers kunnen inzetten op zorg en ondersteuning, zoals 
BOOGH, de NPV (Nederlandse patiëntenvereniging) en Handje Helpen gesubsidieerd.  
 
In het kader van het project Sterke Buurten zijn in 2018 drie succesvolle bijeenkomsten georganiseerd 
met inwonersinitiatieven en initiatiefversterkers (gemeente, Krachtfabriek, van Houten&co). Hiermee is 
een ‘beweging’ voor een gemeenschap in gang gezet. 
De resultaten vormen de input voor het vervolgproces:  

- Het initiatieventeam (vh ritselteam) staat klaar en bestaat uit medewerkers van de 
verschillende gemeentelijke afdelingen (SAM, BOR en RO).  
Doel van het initiatieventeam is het versterken en ontzorgen van inwonersinitiatieven, 
door het bieden van één ingang in de gemeente. Het initiatieventeam is en blijft een 
betrokken contactpunt voor inwonersinitiatieven. 

- Op de gemeentelijke website is een pagina Inwonersinitiatieven gelanceerd. Hierop vindt 
men informatie over mensen, fondsen en plekken en kunnen initiatiefnemers inspiratie 
opdoen.  

- Aan de Krachtfabriek is opdracht verleend voor een verkenning naar de behoefte bij 
initiatiefnemers en andere stakeholders aan een (digitaal) inwonersplatform/community. 
Eind 2018 heeft de Krachtfabriek haar adviesrapport opgeleverd. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Aantal door Ons Fonds 
gehonoreerde  initiatieven 
ter vergroting van de sociale 
cohesie en verbetering van 
de leefbaarheid in de 
buurten. 

Eigen gegevens 35 44 36 50 35 1 
 

 

 

   

 

Doel Verklaring van afwijking 

1.1 Er zijn in 2018 54 aanvragen geweest, waarvan er 35 zijn gehonoreerd. Er is in 2018 echter meer 
uitgekeerd. Ten opzichte van 2017 is de omvang van het gemiddeld aangevraagde bedrag verdubbeld, 
namelijk van gemiddeld €666,- per aanvraag in 2017 naar gemiddeld €1339,- in 2018. 

 

Doelstelling 2 

Inwoners benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

% Mantelzorgers t.o.v. de 
totale bevolking dat voor 
gezinslid, familielid, 
vriend(in) of buurt bewoner 
zorgt: intensief 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 19% 20% 18% 20% 
 

 

 

   

 

Doel Verklaring van afwijking 

2.1 Aanname is dat mensen (met name ouderen) langer thuis wonen als hen iets mankeert. Daardoor wordt 
de belasting voor de mantelzorger hoger/intensiever. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 In 2018 gaf het Steunpunt Mantelzorg het Mantelzorgcafé verder vorm. Een groep mantelzorgers 

komt één keer per maand bij elkaar (lotgenotencontact); het programma richt zich afwisselend op 
het mantelzorger zijn en op ontspanning.   

 Het netwerk Mantelzorg, waarin professionals en vrijwilligers participeren, kwam twee keer bij 
elkaar. Tijdens de laatste bijeenkomst vertelde een mantelzorgmakelaar over haar kennis en 
kunde en de ondersteuning aan mantelzorgers. Het Steunpunt Mantelzorg werkt continu aan 
bekendheid van het Steunpunt. Doordat er ieder jaar meer mantelzorgers op de markt voor 
mantelzorgers afkomen, wordt bijvoorbeeld de verzendlijst voor de nieuwsbrief Mantelzorg groter 
en bereiken we meer mantelzorgers. 

 Het Sociaal Team heeft in 2018 training gehad in gespreksvoering en het bevorderen van eigen 
kracht en sociale netwerkverkenning, rekening houdend met de grenzen hieraan. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

Aantal 
mantelzorgwaarderingen 

Gemeente 410 495 600 500 653 3 
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Doel Verklaring van afwijking 

2.1 We hebben in 2017 een te lage raming opgenomen voor 2018, waardoor er nu een groot verschil is met 
de realisatie. Voor 2019 ligt de raming op 700 en dat is een realistischere raming. 

 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3 Het mantelzorgcafé is verder vorm gegeven. Een 
plek voor ontmoeting en ontspanning, één keer 
per maand. We organiseerden twee 
netwerkbijeenkomsten op het thema mantelzorg. 
Professionals ontmoeten elkaar en inspireren 
elkaar tot nieuwe initiatieven en samenwerking. 
Bij DUO hebben we een pilot gedraaid waarbij er 
één keer per maand een verlengde opvang was 
voor mensen met dementie. Mantelzorgers 
kregen de mogelijkheid om aan te schuiven 
tijdens die momenten om zo met elkaar in 
contact te komen. Ook konden zij er voor kiezen 
om thuis te blijven en een respijt moment te 
hebben. 

 

Het aanbod van lotgenotencontact 
uitbreiden met twee nieuwe initiatieven 
voor specifieke doelgroepen. Denk 
hierbij aan mensen met een partner 
met dementie of met een niet 
aangeboren hersenletsel (NAH). 

 

  

   

 

Doelstelling 3 

Ondersteuning voor de meest kwetsbaren is zo licht als kan / zo zwaar als nodig en zo nabij mogelijk 
georganiseerd en is gericht op zelfredzaamheid. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

3.1 
   

Cliënten met een 
maatwerkarrangement Wmo 
(aantal per 1.000 inwoners) 
(BBV)* 

CBS-Monitor / 
Sociaal Domein / 
Wmo / Sociaal 
Team / WSJG 

30/30 29/29 28/29 30 28/29 
 

 

 

   

3.2 
   

Ik kan mij beter redden door 
de hulp die ik heb gekregen 
(Wmo) %: Mee eens 

CEO Wmo 74% 76% 78% 76% X** 
 

 

 

   

* Dit betreft halfjaarlijkse cijfers. 
** Het clientervaringsonderzoek over 2018 wordt in 2019 uitgevoerd. 

 

Doel Verklaring van afwijking 

3.1 Het aantal cliënten per 1000 inwoners is ten opzichte van de raming iets lager, maar het daadwerkelijke 
aantal past in de trend van stabilisatie die we zien. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Er is in 2018 aandacht geweest in het Sociaal Team voor verdere ontwikkeling  in de 

gespreksvoering, op basis waarvan indicaties voor maatwerkvoorzieningen kunnen worden 
afgegeven. Medewerkers stellen door vraagverheldering vast wat er bij inwoners speelt, wat 
mensen zelf kunnen oppakken met hulp van hun netwerk en of er aanvullende ondersteuning of 
informele/ algemene voorzieningen als (mede) oplossing nodig is. Met als doel – samen met de 
inwoners – de meest passende ondersteuning en begeleiding te bieden. 

 Samen met ketenpartners van DuurSaam (kwetsbare ouderen) zijn er in 2018 werkafspraken 
gemaakt  ('Houtense Routes') om passende ondersteuning/zorg te realiseren (zo zwaar als nodig 
en zo licht als mogelijk), waarbij korte lijnen tussen partijen zijn georganiseerd en inwoners zo 
passend geadviseerd en geïnformeerd worden. 
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 De pilot Slim-Thuis-Woning, de woning op het Rond waar informatie en advies rondom domotica 
om langer thuis te kunnen blijven wonen, is geëvalueerd en vanwege positieve resultaten is 
besloten deze met een jaar te verlengen tot oktober 2019.  

 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 
 

Deelprogramma Werk 
 

Wat willen we bereiken? 
Als gemeente bevorderen we dat zoveel mogelijk mensen betaald of onbetaald kunnen participeren, 
waarbij betaald werk het hoogste goed blijft. Hiermee participeren onze inwoners naar vermogen, 
ongeacht de economische omstandigheden. Daarbij gaat het om het bevorderen van economische en 
maatschappelijke participatie, ondernemerschap en groei. De lokale netwerk-alliantie van de 
'Houtense Werktafel' heeft zich ontwikkeld door de eerste pilots in 2017 en breidt zich in 2018 verder 
uit. Hierdoor ontstaat ook op het gebied van werk (betaald en onbetaald) een aantal 'Houtense routes 
naar Werk'. Deze routes voldoen aan de behoeften van  zowel ondernemers als burgers waardoor 
men elkaar makkelijker en beter weet te vinden. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Participatie door betaald werk. 
 

 

  

2 
  

Participatie door onbetaalde inzet. 
 

 

  

3 
  

Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid. 
 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

Participatie door betaald werk. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Lopende re-
integratievoorzieningen 
(aantal per 1.000 inwoners 
15-65 jaar) (BBV)* 

CBS-
participatiewet 

9,2/12,3 18,4/19,4 21,9/27,7 18,5 27,6** 
 

 

 

   

1.2 
   

Banen (per 1.000 inwoners 
in de leeftijd van 15-64 jaar) 
(BBV) 

LISA 714,7 721,9 732,9 700 nnb 
 

 

 

   

1.3 
   

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

Verwey Jonker 
Instituut KIT 

0,74 X nnb 0,45 nnb 
 

 

 

   

* Dit zijn halfjaarlijkse cijfers. 
** Dit betreft 1e halfjaar 2018. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Verbonden partij WIL 
Het Werkgeversservicepunt (WGSP) van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) ondersteunt cliënten met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in de eerste plaats met het vinden van reguliere arbeid. Maar indien 
betaalde arbeid niet voorhanden of mogelijk is, wordt getracht met andere instrumenten de 
mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt te vergroten. Streven is het aantal gerealiseerde 
plaatsingen te vergroten. Naast aandacht voor het plaatsen van cliënten met een arbeidsbeperking op 
een garantiebaan zal in zijn algemeenheid meer aandacht worden besteed aan het plaatsen van 
mensen met een belemmering, mede in verband met de instroom van de nieuwe doelgroep (voorheen 
Wajong en WSW) en de aantrekkende economie waardoor er minder mensen zonder belemmering 
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(uit klantgroep 1) instromen. WIL gaat zorgen voor meer transparantie in haar klantenbestand 
waardoor de klant in beeld is. De dienstverlening van WIL vindt meer lokaal plaats waarbij er sprake is 
van intensief samenspel met het Sociaal Team en WIL (een van de partners is aan de Houtense 
Werktafel) ten behoeve van de lokale werkgeversbenadering. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Door de Houtense Werktafel zijn diverse activiteiten in gang gezet. Zo zijn reeds lopende projecten, 
zoals het Brede Bos, voorgezet (met een gewijzigde locatie van Fort het Hemeltje naar het 
Wellantcollege) en zijn er nieuwe projecten opgestart, zoals Scout (samenwerking met private partijen 
in de zorg), Beweging Werkt in samenwerking met WIL en Sportief Netwerk. In september 2018 is er 
ten behoeve van de evaluatie van de Houtense Werktafel (HWT) een bijeenkomst georganiseerd met 
de stakeholders. Daarnaast zijn er contacten gelegd met het onderwijs (SVO, Wellant-college) en 
ondernemers. Door middel van het inrichten van een web-based applicatie hebben we de doelgroep 
en mogelijke participatieplekken bij elkaar gebracht. Hierbij is input opgehaald die gebruikt zal worden 
voor de doorontwikkeling van de HWT. Tevens is er met netwerkpartners van de HWT een kerstmarkt 
georganiseerd waarbij zij zich voorstelden aan inwoners uit Houten en beschikbaar waren voor 
informatie geven en het beantwoorden van vragen over werk (betaald en onbetaald), scholing en 
participatie.  
 
Ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet is er in het laatste kwartaal 
van 2018 door het kabinet besloten af te zien van het invoeren van loondispensatie. Hierdoor zullen er 
pas in 2019 verdere ontwikkelingen te verwachten zijn. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Totaal aan plaatsingen WIL Kwartaalgegevens 
WIL 

732 738 825 800 899 3 
 

 

 

   

1.2 
   

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

Kwartaalrapportage 
WIL 

35 48 42 75 97 3 
 

 

 

   

1.3 
   

Aantal ingevulde 
garantiebanen 

Kwartaalrapportage 
WIL 

15 14 17 14 23 3 
 

 

 

   

1.4 
   

Realisatie aantal plekken 
beschut werk 

Jaarrekening WIL X X 20 37 2 1 
 

 

 

   

 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

1 Er blijkt meer behoefte te zijn aan inzicht in de 
mogelijkheden van de doelgroep van 
werkzoekenden dan aan het verhogen van het 
kennisniveau met betrekking tot de 
instrumenteninzet. 

 

Met vier thema-bijeenkomsten zullen 
we het kennisniveau met betrekking tot 
de mogelijkheden van de inzet van 
instrumenten uit de Participatiewet bij 
betrokken partijen, waaronder 
ondernemers, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties 
verhogen. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

Participatie door onbetaalde inzet. 

 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               51 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

Aantal plaatsingen in Houten Rapportage 4e 
kwartaal WIL 

X 88 146 110 229 
 

 

 

   

2.2 
   

Plaatsingen op werk Rapportage 4e 
kwartaal WIL 

X 33 X 50 61 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Verbonden partij WIL 
In 2018 zal de transformatie in het Sociaal Domein ook een verandering in de dienstverlening van 
onze verbonden partij WIL inhouden. WIL geeft in haar begroting voor 2018 aan zich verder te 
transformeren naar een excellente uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomensondersteuning 
binnen het sociaal domein met een sterk accent op de lokale situatie, de dikwijls meervoudige 
problematiek van onze klanten en een op onderdelen meer lokaal gerichte dienstverlening aan klanten 
en werkgevers. In 2018 is er een meer integrale aanpak, lopen er (lokale) experimenten en is de 
samenwerking tussen de gemeente, WIL en (lokale) ketenpartners stevig doorontwikkeld. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het Brede Bos (één van de initiatieven rondom participatie), heeft zich ontwikkeld tot een zeer 
laagdrempelige entree naar alle vormen van participatie. De matchmakers van de Houtense Werktafel 
hebben in nauwe samenwerking met het Sociaal Team en de WIL-generalist op individueel casus-
niveau een aantal inwoners uit klantgroep 4 begeleid. Daarnaast heeft de HWT in samenwerking met 
haar netwerkpartners zoals van Houten&co en WIL haar bijdrage geleverd aan het activeren van 
inwoners.   
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3 Het project Houtense Werktafel 2017-2018 is in 
2018 afgerond en geëvalueerd, als opmaat naar 
een follow up in 2019. In 2018 zijn de 
netwerkcontacten verbreed naar het onderwijs 
(onder meer SVO). 

 

Op basis van de uitgangspunten van 
‘Meedoen naar Vermogen’ en 
‘Lekstroom Werkt” vormen van de 
netwerk-alliantie ‘Houtens Werktafel’. 

 

  

   

2 
 

    

3 Voorbeelden hiervan zijn Het Brede Bos en Kom 
in de Keuken. 

 

‘Houtense Werktafel' neemt het 
initiatief om met 2 projecten te starten, 
samen met netwerkpartners, waarin 
onbetaald werk de start van het traject 
voor de werkwillige burger is. 

 

  

   

 

Doelstelling 3 

Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

3.1 
   

Vestigingen van  bedrijven 
(per 1.000 inwoners in de 
leeftijd 15-64 jaar) (BBV) 

LISA 137 140 142 140 nnb 
 

 

 

   

3.2 
   

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

CBS 
Arbeidsdeelname 

72,3% 72,3% 73,2 74% 73,6% 
 

 

 

   

3.3 
   

Functiemenging (BBV)* LISA 54,8% 54,5% 54,9% 55% 54,5% 
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* De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen woningen en banen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) 
en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Samen met de overkoepelende organisatie Ondernemend Houten is aandacht besteed aan collectieve 
bedrijfsterrein beveiliging, aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen, realiseren van 
zonnepanelen op bedrijfsdaken en het samenbrengen van gevestigde bedrijven per bedrijfsterrein. Er 
zijn diverse bedrijfsbezoeken afgelegd waarbij specifiek aandacht is geschonken aan 
techniekonderwijs en arbeidsparticipatie. 
De gemeente Houten heeft wederom deelgenomen aan de beurs Provada, in samenwerking met de 
andere gemeenten van de regio Utrecht. 

    
 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 
 

Deelprogramma Inkomen 
 

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

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

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

 

 

  

2 
  

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

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Personen met een 
bijstandsuitkering, aantal 
per 1.000 inwoners, 18 jaar 
en ouder (BBV)* 

CBS-
Participatiewet WIL 

16,7/17,3 18,3/19,7 20,7/20.,7 20,0 20,5** 
 

 

 

   

1.2 
   

Bijstandsvolume Houten Kwartaalrapportage 
bijstandsvolume 
WIL 

479 571 589 604 560 
 

 

 

   

* Dit zijn halfjaarlijkse cijfers 
** Dit betreft 1e halfjaar 2018. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 
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Stichting Sociaal Team(SST) 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Op een aantal onderdelen hebben we verbeteringen doorgevoerd of gefaciliteerd: 

 Schuldhulpmaatjes heeft zich doorontwikkeld met de oprichting Stichting Budgethulp Houten 
waardoor zij nog meer ruimte hebben gekregen om ondersteuning te bieden om uit de armoede te 
komen en problemen te signaleren.  

 Stichting Leergeld Houten heeft via subsidieverstrekkingen de organisatie kunnen versterken en 
meer mogelijkheden gekregen om via maatwerk duurzame oplossingen te bieden zodat kinderen 
niet al op jonge leeftijd achterstand oplopen. 

 Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft via subsidieverstrekkingen meer mogelijkheden gekregen om 
maatwerk te bieden. 

 Er is een communicatieplan opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de verschillende 
doelgroepen en de wijze van communiceren. De communicatiekalender is over 2018 uitgevoerd. 

 Met de partners is middels een werkconferentie gesproken over de mogelijkheden die er zijn 
binnen de theorieën van gedragsverandering. 

 WIL heeft haar budgetteringscursus doorontwikkeld. 

 Het Taalhuis heeft een steeds groter bereik in het bestrijden van laaggeletterdheid en het 
ontwikkelen van digitale vaardigheden. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Voorkomen van onnodig 
beroep 

Preventiequote 
kwartaalrapportage 
WIL 

30,2% 40,9% 23,8% 40% 45,7% 3 
 

 

 

   

 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3 Nieuwe indicatoren zijn opgesteld en (deels) 
opgenomen in de begroting 2019. 

 

Er wordt, zoals vastgesteld in het 
nieuwe armoedebeleid, een 
uitvoeringsplan opgesteld voor 2018. 
Onderdeel hiervan zal zijn het opstellen 
van nieuwe indicatoren. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

% kinderen tot 18 jaar dat in 
een gezin leeft dat van een 
bijstandsuitkering moet 
rondkomen (BBV) 

Verwey Jonker 
Instituut KIT 

2,95% X nnb 3% nnb 
 

 

 

   

2.2 
   

Aantal huishoudens met 
110% van het sociaal 
minimum-inkomen 

Minima scan 
Stimulanz 

1.120 1.230 1.287 1.350 nnb 
 

 

 

   

2.3 
   

Gebruik Minimaregelingen 
(100% sociaal minimum-
inkomen) 

WIL 
kwartaalrapportage 

54/27%* **/41,1 **/40% 57/32% X 
 

 

 

   

* Vanaf 2015 gesplitst: 1e percentage is bereik minimaregelingen (exclusief Collectieve Zorgverzekering Minima), 2e 
percentage is bereik collectieve ziektekostenverzekering 
** % Bereik minimaregelingen is niet bekend in verband met een gewijzigde meetwijze door WIL 
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Betrokkenheid verbonden partijen 
WIL 
SST 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De U-pas heeft voor de gebruiker een gezins- en aanbiedersportal waarin zij snel en goed 

overzicht hebben van het te besteden bedrag, acties en aanbod. 

 Onvoorziene ontwikkelingen maken dat we eind 2018 gestart zijn met het zoeken van een nieuwe 
aanbieder voor de collectieve zorgverzekering per 1 januari 2020.  

 Het kindpakket is samen met onze partners doorontwikkeld. Onze partners hebben meer ruimte 
gekregen voor het bieden van maatwerk en daarmee duurzame oplossingen om mee te (blijven) 
doen. 

 Het aanbod en bereik van onze partners Jeugdfonds Sport&Cultuur en Stichting Leergeld Houten 
van kinderen in armoede is vergroot.   

 Vanaf 2018 is Schuldhulpmaatjes Houten geprofessionaliseerd. Hieruit is Stichting Budgethulp 
Houten ontstaan. Deze stichting heeft vanuit de kerken, maatschappelijke initiatieven en 
gemeente meer mogelijkheden voor ondersteuning en scholing met betrekking tot haar 
medewerkers. 

 De indicatoren met betrekking tot het armoedebeleid zijn aangepast. Deze worden met partners 
nog doorontwikkeld. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3 Dit plan is vastgesteld bij het uitvoeringsplan 
2018 van het herijkt armoedebeleid 2018. 

 

Opzetten integraal communicatieplan 
waarbij aandacht voor de verschillende 
doelgroepen en hoe deze te bereiken. 

 

  

   

 

Deelprogramma Sport & gezondheid 
 

Wat willen we bereiken? 
Transformatierichting: Het doel zijn (mentaal) vitale-, zelfredzame- en sportieve inwoners die in staat 
zijn om om te gaan met de emotionele en sociale uitdagingen van het leven en om zoveel mogelijk de 
eigen regie te voeren. De (mentaal) vitale, zelfredzame- en sportieve samenleving is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van inwoners, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente.  
 
Het is belangrijk dat Houtenaren zich bewust worden van de eigen invloed die zij hebben op hun 
gezondheid en daarnaar handelen. Van kinderen kun je niet verwachten dat ze zich al bewust zijn van 
hun gezondheid, maar werken we toe naar het ‘onbewust bekwaam’ worden.  Het stimuleren van een 
gezonde leefstijl - bewegen, gezond eten,  minder alcohol drinken et cetera-  en sociale vaardigheden 
vormen de basis en hiermee werken we preventief aan een (mentaal) gezonde samenleving. Er zal 
meer geïnvesteerd worden in het signaleren en ondersteunen van inwoners die minder (mentaal) 
vitaal, zelfredzaam of sportief zijn zodat zij sneller de ondersteuning krijgen die nodig is. Dat kan 
bijvoorbeeld door het verbeteren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en het 
stimuleren van ‘omzien naar elkaar’ in de Houtense buurten. In het kader van het belang van de 
dementievriendelijke gemeenschap neemt Houten deel aan het project DuurSaam Houten. Dit project 
is geïnitieerd door Zorg in Houten waarbij de partners zich samen sterk maken voor de integrale 
ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen. 
 
Voor inwoners realiseren we dicht bij huis een algemeen toegankelijk preventief aanbod gericht op 
bevordering van een gezonde leefstijl (‘Voorkomen is beter….). Ook richten we ons op 
preventieprogramma’s ter versterking van opvoedvaardigheden en om sociale problemen te 
voorkomen. Een stevigere verbinding tussen sport, welzijn en zorg ligt hierbij aan de basis waarbij het 
effect moet liggen in meer sociale binding, maatschappelijke participatie en integratie. Dit past binnen 
de doelstelling van het programma Sociale Kracht 'Iedereen doet mee'.  
 
Sport en bewegen is toegankelijk voor iedereen en draagt bij aan de positieve gezondheid, 
leefbaarheid en sociale samenhang tussen Houtense inwoners. We verleiden inwoners om te 
bewegen, bij verenigingen en in de openbare ruimte. We bevorderen het multifunctioneel gebruik van 
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sportaccommodaties en sportkantines en faciliteren toekomstbestendige en duurzame 
sportverenigingen, die de verbinding met het maatschappelijk veld willen aangaan. De 
maatschappelijke initiatieven die er zijn bij de sportverenigingen verbreden we in 2018. Als gemeente 
hebben we hierbij vooral een ondersteunende rol. 
 
Om onze inwoners met een beperking ook de mogelijkheden te bieden om te bewegen en te sporten 
doen we mee met het Programma Grenzeloos Actief. Het landelijke programma richt zich op het 
realiseren van een dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod. Een goede 
samenwerking tussen lokale en regionale partijen is hierbij van groot belang. 
Samen met enkele regiogemeenten dienen we een aanvraag in.  
 
In de sportvisie constateerden we dat het spelen op topsportniveau eisen met zich mee brengt aan 
bijvoorbeeld de accommodatie. In 2017/2018 vinden er opnieuw gesprekken plaats over topsport. 
 
De capaciteit en kwaliteit van de huidige sportaccommodaties blijven we in 2018 monitoren op basis 
van het uitgangspunt 'verantwoorde sportmogelijkheden'. Vooralsnog doen we geen nieuwe 
investeringen in nieuwe of uitbreiding van sportaccommodaties. De sporthal Weteringhoek komt per 1 
januari 2018 weer in beheer van de gemeente. De aanbesteding van het zwembad vindt nog in 2017 
plaats. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Houtenaren zijn zich bewust van de invloed die zij zelf kunnen hebben op hun gezondheid én 
handelen daarnaar. 

 

 

  

2 
  

Inwoners voldoen aan de Norm gezond Bewegen via verenigingen, commercieel aanbod, 
andere instellingen of thuis en in de openbare ruimte. 

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

Houtenaren zijn zich bewust van de invloed die zij zelf kunnen hebben op hun gezondheid én 
handelen daarnaar. 
 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

% Inwoners dat zich gezond 
voelt 65+ 

GGDrU, 
gezondheidsmonitor 

X 65,9% X* X* X* 
 

 

 

   

1.2 
   

% Inwoners dat zich gezond 
voelt 18-65 

GGDrU, 
gezondheidsmonitor 

X 83,5% X* X* X* 
 

 

 

   

1.3 
   

% Inwoners met 
overgewicht inclusief 
obesitas: 2 jarigen 

GGDrU 5% 8% 9% 4% nnb 
 

 

 

   

1.4 
   

% Inwoners met 
overgewicht inclusief 
obesitas: 5-6 jarigen 

GGDrU 4% 5% 7% 4% nnb 
 

 

 

   

1.5 
   

% Inwoners met 
overgewicht inclusief 
obesitas: 10-11 jarigen 

GGDrU 8% 10% 9% 7% nnb 
 

 

 

   

1.6 
   

% Inwoners met 
overgewicht inclusief 
obesitas: 13-14 jarigen 

GGDrU 10% 11% 9% 9% nnb 
 

 

 

   

1.7 
   

% Inwoners met 
overgewicht inclusief 
obesitas: 19-65 jarigen 

GGDrU X X X 38% X* 
 

 

 

   

1.8 
   

% Inwoners met 
overgewicht inclusief 
obesitas: 65+ 

GGDrU X X X 63% X* 
 

 

 

   

1.9 
   

Mate van eenzaamheid** Monitor Sociale 
Kracht 

X 8,2 8,3 8,4 8,4 
 

 

 

   



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               56 

* De gegevens worden eens in de vier jaar door de GGDrU aangeleverd omdat de gezondheidsmonitor eens in de vier jaar 
wordt uitgevoerd. Dus voor 2017 en 2018 zijn geen cijfers voorhanden. 

** Hoe hoger het getal (1-10), hoe minder eenzaamheid. 
 

Betrokkenheid verbonden partijen 
Verbonden partij GGDrU 
De GGDrU levert een bijdrage aan het bevorderen van een gezonde bevolking door middel van 
onderzoek, advies en ondersteuning. De gezondheidszorg richt zich enerzijds op het ondersteunen 
van kwetsbare mensen, anderzijds op het voorkomen van problemen door gerichte preventie. De JGZ 
(Jeugdgezondheidszorg) heeft voor de jeugd een belangrijke signalerende functie als het gaat om de 
ontwikkeling en het opgroeien van onze jeugd. Op basis van de onderzoeken die de GGDrU uitvoert, 
geeft de GGDrU richting aan het vormen van beleid binnen de gemeente op diverse vlakken. 
Bijvoorbeeld: Houten richt zich op de thema’s psychosociale gezondheid, gezond gewicht en bewegen 
en preventie ten aanzien van het gebruik van genotmiddelen. Houten is in gesprek met de GGDrU 
zodat de GGDrU meer lokaal maatwerk gaat leveren. 
De GGD-monitor is een belangrijke bron van informatie voor ons gezondheidsbeleid. Tot nu toe kwam 
deze één keer in de vier jaar uit. De GGDrU onderzoekt momenteel hoe de ‘kinder’monitor op een 
andere manier kan worden samengesteld en vaker kan uitkomen. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 We hebben (het belang van) bewegen van kwetsbare inwoners gecommuniceerd en 

gestimuleerd. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van het project Thuis Onbeperkt Mobiel, een project 
gericht op bewegen en voeding voor ouderen die beperkt zijn in hun mobiliteit of bang zijn om te 
vallen. Bij dit project was het sociale aspect voor de deelnemers erg belangrijk. 

 We hebben samenwerking gestimuleerd tussen Sportpunt, ZorginHouten (fysiotherapeuten) en 
van Houten&co om het gezamenlijke beweegaanbod beter onder de aandacht te brengen. 

 Er zijn 75plus-ers bezocht in het kader van Preventief Huisbezoek met speciale aandacht voor de 
bewoners in de omgeving van 't Rond.  

 Er is gewerkt aan een netwerkorganisatie DuurSaam Houten, waarmee de zorg en ondersteuning 
aan kwetsbare ouderen in Houten is verbeterd. Zorg en ondersteuning wordt beter gecoördineerd 
en zorgverleners weten elkaar beter te vinden. Er is ook aandacht voor de sociale aspecten van 
zelfstandig thuis blijven wonen zoals eenzaamheid of een zinvolle dagbesteding. 

 Er is een signaleringskaart van kwetsbaarheid ontwikkeld en gepresenteerd in een grote 
bijeenkomst voor alle vrijwilligers in de zorg. Hen is ook een trainingsaanbod gedaan om de 
signaleringskaart te gebruiken. Signaleren van kwetsbaarheid is breder dan het signaleren van 
eenzaamheid. 

 Er is een scholingsbijeenkomst georganiseerd rond zorg voor dementerenden en hun 
mantelzorgers. Hier hebben 60 professionals aan deelgenomen. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

1 Nog niet opgepakt wegens beperkte mankracht 
binnen JOGG. Een stagiair zal dit onderzoek in 
Q2-Q3 2019 oppakken. 

 

In kaart hebben of de watertappunten 
die er staan goed gebruikt worden en 
dus op de juiste plek staan. 

 

  

   

1 
 

    

1 Scholen hebben allen informatie gekregen over 
de procedure en de kosten. De prioriteit ligt bij 
scholen niet op dit onderwerp. 

 

10 scholen hebben in 2018 een 
buitenkraan geïnstalleerd die voor 
iedereen toegankelijk is. 

 

  

   

1 
 

    

3 Deze trainingen zijn opgenomen in het aanbod 
van de vrijwilligersacademie van van Houten&co. 

 

Trainingen aanbieden aan vrijwilligers 
in zorg en welzijn in het signaleren van 
kwetsbaarheid. 

 

  

   

1 
 

    

3 Deze training voor mantelzorgers en vrijwilligers 
wordt vanuit de vrijwilligersacademie van van 
Houten&co aangeboden. Daarnaast kunnen 
inwoners individueel via de website van 
Alzheimer Nederland een online training 
volgen.De omgang met dementie is één van de 
thema's van het Alzheimercafé. De geplande 
training van baliemedewerkers is helaas niet 
doorgegaan. Er wordt een nieuw moment 
gezocht. 

 

Trainingen aanbieden aan vrijwilligers 
om de kennis over dementie en hoe 
hiermee om te gaan te vergroten. 

 

  

   

1 
 

    

3 Deze signaleringskaart is klaar, gepresenteerd 
en verspreid. Het gebruik van de kaart is 
onderdeel van het trainingsaanbod ‘signaleren 
van kwetsbaarheid'. 

 

Signaleringskaart Kwetsbaarheid 
ontwikkelen die vrijwilligers in zorg- en 
welzijn kunnen gebruiken. 

 

  

   

1 
 

    

3 Kidslodge, AH, Partou, Kind&co, ONVZ en 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
ondersteunen de JOGG aanpak en leveren 
concrete inzet. 

 

Ten minste 5 bedrijven ondersteunen 
de Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) aanpak op beleidsmatig of 
operationeel niveau door het bieden 
van menskracht, middelen: materialen 
of geld en /of expertise op het terrein 
van communicatie, marketing, 
onderzoek etc. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

Inwoners voldoen aan de Norm gezond Bewegen via verenigingen, commercieel aanbod, andere 
instellingen of thuis en in de openbare ruimte. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

% Inwoners dat voldoet aan 
de Norm Gezond Bewegen: 
13-17 jarigen* 

GGDrU, 
gezondheidsmonitor 

X 20% X X** X** 
 

 

 

   

2.2 
   

% Inwoners dat voldoet aan 
de Norm Gezond Bewegen: 
19-64 jarigen* 

GGDrU, 
gezondheidsmonitor 

X 60,1% X X** X** 
 

 

 

   

2.3 
   

% Inwoners dat voldoet aan 
de Norm Gezond Bewegen: 
65+* 

GGDrU, 
gezondheidsmonitor 

X 75,4% X X** X** 
 

 

 

   

2.4 
   

% Niet wekelijkse sporters 
(BBV) 

GGDrU, 
gezondheidsmonitor 

X 39% X X** X** 
 

 

 

   

* Door een forum van beweegexperts is in 1998 de Nederlandse Norm Gezond Bewegen geformuleerd. De norm heeft primair 
ten doel het risico op chronische ziekten te verlagen en de levensduur te verlengen. Volgens de norm zouden jongeren tot 18 
jaar dagelijks minimaal een uur matig intensieve activiteit moeten verrichten. 
** Het onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. De monitor is in 2016 voor het laatst uitgevoerd.  Zodoende geen cijfers 
voor 2018. 
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Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 We zijn verder gegaan met de JOGG-aanpak. Een integrale aanpak waarbij we samen met 

externe partners werken aan een gezonde leefstijl en omgeving voor onze inwoners. 

 We hebben een trapveldje in Houten-Zuid omgebouwd tot kunstgrasveld dat voor diverse 
sporten te gebruiken is. Hierdoor kunnen inwoners ongeacht het weer lekker sporten en 
bewegen buiten. 

 We plaatsen in 2018 een interactieve voetbalmuur om de Houtense jongeren te stimuleren 
meer buiten te bewegen.  

 We zijn via het jongerenwerk in gesprek met jongeren om hun behoeftes aan sport en 
bewegen in de buitenruimte te peilen en mogelijk het aanbod te verbeteren. 

 Met een aantal buurtgemeenten ontvingen we subsidie voor het opzetten van een 
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband Grenzeloos Actief start 2019. Het eerste 
resultaat is aansluiting op de website Uniek Sporten. 

 Onder de vitale en sportieve samenleving vallen een heleboel lopende activiteiten. 
Bijvoorbeeld jeugdsportpas - in 2018 uitgebreid met cultuuraanbod - , trainers voor de klas, 
beweeg- en beleefdag, sportgala en sportfonds. 

 In 2018 startten we nieuwe pilots gericht op samenwerking tussen sport en sociaal domein, 
bijvoorbeeld:  
- Bijstandsgerechtigden nemen nu ook deel aan sportief netwerken. 
- Onder leiding van ONVZ namen 25 ouderen deel aan een val preventieproject Thuis 

Onbeperkt Mobiel waar doorgeleiding naar regulier beweegaanbod het doel is. In 2019 
komt een doorstart met lokale partners. 

- Sportmix: kinderen met beperkingen maken in kleine groepjes kennis met sport. Na de 
kennismaking is het doel inclusief sporten waarbij de verengingen ondersteund worden. 

- Via een pilot Frisse neus heldere geest konden inwoners met dementie samen met hun 
mantelzorgers deelnemen aan een beweeg- en beleef activiteit in de buitenlucht. Er is 
veel energie gestoken in het bereiken van de doelgroep die zelfstandig thuis woont. 
Helaas is het niet gelukt om zelfstandig wonende inwoners te vinden die zich 
aangesproken voelen om samen een activiteit te ondernemen.   

 In 2018 hebben er diverse overlegmomenten plaatsgevonden met de verenigingen over de 
capaciteit en kwaliteit. Taurus en HC Houten zoeken met name in de winterperiode 
uitbreiding. SV Houten wil betere verlichting om langer te kunnen spelen. En met Hellas zijn 
gesprekken gevoerd om te verkennen wat de mogelijkheden zijn van een atletiekvereniging. 
Deze gesprekken worden in 2019 gecontinueerd. 

 Samenwerking op het gebied van sportaccommodaties staat blijvend op de agenda van de 
U10. Dat heeft in 2018 nog niet tot concreet resultaat geleid. 

 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 
 

Deelprogramma Kunst en cultuur 
 

Wat willen we bereiken? 
Cultuur speelt een belangrijke rol bij het vormen van een sterke basis in de samenleving. Cultuur 
draagt bij aan de ontwikkeling van jong tot oud, ontmoeting, identiteit en het zichtbaar maken van de 
rijke Houtense leefomgeving. Bij de nieuwe cultuurvisie is de waarde van cultuur voor de Houtense 
samenleving het uitgangspunt. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Actieve cultuurparticipatie vergroten. 
 

 

  

2 
  

De bijdrage van cultuur aan (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken vergroten. 
 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
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Doelstelling 1 

Actieve cultuurparticipatie vergroten. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

% Volwassenen die ten 
minste 1 keer per maand 
actief cultuur hebben 
beoefend in georganiseerd 
verband 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 13% 13% 15% 13% 
 

 

 

   

1.2 
   

% 16- 23 jarigen die lid zijn 
van of actief zijn bij een 
culturele organisatie (dans, 
toneel, film, muziek etc.)* 

Jongerenpeiling X 11% X 13% 13% 
 

 

 

   

*Deze indicator geeft een beeld van de inwoners boven de 16. Er is nog geen goede indicator voor jongere jeugd. Echter, 
belangrijke acties zoals het jeugdcultuurfonds en de jeugdcultuurpas richten zich juist wel op die doelgroep. 
 

 

Doel Verklaring van afwijking 

1.1 Bij het stimuleren van actieve cultuurbeoefening is prioriteit gegeven aan de Houtense jeugd. In 2019 
staat een onderzoek over de actieve cultuurbeoefening van volwassenen gepland. Effecten van eventuele 
daaruit voortvloeiende activiteiten zijn op zijn vroegst in 2020 meetbaar. 

 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Om het bereik van het Jeugdfonds Cultuur te vergroten is zowel ingezet op het informeren van 

inwoners (activiteitenmarkt, flyers op diverse plaatsen) en intermediairs in onder andere het 
onderwijs, en culturele organisaties. Er zijn voorbereidingen getroffen om in samenhang met het 
Jeugdfonds Sport en Stichting Leergeld een communicatiekalender te maken. 

 Door het invoeren van de mogelijkheid om online aanvragen in te dienen is de toegankelijkheid 
van Cultuurfonds Houten verbeterd. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Aantal kinderen die gebruik 
maken van 
jeugdcultuurfonds 

Jeugdcultuurfonds X X X 40 30 1 
 

 

 

   

1.2 
   

Aantal kinderen die gebruik 
maken van jeugdcultuurpas 

Gemeente Houten X X X 150 125 1 
 

 

 

   

 

Doel Verklaring van afwijking 

1.1 2018 is het eerste volle jaar waarin het jeugdcultuurfonds operationeel is geweest. Indicator voor gebruik 
was een schatting, niet gebaseerd op cijfers uit het verleden. 

1.2 Dit cijfer betreft het eerste cursusblok van het jeugdcultuurpas. De geraamde indicator was een schatting, 
niet gebaseerd op ervaringscijfers. 
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Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3 Ligt op schema, circa november 2018 
operationeel geworden. 

 

Opzetten van een Jeugdcultuurpas. 
 

   

  

1 
 

    

1 In de uitvoeringskalender Cultuurvisie uit 
september 2017 (ook gecommuniceerd aan de 
raad) staat dit onderzoek beschreven als 
deelproject in 2019 en het zal dan ook in dat jaar 
worden uitgevoerd. 

 

Onderzoek naar drempels voor 
cultuurdeelname volwassenen. 

 

  

   

1 
 

    

3 Dit is via de route van het overdrachtsdocument 
verlopen en staat opgenomen  in het 
collegeprogramma en de begroting 2019. 

 

We gaan in gesprek met het primair en 
voortgezet onderwijs en het 
burgerinitiatief over behoeften ter 
verbetering van cultuureducatie en 
leggen de uitkomsten hiervan voor aan 
de raad. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

De bijdrage van cultuur aan (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken vergroten. 

 
Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 In 2018 is ter uitvoering van de Cultuurnota en in het kader van het Programma Sociale Kracht 

gewerkt aan de voorbereiding van een tweejarig project zorg en cultuur, gericht op kwetsbare 
ouderen in Houten Centrum. Stichting Aan de Slinger, van Houten&co en de gemeente Houten 
hebben onder andere een projectplan opgesteld,  aanvullende subsidie bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie verworven en afspraken gemaakt met Movisie over monitoring en onderzoek. 
De uitvoering zal plaatsvinden in 2019 en 2020 (Age Friendly Cities).   

 In 2018 zijn de criteria over onderhoud van kunst in de openbare ruimte voorbereid. Ook zijn de 
randvoorwaarden voorbereid waaraan nieuw te plaatsen of geschonken kunst moet voldoen. 
Hiertoe is gekeken naar Houtense ervaringen tot op dit moment en naar criteria en 
randvoorwaarden die andere gemeenten hanteren. In 2019 zal over beide onderwerpen 
besluitvorming plaatsvinden. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

1 De voorbereidende fase duurt langer dan 
verwacht, mede in verband met een aanvraag bij 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze 
aanvraag is gehonoreerd. Het totale budget en 
uitvoering is doorgeschoven naar 2019 en 2020. 

 

Minimaal 1 project ‘zorg en cultuur’ 
uitvoeren dat past in het kader van het 
Programma Sociale Kracht. 

 

  

   

2 
 

    

3 Pilot Evenementenfonds Houten is operationeel. 
 

We bepalen, mede in relatie tot 
citymarketing, criteria voor een 
beeldbepalend Houtens (cultureel) 
evenement en zoeken naar een manier 
waarop meerjarige ondersteuning kan 
worden gerealiseerd. 
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 Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2017 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2018 

 
 
 

Begroting 
na wijziging 

2018 

 
 
 
 

Rekening 
2018 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2018 

Programma 00. Samen leven      

lasten      

00.01 Toegang & transformatie 3.722.431 3.225.495 5.386.715 4.821.846 564.869 

00.02 Jeugd en onderwijs 15.536.145 14.866.815 15.772.418 16.260.260 -487.842 

00.03 Wmo 9.419.465 9.435.549 9.181.567 9.769.670 -588.103 

00.04 Werk 1.189.879 1.500.851 1.642.295 1.356.974 285.321 

00.05 Inkomen 12.810.781 11.367.772 13.020.807 12.359.264 661.543 

00.06 Sport & gezondheid 6.359.896 5.977.994 5.775.185 5.726.340 48.845 

00.07 Kunst en cultuur 2.334.567 2.288.391 2.405.790 2.402.815 2.975 

00.99 Programmabrede kosten 806.113 193.634 132.771 847.305 -714.534 

Totaal lasten 52.179.276 48.856.501 53.317.548 53.544.473 -226.925 

baten      

00.01 Toegang & transformatie 12.500  169.247 107.427 -61.820 

00.02 Jeugd en onderwijs 508.237 387.011 406.031 351.255 -54.776 

00.03 Wmo 1.682.753 1.487.484 1.816.584 1.781.560 -35.024 

00.04 Werk 1.245.104 311.404 381.404 283.811 -97.593 

00.05 Inkomen 8.607.557 7.238.162 7.940.450 8.047.222 106.772 

00.06 Sport & gezondheid 1.416.859 1.397.686 1.348.702 1.324.883 -23.819 

00.07 Kunst en cultuur 231.982 235.229 235.229 235.230 1 

00.99 Programmabrede kosten 1.921.231 1.172.175 3.192.783 2.664.800 -527.983 

Totaal baten 15.626.222 12.229.151 15.490.430 14.796.187 -694.243 

Saldo 00. Samen leven 36.553.054 36.627.350 37.827.118 38.748.287 -921.169 

       

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

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 503.048 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

00.01.01 Sociale basisvoorzieningen € 247.652  V € 0  
 

00.01.02 Eerstelijns ondersteuning € 317.217  V € 61.820  N 

 TOTAAL € 564.869  V € 61.820  N 

        
        

  SALDO   € 503.048  V 

 
00.01.01 Sociale basisvoorzieningen (€ 248.000 V) 
Niet alle acties uit het 'werkplan 2018 Programma Sociale Kracht' zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor 
het project Sterke Buurten. Dit veroorzaakt een voordelig effect van € 226.000. Evenals bij het project 
Sterke Buurten heeft ook bij een aantal projecten uit het werkplan Sociale Kracht de verkenning in de 
beginfase de nodige tijd gekost. Een aantal uitgaven vonden hierdoor later in de tijd plaats dan vooraf 
verwacht. 
Beide projecten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve 'Programma Transities in Samenhang' 
(innovatie). De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve zullen dus ook lager zijn dan vooraf geraamd 
(zie deelprogramma 'programmabrede kosten'); per saldo is dit effect dus budgettair neutraal.  
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 22.000 V. 
 
00.01.02 Eerste lijns ondersteuning (€ 255.000 V) 
Op 2 januari 2018 hebben we een definitief besluit genomen om de taken van het Sociaal Team per 
1 april 2018 onder te brengen in een stichting of zo spoedig mogelijk na oprichting van de stichting. 
Aan het oprichten van de stichting waren incidentele frictiekosten en structurele transitiekosten 
verbonden. Deze middelen zijn in 2018 voor een deel niet besteed (€ 155.000 V). Een gedeelte van 
deze uitgaven werd gedekt uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. 
Vandaar dat de onttrekking uit deze bestemmingsreserve ook € 155.000 lager is dan begroot 
(budgettair neutraal). 
 
De bijdrage van de gemeente Houten aan de uitvoeringskosten Regionale Backoffice Lekstroom en 
de (boven)regionale projecten is zo'n € 50.000 lager uitgevallen. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 50.000 V. 
 

Deelprogramma Jeugd en onderwijs 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 542.618 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

00.02.03 Tweedelijns ondersteuning € 682.565  N € 0  
 

00.02.04 Bescherming en veiligheid € 100.964  V € 0  
 

00.02.06 Leerlingenvervoer € 41.480  V € 0  
 

00.02.10 Lokaal onderwijsbeleid € 13.340  V € 31.241  N 

 Saldo diverse overige producten € 38.939  V € 23.535  N 

 TOTAAL € 487.842  N € 54.776  N 

        
        

  SALDO   € 542.618  N 

 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               63 

 
00.02.03 Tweedelijns ondersteuning & 00.02.04 Bescherming en veiligheid (€ 581.000 N) 
De kosten Zorg in Natura (ZIN) jeugd zijn voor 2018 € 544.000 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er nog afrekeningen uit voorgaande jaren binnen zijn 
gekomen (€ 259.000), door een toename van de kosten op het gebied van GGZ (€ 467.000) en lagere 
kosten voor J&O/KmB (€ 224.000). 
Ook de kosten voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd zijn € 112.000 hoger uitgevallen. 
De reden van deze stijging is niet bekend. In 2019 wordt gemonitord of de stijging een structureel 
karakter heeft. Diverse posten tellen op tot een voordeel van € 75.000. 
 
De overige verschillen tellen op tot € 38.000 V. 
 

Deelprogramma Wmo 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 623.127 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

00.03.01 Sociale basisvoorzieningen € 203.034  N € 3.726  N 

00.03.03 Tweedelijns ondersteuning € 385.748  N € 8.034  N 

 Saldo diverse overige producten € 679  V € 23.265  N 

 TOTAAL € 588.103  N € 35.024  N 

        
        

  SALDO   € 623.127  N 

 
00.03 Deelprogramma Wmo (€ 623.000 N) 
Het budget voor vervoersvoorzieningen (voornamelijk scootmobielen en onderhoud) is in 2018 met 
€ 227.000 overschreden. Sinds 2018 hebben we een nieuw contract met hulpmiddelenleverancier 
Meyra. Naast een toename van het aantal voorzieningen en dus ook het onderhoud daarop, zijn de 
kosten zoals vastgelegd in het onderhoudscontract (onderhoud per voorziening) aanzienlijk hoger.  
Het betreft een open einde regeling, waarbij van te voren niet precies kan worden ingeschat wat het 
gebruik zal zijn. 
 
Overige grote afwijkingen binnen dit deelprogramma: 
- Begeleiding: € 424.000 N. 
- Huishoudelijke ondersteuning: € 254.000 V. 
- Rolstoelen: € 226.000 N. 
 

Deelprogramma Werk 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 187.728 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

00.04.03 Tweedelijns ondersteuning € 152.063  V € 0  
 

00.04.04 Werk en Participatie € 58.192  V € 56.993  N 

00.04.05 Marketing en acquisitie € 75.066  V € 40.600  N 

 TOTAAL € 285.321  V € 97.593  N 

        
        

  SALDO   € 187.728  V 
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00.04.03 Tweedelijns ondersteuning (€ 152.000 V) 
In de halfjaarcijfers 2018 van de WIL werd een groot tekort op de uitvoeringskosten voor het 
programma Werk gemeld. Naar aanleiding hiervan is het budget voor uitvoeringskosten in de 2e 
bestuursrapportage 2018 verhoogd met als dekking een onttrekking uit een reserve (€ 111.000). Door 
bijsturing van de WIL is dit tekort beperkt gebleven, waardoor een voordeel van € 87.000 is ontstaan. 
Dit wordt geneutraliseerd door een lagere onttrekking uit de reserve. 
 
Via de algemene uitkering is loon- en prijscompensatie 2018 toegevoegd aan het participatiebudget 
(€ 31.000). Deze compensatie bleek niet nodig om aan onze verplichtingen te voldoen ten opzichte 
ons UW bedrijf, waar onze Houtense WSW gestationeerd zijn. 
 
Diverse overige verschillen tellen op tot € 34.000 V. 
 
00.04.05 Marketing en acquisitie (€ 34.000 V) 
Er is een voordeel ontstaan op de rentekosten (lasten) en een nadeel op de rente-ontvangen (baten) 
van € 63.000 (budgettair neutraal), doordat een geldlening eerder is afgelost. 
 
Overige verschillen tellen op tot € 34.000 V. 
 

Deelprogramma Inkomen 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 768.316 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

00.05.03 Sociale basisvoorziening jeugd € 11.680  V € 138.599  V 

00.05.04 Informele ondersteuning € 107.763  V € 0  
 

00.05.06 Participatiewet algemeen € 117.094  V € 0  
 

00.05.07 Participatiewet inkomensdeel € 240.258  V € 65.650  N 

00.05.08 Armoedebeleid € 184.748  V € 33.823  V 

 TOTAAL € 661.543  V € 106.772  V 

        
        

  SALDO   € 768.316  V 

 
00.05.03 Sociale basisvoorziening jeugd (€ 150.000 V) 
De begroting 2018 is nog gebaseerd op de situatie van subsidiering van het peuterspeelzaalwerk van 
voor de harmonisatie kinderopvang/peuteropvang van 1 januari 2018. Voor de harmonisatie 
vergoedde de gemeente peuterspeelzaalwerk middels een jaarlijkse subsidie. Sinds de harmonisatie 
vallen werkende ouders  onder de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De overige ouders 
krijgen een tegemoetkoming van de gemeente. Het oude systeem was veel nadeliger. Dit leidt in 2018 
tot een onderschrijding van € 152.000 V.  
De nieuwe verdeelsystematiek van de OAB-gelden zal in de begroting 2020 e.v. worden opgenomen. 
Houten zal substantieel minder rijksinkomsten krijgen( overgangstermijn 3 jaar voor nieuwe verdeling). 
In 2020 regels tot de verplichte uitbreiding van het aantal uren VVE van 10,5 naar 16 uur, financiële 
consequenties worden voorlopig geschat op ca. € 110.000 tot € 140.000 per jaar. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 2.000 N. 
 
00.05.04 Informele ondersteuning (€ 108.000 V) 
Binnen het Programma Sociale Kracht zijn over de periode 2017 – 2019 verschillende projecten op 
het gebied van preventie voorzien. Een deel is niet zoals gepland in 2018 gestart, maar zal pas in 
2019 starten (conform het werkplan 2019 Programma Sociale Kracht). Dit levert op het 
deelprogramma Inkomen voor 2018 een voordeel van € 99.000 op. Deze uitgaven worden bekostigd 
uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Vandaar dat de onttrekking uit deze 
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bestemmingsreserve in 2018 ook lager is uitgevallen. Deze onttrekking wordt verantwoord onder 
deelprogramma 'Programmabrede kosten'. Per saldo is dit effect dus budgettair neutraal. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 9.000 V. 
 
00.05.06 Participatiewet algemeen (€ 117.000 V) 
De uitvoeringskosten WIL zijn € 87.000 lager uitgevallen in 2018. Voornaamste reden is dat de WIL 
veel gebruik heeft gemaakt van inhuur derden; hierdoor krijgt Houten meer compensabele BTW over 
de uitvoeringskosten WIL vergoed dan waarmee in de begroting 2018 rekening was gehouden.   
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 30.000 V 
 
00.05.07 Participatiewet inkomensdeel ( € 175.000 V) 
Op basis van de prognose van het aantal bijstandgerechtigden (halfjaarcijfers 2018 WIL) is de 
begroting 2018 bijgesteld. In plaats van de verwachte stabilisatie op het niveau 2017 is er een lichte 
daling opgetreden, wat resulteerde in lagere uitkeringen (€ 173.000 V). De instroom daalt sneller dan 
de uitstroom.  
 
De verstrekte uitkeringen en leningen bijzondere bijstand zelfstandigen zijn veel lager (€ 60.000 V) 
dan de prognose in halfjaarcijfers 2018 WIL. Deze prognose was in samenwerking met de gemeente 
Utrecht (uitvoerder van de regeling) bepaald. Men ging hierbij van ervaringscijfers uit, die door de 
betere economische situatie niet goed in te schatten waren. 
Als gevolg van deze lagere uitkeringen en leningen is de uitkering van het Rijk (75% vergoeding) ook 
lager (€ 50.000 N). Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een afrekening vanuit het Rijk over 
2015 en 2017 (€ 26.000 V). 
 
Voor de debiteuren WIL moet aan het einde van het jaar de waardering van deze debiteuren bepaald 
worden. WIL bepaalt met behulp van betalingsgedrag de percentages onïnbaarheid. Dit levert een 
nadeel op van € 55.000. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 21.000 V. 
 
00.05.08 Armoedebeleid (€ 218.000 V) 
Het totale budget met betrekking tot armoede- en minimabeleid bedraagt ongeveer € 1,9 miljoen. Dit 
bestaat uit verschillende regelingen zoals: bijzondere bijstand, indirecte schoolkosten, individuele 
studietoeslag, individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming kosten kinderopvang, U-pas, de 
collectieve zorgverzekering voor minima, regeling tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten en subsidies met betrekking tot: Stichting Leergeld Houten, Stichting Budgethulp 
Houten, Jeugdfonds Sport & Cultuur en SUN Lekstroom. In dit brede vlak is zo'n € 80.000 niet benut 
in 2018. Deze gelden kunnen echter (deels) dekking geven aan de tekorten op kinderopvang en de U-
pas. Over 2018 zijn deze tekorten nu via de bestuursrapportage al eerder gedekt uit de algemene 
middelen. 
 
Ten behoeve van de prognoses 2018 in de tussentijdse rapportages werd er door WIL ook gekeken 
naar de cijfers uit voorgaande jaren. Op basis daarvan werd een forse aanname gedaan voor 
bijzondere bijstand statushouders. Aangezien Houten in 2018 bijna geen statushouders gehuisvest 
heeft, de taakstelling was namelijk in 2017 al bereikt, is op dit budget een voordeel van € 140.000 
ontstaan. 
 
De overige verschillen tellen op tot € 2.000 N. 
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Deelprogramma Programmabrede kosten 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 1.242.517 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

00.99.01 Programma Samenleving 
programmabrede kosten 

€ 293.261  N € 0  
 

00.99.02 Programma Samenleving mutaties 
reserves 

€ 421.273  N € 527.983  N 

 TOTAAL € 714.534  N € 527.983  N 

        
        

  SALDO   € 1.242.517  N 

 
00.99.01 Programma 'Samen leven' programmabrede kosten (€ 293.000 N) 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) 
worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van 
derden) doorbelast aan de producten. 
In de loop van 2018 heeft er een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden; er is € 0,3 miljoen ten 
laste gebracht van de post 'flankerend personeelsbeleid' onder programma 'Algemene 
dekkingsmiddelen'. Doordat de werkelijke kosten op basis van de voorcalculatorische verdeelsleutel 
uit de primitieve begroting 2018 worden toegerekend naar de producten, is op dit deelprogramma 
onder Samen leven een nadeel van € 0,3 miljoen ontstaan. Bij 'Algemene dekkingsmiddelen' komt een 
voordeel van dezelfde omvang tot uitdrukking. 
 
00.99.02 Programma 'Samen leven' mutaties reserves (€ 949.000 N) 
 
Stortingen (€ 421.000 N) 

1. In de decembercirculaire 2018 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld met 
omschrijving 'transformatiefonds Sociaal Domein jeugd'. Het Transformatiefonds is bedoeld 
om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het Actieprogramma Zorg voor de 
Jeugd. De middelen die voor 2018 zijn toegekend (€ 398.000) zijn bestemd voor de regio 
Lekstroom. Omdat deze middelen pas in december 2018 zijn toegekend en er nog geen 
uitgaven gemaakt zijn, zijn ze gestort in de bestemmingsreserve Programma Transities in 
Samenhang (€ 398.000 N). Deze storting was niet begroot. 

2. Het niet uitgegeven handgeld 2018 is door WIL terugbetaald aan de gemeenten om nog 
projecten uit te kunnen voeren. Deze middelen zijn gestort in de bestemmingsreserve WWB-
inkomensdeel (€ 23.000 N). 

 
Onttrekkingen (€ 528.000 N) 

1. Binnen het Programma Sociale Kracht zijn er in 2018 naast een aantal kleine, ook een aantal 
grote meerjarige projecten gestart (waaronder Houtense Werktafel en Sterke Buurten). 
Hoewel er in 2018 wel gestart is met deze projecten zal het financiële effect ten gevolge van 
de verbreding van de uitvoering zich vooral in 2019 voordoen. Deze uitgaven worden gedekt 
uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Doordat de werkelijke 
uitgaven lager zijn uitgevallen, is de onttrekking ook lager (€ 333.000 N). De voordelen door 
de lagere uitgaven zijn voor het grootste gedeelte verantwoord onder de deelprogramma's 
'Toegang en transformatie' en 'Inkomen'. 

2. In de begroting voor het Sociaal Team was rekening gehouden met een onttrekking van 
€ 550.000 uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Doordat de 
werkelijke uitgaven 2018 lager zijn uitgevallen (zie voordeel van € 155.000 onder deelpro-
gramma 'Toegang en transformatie' van dit programma), is de onttrekking ook € 155.000 lager 
dan begroot. Na een kleine afrekening die nog in 2019 zal plaatsvinden, kon het resterende 
bedrag vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo (€ 145.000). Per saldo heeft dus een 
onttrekking plaatsgevonden van € 540.000 (€ 10.000 N). 

3. In de maandelijkse begrotingswijziging van december 2018 zijn de restantmiddelen voor 
huishoudelijke hulp toelage in de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               67 

gestort. Voor 2018 was een onttrekking begroot, maar die bleek niet nodig te zijn, waardoor 
op dit deelprogramma een nadeel van € 87.000 is ontstaan. 

4. Ten behoeve van het verwachte tekort 2018 op het programma Werk (WIL) is een budget 
opgenomen van € 111.000 in de 2e bestuursrapportage 2018. De werkelijke uitgaven zijn 
lager uitgevallen (€ 87.000), waardoor een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve 
WWB-werkdeel nodig was (€ 64.000 N). Daarnaast is € 23.000 gestort in de 
bestemmingsreserve (zie onder 'stortingen). 

5. Overige verschillen tellen op tot € 34.000 N. 
 
Voor alle mutaties in de reserves geldt dat deze budgettair neutraal zijn. 
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Programma Duurzame leefomgeving 
 

Programma in vogelvlucht 
Inleiding 
Houten is een fijne en duurzame gemeente om in te wonen, werken, leren en ontspannen. In de 
afgelopen decennia is het dorp Houten uitgegroeid tot een middelgrote stad van circa 50.000 
inwoners. Dit betekent echter niet dat Houten af is. Er is een enorme druk op de woningmarkt en de 
klimaatverandering dwingt ons nu echt tot handelen. Dit resulteert in nieuwe opgaven waarbij 
misschien wel de grootste uitdaging is: hoe gaan wij om met onze beperkte ruimte en hoe houden wij 
de balans in evenwicht opdat wij ons verleden behouden, het bestaande Houten koesteren en ons 
daarnaast toch weten te transformeren naar een grotere stad die klaar is voor de toekomst. 
De zeven deelprogramma's dragen allen bij om hier invulling aan te geven, maar een goed resultaat 
kan alleen behaald worden als al deze deelprogramma’s en de andere programma’s uit deze 
begroting in onderlinge samenhang ontwikkeld worden met respect voor elkaars doelstellingen en 
uitgangspunten.  
 

Overzicht deelprogramma's 

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Wonen 

 Commerciële voorzieningen en horeca 

 Leefomgeving 

 Gebiedsinrichting 

 Duurzaamheid & energietransitie 

 Landschap en recreatie 

 Cultuurhistorie en archeologie 
 

Behaalde maatschappelijke doelen 
Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) 
Het jaar 2018 was enerzijds het jaar waarin de ingezette lijnen van voorgaande jaren werden vervolgd 
maar anderzijds ook het jaar waarin nieuwe doelen werden gesteld door het nieuw aangetreden 
college. Deze nieuwe doelen spelen vooral in op de huidige maatschappelijke vraagstukken zoals de 
enorme druk op de woningmarkt (het gaat dan niet alleen om het aantal woningen maar ook om het 
juiste type woningen), hoe richten wij Houten in in relatie tot de klimaatverandering en hoe gaan wij 
onze energievoorziening regelen naar de toekomst toe (wat een nog urgenter vraagstuk is geworden 
door de medio 2018 doorgevoerde wetgeving dat nieuwe woningen gasloos moeten zijn en bestaande 
woningen binnen niet al te lange tijd gasloos moeten worden). Tel hierbij het maatschappelijke 
uitgangspunt op dat mensen langer zelfstandig op zichzelf moet blijven wonen en dat wij 
zorgbehoevenden een plaats willen geven binnen Houten dan wordt duidelijk dat we moeten inzetten 
op slim ruimtegebruik waarbij altijd de vraag centraal staat: welke maatschappelijke vraagstukken 
lossen we hiermee op. 
 
Voor wat betreft Wonen hebben we in 2018 meer woningen gerealiseerd dan geraamd. Belangrijker is 
echter dat we meer 'gevraagde' woningen gerealiseerd hebben, namelijk gelijkvloerse woningen voor 
ouderen en starters en voor bijzondere doelgroepen. Ook zijn er voor het eerst sinds jaren meer 
sociale woningen dan de gewenste 30% van het totaal bijgebouwd, namelijk 37%. Een ander 
belangrijke gerealiseerde doelstelling is dat nieuwe woningen gasloos gebouwd worden en zoveel als 
mogelijk energie neutraal zijn wat resulteert in onder meer een toename van objecten met 
zonnepanelen.  
Bij de Commerciële voorzieningen en horeca zien we dat de in de crisis ontstane leegstand langzaam 
maar zeker iets afneemt. Door de gereedgekomen herontwikkeling van centrum Het Rond is het 
gebied aantrekkelijker geworden en worden lege locaties langzaam maar zeker weer gevuld. In 2018 
is met de eigenaar en Viveste een Kansenkaart opgesteld om Het Rond in de toekomst nog verder te 
versterken. Voor winkelcentrum Castellum is een nieuwe visie gemaakt (door de nieuwe eigenaar) 
met als uitgangspunt de in 2018 gereduceerde leegstand nog substantieel verder te verlagen. 
Het aantal horecavoorzieningen is stabiel. Wel zien we dat de ondernemers investeren in 
hoogwaardigere buitenruimte (terrassen), met name op Het Rond. 
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Het onderhoud van de openbare ruimte (leefomgeving) heeft in 2018 in verschillende opzichten geleid  
tot waardering bij inwoners en ook betrokkenheid. Het percentage groen en water dat voldoet aan de 
kwaliteitsnorm is maar liefst 99%. De hoge score van 99% is te verklaren doordat de aannemer die het 
groenonderhoud verricht voldoet aan de eisen die in het bestek zijn gesteld (en wat de gemeente ook 
goed controleert). Voor wat betreft zwerfafval in groen en water is de verklaring dat burgers in Houten 
blijkbaar weinig afval in de openbare ruimte achterlaten. Waar dat wel gebeurt, ruimt de buitendienst 
incidenteel afval op wanneer zij afvalbakken leegt. Daarnaast zijn ook veel burgers actief op het 
gebied van opruimen van afval in de openbare ruimte. Hierbij faciliteert de gemeente hen door het 
leveren van onder andere afvalknijpers. Het percentage inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon 
is, is dan ook hoog (81%).  
Bij de vervanging van speeltoestellen hebben we in overleg met de buurt bepaald hoe de locaties het 
beste konden worden ingericht. Op 18 locaties hebben wij 24 speeltoestellen vervangen of nieuw 
geplaatst. Het aandeel Houtenaren dat tevreden is over het aanbod van speeltoestellen voor kinderen 
tot 12 jaar is in het afgelopen jaar dan ook toegenomen van 69% naar 75%.  
 
De Gebiedsontwikkeling heeft in 2018 vol ingezet op het realiseren van de doelen uit het vastgestelde 
Programma Ruimte 2017-2019. Dit heeft geleid tot het faciliteren van veel initiatieven die door 
inwoners / bedrijven zijn aangedragen (uitnodigingsplanologie). Ook de gemeente zelf heeft diverse 
plangebieden in de markt gezet (o.a. Grote en Kleine Geer, Eikenhout) welke ontwikkeld gaan 
worden. Tevens is er gewerkt om de invulling van de laatste Vinex-locaties in gang te kunnen zetten 
en is er in de buitengebieden veel inzet geweest om deze gebieden juist te versterken voor de 
bewoners en bedrijven maar ook om deze gebieden nog beter te kunnen benutten voor natuur, 
recreatie en behoud van het aanwezige landschap. Er zijn belangrijke stappen gezet in het leefbaar 
houden van de kleine kernen. Zo kan er na jaren van procederen eindelijk gestart worden met 
woningbouw in Tull en 't Waal en heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor woningbouw in 't 
Goy. Ook is de eerste vergunning verstrekt voor een groot zonneveld aan het Oostromsdijkje in 't Goy 
wat een belangrijke bijdrage gaat leveren aan onze klimaatdoelstellingen. 
Een andere belangrijke mijlpaal is dat de eerste gronden op het Werklandschap De Meerpaal zijn 
verkocht (TSN en Koninklijke Nederlandse Munt) en dat de invulling van dit bedrijventerrein daarmee 
is begonnen.  
Bij alle bovengenoemde ontwikkelingen zijn en worden verbindingen gezocht met de verschillende 
deelprogramma’s van het programma Duurzame leefomgeving maar ook met de andere programma’s 
uit de begroting, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat één ontwikkeling kan bijdragen aan 
meerdere doelstellingen uit verschillende (deel)programma's. 
 
Het deelprogramma Duurzaamheid en energietransitie heeft zich in 2018 vooral gericht op het 
stimuleren en implementeren van een breed pakket aan maatregelen die Houten duurzamer moet 
maken. Het stimuleren van duurzame energieopwekking en het beperken van energieverbruik middels 
inzet van o.a. het (digitale)energieloket  heeft geleid tot een gestage groei van duurzame 
energieopwekking. De hoeveelheid restafval per bewoner is sterk afgenomen en de scheiding van 
afval is sterk toegenomen wat voor een groot deel toegeschreven kan worden aan de inzet van de 
vierde kliko. Ook zijn er flinke stappen gezet in de omzetting van (gemeentelijke) verharding naar 
groen en het afkoppelen van openbare verharding van het riool. Daarnaast worden de hier bedachte 
oplossingen juist direct ingevoerd in de gebiedsontwikkelingsprojecten. 
 
Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) 
Naast de vele gerealiseerde doelen moeten we ook vaststellen dat een aantal gestelde doelen niet is 
gerealiseerd. In hoofdzaak komt dit door een tweetal ontwikkelingen.  
Ontwikkeling 1: Door de druk op de (regionale) woningmarkt heeft het nieuwe college besloten om  te 
laten onderzoeken of Houten uitgebreid kan worden met ca. 4.300 - 5.300 woningen. Dit resulteert 
erin dat er in 2019 een Ruimtelijke Koers Houten gaat worden uitgewerkt. Een aantal (deel)gebieden 
zullen daarom even in de wacht worden gezet in afwachting van de uitkomst van deze koers. Dit 
betekent concreet dat een aantal doelen uit de deelprogramma's Leefomgeving, Gebiedsinrichting en 
Duurzaamheid en energietransitie niet in 2018 gerealiseerd is maar dat deze gekoppeld zijn aan de uit 
te werken Ruimtelijke Koers Houten in 2019. 
Ontwikkeling 2: Van rijkswege is opgelegd dat alle gemeenten in regioverband in 2019 een Regionale 
Energie Strategie gaan uitwerken in 2019. Deze strategie zal duidelijkheid gaan brengen en inzicht 
geven in de Houtense opgave wat resulteert in een eveneens op te stellen Houtens Klimaatplan. Een 
aantal doelen zijn daarom in 2018 niet gerealiseerd. 
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Naast bovengenoemde meer overkoepelende ontwikkelingen hebben we ook moeten vaststellen dat 
het doel betreffende 'duurzame mobiliteit' niet is gerealiseerd in 2018. Complexheid van deze materie 
heeft ervoor gezorgd dat het gestelde tussendoel van 45% vervoersbewegingen per (elektrische) fiets, 
niet is gerealiseerd. 
 
Ook bij de wegverharding is het tenslotte niet mogelijk gebleken om met het huidige budget voor 
straatreiniging te voldoen aan de afgesproken beeldkwaliteit. Daarom is het idee voor 2019 extra 
budget toe te wijzen om te bepalen hoe wij de beeldkwaliteit op orde kunnen krijgen. 
 

Prestaties 
In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch 
weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie-indicatoren is gerealiseerd. 
 

 
 
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 62% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden 
hieronder nader toegelicht.  
 
Gerealiseerde prestaties 
In 2018 zijn er 252 woningen gerealiseerd voor diverse doelgroepen (met name voor ouderen en 
starters). 
 
De leefomgeving is vergroend door middel van ontstening en diverse maatregelen zijn uitgevoerd om 
de biodiversiteit te vergroten. Zo zijn er boomspiegels vergroot en ingeplant met vaste planten, 
“oudere” uitgegroeide plantsoenen zijn omgevormd en aangeplant met planten met meer kleur en 
vruchten, er is meer gebruik gemaakt van groepen met bloeiende vaste planten en op een aantal 
locaties is een ander maaibeleid toegepast om meer kruiden in het gras te krijgen. 
 
Bij het onderhoud/vervanging van openbare verlichting hebben we weer kritisch gekeken naar het 
benodigde aantal lichtmasten, stroomgebruik en lichtopbrengst. In 2018 zijn de lichtmasten in de 
Sloten en een deel van de Gildes vervangen. 
 
Ook de wegen, trottoirs, civieltechnische kunstwerken, straatmeubilair, riolering en de twee 
gemeentelijke begraafplaatsen zijn goed onderhouden. In 2018 heeft de gemeente 15 historische 
graven op de begraafplaats Prinses Ireneweg opgeknapt. In aanvulling op het reguliere 
schoonmaakwerk door de eigen dienst zijn enkele schoonmaakacties georganiseerd zoals de 
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Landelijke Opschoondag, Keep it Clean Day, Schone Lek, de kerstboominzameling en het opruimen 
van vuurwerkafval. 
 
Een bijzonder project was de aanleg van een mooi multifunctioneel kunstgras trapveld langs de 
Beusichemsetuin met subsidie van OnsFonds en met hulp van de Lions Club. 
 
Er zijn diverse bewonersinitiatieven gestimuleerd en ondersteund, zoals: WhatsApp buurtpreventie, de 
ontmoetingstuin De Tuin der tuinen en een openlucht schaakbord op het plein in het oude dorp. 
 
De pilot met 'groen leges' is opgestart om de verduurzaming van particuliere woningen te stimuleren 
en het eerste Houtense zonneveld is vergund. 
 
De prestaties met betrekking tot het deelprogramma Landschap en Recreatie zijn tweeledig. Enerzijds 
wordt er veel input geleverd aan de gebiedsontwikkelingsprojecten door juist vooraf mee te denken 
over de inbedding hiervan en anderzijds wordt vooral steeds meer ingezet op het geven van adviezen 
aan particuliere initiatieven als het gaat om landschappelijke borging van bestaande 
landschapselementen of het verhogen hiervan. 
Door de toename van het aantal woningen (en de voor ons liggende opgave hiervan) wordt recreatie 
nog belangrijker dan dit al was. Samen met het recreatieschap en met de omliggende gemeenten 
('Utrecht Region") zijn er bewegwijzerde wandelroutes gerealiseerd, websites gelanceerd (voor zowel 
de hele regio als specifiek het Kromme Rijn gebied) en zijn diverse particuliere initiatieven gefaciliteerd 
die bijdragen aan de uitbreiding van recreatieve voorzieningen in onze gemeente. 
 
Voor wat betreft Cultuurhistorie en archeologie is ook vooral ingezet om aan de 'voorkant'  van 
projecten mee te denken en te adviseren over hoe hiermee om te gaan. Hiernaast is de nieuwe 
erfgoedverordening vastgesteld en is de monumentencommissie geëvalueerd. De jaarlijkse Open 
Monumenten Dag is georganiseerd waarbij het aantal opengestelde monumenten fors is uitgebreid. 
 
Niet gerealiseerde prestaties 
Een aantal prestaties is niet gerealiseerd. Enerzijds heeft dit te maken met de eerder genoemde 
ontwikkelingen op het gebied van Woningbouw en de op te stellen Regionale Energie Strategie in 
samenhang met het Houtens Klimaatplan.  
Daarnaast heeft er nog geen besluitvorming over het gewenste beschermingsniveau tegen hevige 
regenval plaatsgevonden omdat dit deel gaat uitmaken van het in 2019 op te stellen Water- en 
Rioleringsplan. 
De ontwikkeling van Hofstad IVb laat ook nog op zich wachten. De gemeente is met de ontwikkelaars 
in onderhandeling hoe om te gaan met de door RCE gestelde eisen betreffende het archeologisch 
monument wat hier in de bodem zit. 
Hiernaast zijn er een aantal projecten waarbij de doorlooptijd om diverse redenen langer duurt dan op 
voorhand voorzien (transformatie Wegwijzer - Den Oord, Woningbouw Wickenburgselaan in 
Schalkwijk, recreatievoorziening Bos nieuw Wulven). 
 

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde 
maatschappelijke effecten? 

Veel van de gerealiseerde prestaties hebben direct bijgedragen aan het beoogde maatschappelijke 
effect. Opgeleverde, energiezuinige / energieneutrale / gasloze /  woningen voor verschillende 
doelgroepen in een leefbare omgeving, vaak uitgevoerd met parkeerplaatsen van halfopen verharding, 
dragen bij aan bijna alle deelprogramma's. Zij geven invulling aan diverse maatschappelijke 
vraagstukken die niet alleen dit programma Duurzaam betreffen maar ook aan andere programma's 
zoals Samen Leven, Veilige Leefomgeving en Bereikbaarheid. Meer en meer wordt door de 
intensievere samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen het nieuwe Houten integraal 
vormgegeven!  
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Deelprogramma Wonen 
 

Wat willen we bereiken? 
Woningen met voor elk wat wils, passend bij de gezinssamenstelling en leefstijlen van huidige en 
toekomstige Houtenaren. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Voldoende en veelzijdig woningaanbod passend bij de gezinssamenstelling en kwalitatieve 
eisen van (potentiële) bewoners van Houten met bijzondere aandacht voor de huisvesting van 
gezinnen en ouderen en starters. 

 

 

  

2 
  

Realisatie van circa 600 sociale huurwoningen tot 2025 en daarnaast woningbouwcorporatie 
Viveste faciliteren bij de 'veranderopgave' van 2.000 woningen. 

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

Voldoende en veelzijdig woningaanbod passend bij de gezinssamenstelling en kwalitatieve eisen van 
(potentiële) bewoners van Houten met bijzondere aandacht voor de huisvesting van gezinnen en 
ouderen en starters. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Ontwikkeling van nieuwbouw 
van gezinswoningen 

BAG / Dashboard 
Planvoorraad 
Wonen 

64 208 156 125* 53 
 

 

 

   

1.2 
   

Ontwikkeling van 
gelijkvloerse woningen 

BAG / Dashboard 
Planvoorraad 
Wonen 

25 66 86 125 199 
 

 

 

   

1.3 
   

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

ABF-Systeem 
Woningvoorraad / 
BRP / Dashboard 
Planvoorraad 
Wonen 

8,9 14,4 12,1 13,2 12,6 
 

 

 

   

1.4 
   

Ontwikkeling van vrije sector 
huurwoningen 

BAG / Dashboard 
Planvoorraad 
Wonen 

X X X 25* 0 
 

 

 

   

*De ramingen 2018 zijn gebaseerd op verwachte realisatie (plannen in de pijplijn). 

 

Doel Verklaring van afwijking 

1.1 Projecten met nieuwbouw van eengezinswoningen starten later of hebben nog niet geleid tot 
opleveringen. 

1.2 Een aantal projecten met grote hoeveelheden appartementen zijn gereedgekomen en opgeleverd (met 
name: De Molen 20 en de voormalige Bogermanschoollocatie). 

1.4 Projectontwikkeling op Molenzoom is in ontwikkeling (zit nog in pijplijn). 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2018 is enerzijds vol ingezet om zoveel als mogelijk woningen te ontwikkelen volgens de 
afgesproken lijnen van de Woonvisie en het Programma Ruimte. Anderzijds is de Stedenbouwkundige 
verkenning opgeleverd wat er in heeft geresulteerd dat de collegeambitie voor de langere termijn sterk 
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naar boven is bijgesteld. Verdere uitwerking hoe en waar dit gaat gebeuren zal nog onderzocht 
worden. 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3 In 2018 zijn 252 woningen gerealiseerd. Voor 
starters: 114; voor gezinnen: 41; voor ouderen: 
84; voor bijzondere doelgroepen: 13. 

 

Gemiddeld circa 200 gezinswoningen 
en gelijkvloerse woningen per jaar 
opleveren. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

Realisatie van circa 600 sociale huurwoningen tot 2025 en daarnaast woningbouwcorporatie Viveste 
faciliteren bij de 'veranderopgave' van 2.000 woningen. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

Nieuwbouw sociale 
huurwoningen 

Viveste X 66 71 80 93 
 

 

 

   

2.2 
   

Verkoop sociale 
huurwoningen 

Viveste 100 50 43 50 41 
 

 

 

   

2.3 % Sociale huurwoningen ten 
opzichte van totaal aantal 
woningen* 

Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling en 
BRU-monitor 

26% 25% 25% 25% 25% 
 

 

 

   

* De veranderopgave van Viveste zal pas op langere termijn zichtbaar worden.  

 

Doel Verklaring van afwijking 

2.2 Het begrote aantal is een inschatting. Op voorhand kan niet met zekerheid worden aangegeven welke 
woningen die in de verkoopvijver zitten daadwerkelijk vrij komen (om vervolgens te worden verkocht). Ook 
is op voorhand niet duidelijk of zittende huurders een dergelijke woning zouden willen kopen.  Het begrote 
aantal moet worden gezien als een maximum dat voor de gemeente acceptabel is. Dit is in 
prestatieafspraken met Viveste vastgelegd. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In overleg met Viveste wordt periodiek gesproken over de manier waarop de woningvoorraad 
aangepast kan worden. Omdat het hier een grote opgave betreft die over een lange periode plaatsvind 
is afgesproken om het komend jaar te kijken of er een meerjarig programma / strategie opgezet kan 
worden. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3 Afspraken voor 2019 zijn in het najaar 2018 
vastgelegd. 

 

Vastleggen opgaven in 
prestatieafspraken met Viveste. 
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Deelprogramma Commerciële voorzieningen en horeca 
 

Wat willen we bereiken? 
Aantrekkelijke commerciële voorzieningen (zoals winkels, dienstverlening, culturele voorzieningen en 
horeca), die voorzien in de behoefte van de eigen inwoners en daarnaast ook bezoekers van buiten  
aantrekken. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Een goed lopend winkelgebied in het Centrum, Castellum en het Oude Dorp met weinig 
leegstand. 

 

 

  

2 
  

Aantrekkelijke horeca met een divers en uitgebreider aanbod (voor ieder wat wils). 
 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

Een goed lopend winkelgebied in het Centrum, Castellum en het Oude Dorp met weinig leegstand. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Leegstandspercentage 
Centrum (Het Rond) 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 
(Locatus) 

5% 12% 8% 7% 5% 
 

 

 

   

1.2 
   

Leegstandspercentage 
Castellum 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 
(Locatus) 

5% 13% 7% 7% 6% 
 

 

 

   

1.3 
   

Leegstandspercentage Oude 
Dorp 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

X X X 0% 0% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De gemeente heeft er samen met Altera (vastgoedeigenaar winkels/horeca) voor gezorgd dat het 
centrum inclusief het openbare gebied is heringericht. Het centrum is daarmee aantrekkelijker 
geworden om te verblijven. Dit trekt nieuwe huurders en consumenten aan en zorgt voor een licht 
dalende leegstand.  
Winkelcentrum Castellum heeft sinds begin 2018 een nieuwe eigenaar: ASR Vastgoed. Zij hebben 
afgelopen jaar een visie gepresenteerd om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Zij zijn in 
overleg met de winkeliers in de loop van 2018 gestart met de uitvoering. Eén van de effecten is dat zij 
op korte termijn de leegstand in het winkelcentrum bijna volledig denken op te lossen. 
De leegstand in het Oude Dorp is al jaren vrijwel nihil.    
 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 
 

Doelstelling 2 

Aantrekkelijke horeca met een divers en uitgebreider aanbod (voor ieder wat wils). 
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Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

Aantal horeca-vestigingen in 
Houten 

Provinciaal 
Arbeidsplaatsen 
Register 

101 (+13) 107 (+6) 103 (-4) 113 (+4) 103 (0) 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het aantal horeca vestigingen in Houten fluctueert maar er is de laatste jaren een lichte toename 
waarneembaar. Vooral in de centra neemt het toe vanwege het belang dat wordt onderkend van een 
voldoende, passend en gedifferentieerd horeca aanbod. Hiertoe zijn (Het Rond) of worden (Castellum) 
de centrumgebieden in toenemende mate ingericht. Tevens hebben we ondernemers (zowel reeds in 
Houten gevestigde als nieuwe) waar mogelijk gefaciliteerd en hebben we daar mooie waardering voor 
gekregen (Houten scoort hoog op ondernemersdienstverlening). Overigens ligt de 
verantwoordelijkheid om horeca-ondernemers aan te trekken primair bij de eigenaar/ verhuurder van 
beschikbare panden. 
 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 
 

Deelprogramma Leefomgeving 
 

Wat willen we bereiken? 
Een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en aantrekkelijk is en uitnodigt tot ontmoeting en 
beweging. Het uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte is het door de raad vastgestelde 
Beeldkwaliteitskader. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare 
ruimte. 

 

 

  

2 
  

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

 

 

  

3 
  

Goede duurzame verlichting ter verbetering van de veiligheid. 
 

 

  

4 
  

Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid 
en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen. 

 

 

  

5 
  

Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving. 
 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

% Inwoners dat tevreden is 
over het aanbod aan 
speelvoorzieningen voor 
kinderen tot 12 jaar in de 
nabije omgeving 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 70% 69% 80%* 75% 
 

 

 

   

https://bis.houten.nl/bis/pdf/document/downloadPdf/intern-stuk-beeldkwaliteitskader-openbare-ruimte/
https://bis.houten.nl/bis/pdf/document/downloadPdf/intern-stuk-beeldkwaliteitskader-openbare-ruimte/
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* De afgelopen jaren zijn veel nieuwe voorzieningen gerealiseerd, zoals het trimparcours op de Vijfwal en de beweegtuin voor 
ouderen nabij de Loericker Stee. Ook spelen wij zoveel mogelijk in op wensen van bewoners.  

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 

 Inspecties (3 x per jaar) en onderhoud van speel- en sporttoestellen. 

 Op 18 locaties hebben wij 24 speeltoestellen vervangen of nieuw geplaatst. Voor elke 
vervanging is een bewonersavond georganiseerd waarna de bewoners de toestellen mochten 
kiezen.  

 Met de subsidiepot van OnsFonds en met hulp van de Lions Club is een mooi nieuw 
multifunctioneel kunstgras trapveld langs de Beusichemsetuin aangelegd. Daarnaast is een 
plan ontwikkeld voor de aanleg in 2019 van een nieuw kunstgrasveld aan de Nassauweg met 
een bijdrage van Menzis uit 2018. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3 In de voetbalkooi op de Kruisboog en bij bs de 
Plantage hebben wij op verzoek van bewoners 
de belijning weer opnieuw aangebracht. Ook 
hebben wij het basketbalveld bij de 
Herbergierserf voorzien van belijning. 

 

De geasfalteerde basketbalvelden 
worden voorzien van nieuwe belijning. 

 

  

   

1 
 

    

3 In 2018 hebben wij één verzoek binnen 
gekregen voor het plaatsen van een 
tafeltennistafel. Buurtbewoners van het 
Centraalspoor hebben graag een tafeltennistafel 
tot hun beschikking. College de Heemlanden 
wou graag van hun tafeltennistafel af, wij hebben 
deze opgehaald, laten opknappen en bij het 
Centraalspoor neergezet. 

 

Opknappen of verwijderen van 
tafeltennistafels, afhankelijk van het 
gebruik en de wensen van 
omwonenden. 

 

  

   

1 
 

    

1 Samen met de ONVZ en het HDSR hebben wij 
de handen ineen geslagen om de Molenzoom 
leefbaarder te maken. Zo hebben wij voor de 
medewerkers een wandelroute gemaakt die we 
nog meer moeten aankleden met voorzieningen 
die ook voor bewoners bruikbaar zijn. Dit zal 
naar verwachting in 2019 worden gerealiseerd. 

 

Het realiseren van een bewegings- en 
verblijfsvoorziening in de openbare 
ruimte van de Molenzoom. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

% groen en water dat 
voldoet aan de 
beeldkwaliteitsnorm* 

Adviesbureau** 80% 96% X*** 80% 99% 
 

 

 

   

* Beeldkwaliteitsnormen: graslengte binnen de bebouwde kom maximaal 15 cm, plantsoenen in centrum niveau A/B, overige 
gebieden niveau C, zwerfvuil in groen en water: niveau B 
** Sinds 2015 wordt de beeldkwaliteit in de zomermaanden gemonitord door een extern bureau. De realisatie in 2015 was op 
basis van een globale beoordeling. Vanaf 2016 wordt van 24 representatieve locaties op verschillende momenten bekeken of 
het totaalbeeld aan de norm voldoet. 
*** Er zijn geen gegevens beschikbaar. Zie de collegebrief d.d. 13-2-2018 over de stand van zaken Rapport monitoring 
beeldkwaliteit openbare ruimte. 

 

Doel Verklaring van afwijking 
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2.1 De hoge score van 99% is te verklaren doordat de aannemer die het groenonderhoud verricht voldoet 
aan de eisen die in het bestek zijn gesteld (en wat de gemeente ook goed controleert). Voor wat betreft 
zwerfafval in groen en water is de verklaring dat burgers in Houten blijkbaar weinig afval in de openbare 
ruimte achterlaten. Waar dat wel gebeurt, ruimt de buitendienst incidenteel afval op wanneer zij 
afvalbakken leegt. Daarnaast zijn ook veel burgers actief op het gebied van opruimen van afval in de 
openbare ruimte. Hierbij faciliteert de gemeente hen door het leveren van onder andere afvalknijpers. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Water en groenvoorzieningen zijn onderhouden conform het door de raad vastgestelde 

beeldkwaliteitskader. 

 Er is goed toezicht gehouden op het werk van de groenaannemers. 

 De leefomgeving is vergroend door middel van ontstening. Zo zijn er boomspiegels vergroot 
en ingeplant met vaste planten, ook in het kader van het vergroten van de biodiversiteit. 

 “Oudere” uitgegroeide plantsoenen zijn omgevormd en aangeplant met planten met meer 
kleur en vruchten. Dit was ook in het kader van de biodiversiteit. 

 Er is meer gebruik gemaakt van groepen met bloeiende vaste planten. Ook weer voor de 
biodiversiteit. 

 Invasieve exoten zijn bestreden zoals Reuzenbereklauw, Duizendknoop en Vederkruid. 

 Bij de aanplant van bomen is rekening gehouden met biodiversiteit en het voorkomen van 
ziekten en plagen (geen monoculturen: risicospreiding). 

 Bij de aanleg van nieuwe boomgroeiplaatsen en de reconstructie van bomen is gekeken naar 
voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte. 

 Op een aantal locaties is een ander maaibeleid toegepast om meer kruiden in het gras te 
krijgen. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3 Wordt in 2019 voortgezet. 
 

Het gras van de helofytenfilters waar 
mogelijk laten begrazen door schapen. 

 

  

   

2 
 

    

3  
 

Doorgaan met de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers in de centrale 
groenzone. het gaat om drie (delen) 
van watergangen in Houten Noord-
Oost (totaal 2,5 km). Hiervoor is 
subsidie aangevraagd bij 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden. 

 

  

   

2 
 

    

3 Medio 2018 heeft Terra Nostra een onderzoek 
Beheerstrategie essentaksterfte uitgevoerd. In 
de gemeente staan 5.346 essenbomen. Dit 
betreft 17 % van ons bomenbestand. Bij 2.452 
essen is de ziekte essentaksterfte 
geconstateerd. De uitval van essen door de 
ziekte wordt door het onderzoek op 5-10 % per 
jaar geschat. In 2019 worden de essen 
gecontroleerd middels visuele inspectie. Bij de 
attentiebomen zal regulier onderhoud uitgevoerd 
worden zoals het verwijderen van dood hout, en 
risicobomen moeten gerooid worden. Er komt 
een meerjarige vervangingsplan voor de essen. 

 

Uitvoering van de tweede fase van het 
actieplan essentaksterfte. 

 

  

   

2 
 

    

3  
 

Samen met Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden (50% subsidie) de 
resultaten in kaart brengen van de 
bestrijding van het vederkruid en waar 
nodig nazorg uitvoeren. 

 

  

   

Doelstelling 3 
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Goede duurzame verlichting ter verbetering van de veiligheid. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

3.1 
   

% Duurzame verlichting Afdeling BOR 12,3% 20% 24% 27% 28% 
 

 

 

   

3.2 
   

% Inwoners dat vindt dat het 
buiten goed is verlicht in de 
buurt 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 85% 85% 85% 85% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

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

 Individuele lampstoringen zijn binnen 5 werkdagen verholpen en meervoudige lampstoringen 
binnen 2 werkdagen.Tijdens het maandelijks overleg met de aannemer worden de storingen 
die extra aandacht behoeven besproken. Zo nodig overleggen we hierover ook met de 
netbeheerder. 

 Bij vervanging hebben we gebruik gemaakt van armaturen met LED oplossingen en 
aluminiummasten. Waar mogelijk is het aantal lichtpunten aangepast. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

3 
 

    

1 De vervanging in de wijk De Sloten is gereed. In 
De Gilden is begonnen met de werkzaamheden. 
De vervanging van de openbare verlichting in de 
gehele wijk De Gilden wordt in het eerste 
kwartaal 2019 afgerond en opgeleverd. 

 

Vervanging lichtmasten in de Sloten en 
een deel van de Gildes. 

 

  

   

3 
 

    

3 De pilot is verplaatst naar de Rondweg, het 
gedeelte tussen de Dorpsstraat en de Staart. 
Uitvoering was in november. 

 

Samen met Stedin en Citytec een pilot 
dynamisch dimmen (= op basis van 
verkeersintensiteit) uitvoeren op de 
Staart. Doel hiervan is om te bepalen of 
dynamisch dimmen tot structureel 
lagere energiekosten kan leiden in een 
onbemeterd net en of het toepasbaar is 
in geheel Houten. 

 

  

   

 

Doelstelling 4 

Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en 
hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen. 
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Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

4.1 
   

% Wegverharding dat 
voldoet aan de 
beeldkwaliteitsnorm (B) voor 
onkruid in verharding 

Adviesbureau* 70% 70% X** 80% 52% 
 

 

 

   

4.2 
   

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

Afdeling BOR 0 0 0 2 0 
 

 

 

   

4.3 
   

% Inwoners dat vindt dat de 
eigen buurt schoon is 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 75% 78% 75% 81% 
 

 

 

   

*Sinds 2015 wordt de beeldkwaliteit van een aantal aspecten van de openbare ruimte van mei t/m oktober gemonitord door een 
extern bureau. 
**Er zijn geen gegevens beschikbaar. Zie de collegebrief d.d. 13-2-2018 over de stand van zaken rapport monitoring 
beeldkwaliteit openbare ruimte. 
 

Doel Verklaring van afwijking 

4.1 Het beeld dat circa 50% van de waarnemingen van onkruid op verharding voldoen aan de afgesproken 
beeldkwaliteit, komt overeen met het beeld dat hiervan is binnen de beheerafdeling. Het blijkt niet 
mogelijk om met het huidige budget voor straatreiniging te voldoen aan de afgesproken beeldkwaliteit. 

4.2 In 2018 zijn er geen extreme buien geweest met wateroverlast in de openbare ruimte met schade voor 
mens of milieu. 

4.3 De inspanningen om Houten schoon te houden lijken resultaat op te leveren. Ook is er landelijk veel 
media-aandacht geweest voor zwerfvuil, zoals het gevolg daarvan de plastic soep. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

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

beeldkwaliteitskader met onder andere machinaal straatvegen, onkruid borstelen op verharding, 
afvalbakken legen, zwerfafval verwijderen en beheer en onderhoud van de riolering en de 
begraafplaatsen.  

 Op enkele locaties is de verharding afgekoppeld van de riolering en zijn verschillende 
parkeerplaatsen voorzien van waterpasserende verharding. Op andere plaatsen is (overbodige) 
verharding helemaal weggehaald en vervangen door groen. Zie ook deelprogramma 
Duurzaamheid & energietransitie. 

 Enkele kentallen onderhoud riolering 2018: 
o 30 bestaande rioolhuisaansluitingen herlegd en 21 nieuwe aangelegd; 
o 16.843 meter riool gereinigd en 10.433 meter riool geïnspecteerd; 
o 4.397 meter drainageleiding en 191 uitstroompunten gereinigd; 
o aantal urgente storingen rioolgemalen: 433 stuks. 

 In aanvulling op het reguliere schoonmaakwerk door de eigen dienst zijn enkele 
schoonmaakacties georganiseerd zoals de Landelijke Opschoondag, Keep it Clean Day, Schone 
Lek, de kerstboominzameling en het opruimen van vuurwerkafval. Andere extra inspanningen om 
Houten schoon te houden waren: 

o Reinaerde is weer gevraagd afval te rapen; 
o scholen zijn gefaciliteerd met opruimmateriaal om zelf opruimacties te houden; 
o individuele bewoners zijn gefaciliteerd bij het schoonhouden van hun woonomgeving; 
o rondleidingen op het afvalscheidingsstation; 
o samenwerking met Viveste en de winkeliersverenigingen om dumpingen van grofvuil en 

afvalzakken van bewoners en ondernemers tegen te gaan; 
o afvalbakken zijn schoongemaakt; 
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o de aannemer die schoffelt heeft opdracht gekregen om het zwerfafval op te rapen (eerder 
was al afgesproken dat een aannemer die gras maait aanwezig zwerfafval eerst opruimt); 

o na de renovatie van Het Rond zijn hier extra afvalbakken geplaatst. 

 Vorig jaar heeft de gemeente 15 historische graven op de Prinses Ireneweg opgeknapt. 

 Er is toezicht geweest op de naleving van het hondenbeleid (opruim- en aanlijnplicht) en op 
enkele locaties is nieuwe bebording geplaatst. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

4 
 

    

1 In 2018 is hiermee een start gemaakt. Door de 
omvang van deze werkzaamheden zal volledige 
realisatie enige tijd (jaren) in beslag nemen. 

 

Overbodige objecten (hekjes, palen, 
etc.) verwijderen, zodat het grasmaaien 
gemakkelijker en netter kan gebeuren. 

 

  

   

4 
 

    

1 Dit gaat deel uitmaken van het nieuwe Water- en 
Rioleringsplan, dat in 2019 wordt opgesteld. Het 
vaststellen van het beschermingsniveau is 
vertraagd door onder andere de uitvoering van 
regionale stresstesten in 2018, hierdoor kwamen 
we qua tijd erg dicht op de voorbereiding van het 
nieuwe WRP. Het is doelmatiger om het 
vaststellen van het beschermingsniveau en van 
het WRP nu te combineren. 

 

Besluitvorming over het gewenste 
beschermingsniveau tegen hevige 
neerslag in de openbare ruimte vast te 
stellen, inclusief bijbehorende 
maatregelen en kosten. 

 

  

   

4 
 

    

1 Er lopen nog gesprekken met de eigenaar van 
de grond in verband met de voorwaarden 
waaronder de grondoverdracht kan plaatsvinden. 

 

Starten met de inrichting van een nieuw 
grafveld op begraafplaats Oud Wulven. 

 

  

   

4 
 

    

1 De schoonmaakronde is in 9 wijken gerealiseerd. 
In 2019 volgen nog 7 wijken. Er zijn nog geen 
straatnaamborden vervangen door gewijzigde 
prioriteitstelling. 

 

Schoonmaak- en vervangingsronde 
van de straatnaamborden in Houten 
Noord. 

 

  

   

 

Doelstelling 5 

Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

5.1 
   

% Inwoners dat zich inspant 
voor de eigen buurt 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 61% (6% 
intensief 

55% 
incidenteel) 

58% (8% 
intensief 

50% 
incidenteel) 

61% 60% (7% 
intensief 

53% 
incidenteel) 

 

 

 

   

5.2 
   

Aantal nieuwe 
adoptielocaties 

Afdeling BOR 30 24 45 30 34 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Wij hebben bewoners ondersteund bij hun initiatieven. Steeds vaker weten bewoners de 

wijkcoördinatoren te vinden via berichten in ’t Groentje, mond-tot-mond reclame en zichtbare 
verbeteringen in de buitenruimte. 

 Afgelopen jaar hebben wij bij veel beheer- en onderhoudsprojecten beslis- en 
participatiemogelijkheden geboden aan bewoners. Daarbij is vooraf actief gecommuniceerd over 
de mogelijkheden. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

5 
 

    

3 De "WhatsApp buurtpreventie" heeft afgelopen 
jaar meerdere keren het Groentje gehaald met 
hun successen. De Ontmoetingstuin De Tuin der 
tuinen heeft ook in het Groentje gestaan. Een 
ander voorbeeld  was een bericht over het 
openlucht schaakbord op het plein in het oude 
dorp, dat in samenwerking met de 
Schaakvereniging Houten is gerealiseerd. 

 

Minstens 2 publicaties in het Groentje 
over succesvolle (bewoners-
)initiatieven. 

 

  

   

5 
 

    

3 In 2018 zijn 3 succesvolle bijeenkomsten 
georganiseerd met inwoners (met initiatieven) en 
initiatiefversterkers (gemeente, Krachtfabriek, 
vHouten&co). Hiermee is momentum gecreëerd 
om elkaar gemakkelijk te vinden en ideeën te 
ondersteunen. Een ambtelijk initiatieventeam 
staat klaar om barrières voor bewoners weg te 
nemen. Er is een webpagina opgezet waar 
gemakkelijk ondersteuning te vinden is: 
www.houten.nl/initiatieven. We onderzoeken hoe 
we initiatiefnemers elkaar beter kunnen laten 
vinden en hoe ambtenaren "toegankelijker" voor 
hen kunnen worden. 

 

Uitvoering project "Sterke Buurten" 
waarbij buurtinitiatieven financieel en 
eventueel ook praktisch worden 
gesteund door o.a. opbouwwerkers, 
ritselaars, aanjagers, vrijwilligers en 
professionals (zzp-ers). 

 

  

   

 

Deelprogramma Gebiedsinrichting 
 

Wat willen we bereiken? 
Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en 
uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de 
punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte. De hoofddoelstelling (1) is hieronder 
opgenomen, daarnaast zijn een aantal subdoelstellingen  (2 t/m 7) gedefinieerd. 
 
In het Programma Ruimte 2017-2019 is Houten verdeeld in 5 gebieden: I Houten-Noord, II Houten-
Zuid, III Werk- en Voorzieningengebieden, IV Eiland van Schalkwijk en V Buitengebied Kromme Rijn. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en 
uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van 
de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma) en de 
vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn. 

 

 

  

2 
  

Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen. 
 

 

  

3 
  

Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats. 
 

 

  

4 
  

Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen. 
 

 

  

5 
  

Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met 
ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie. 

 

 

  

6 
  

Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 

 

  

7 
  

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding 
met buurgemeenten. 

 

 

  

 

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

Doel Gebied Actie/Ontwikkeling/Project Prestatie-indicator Voortgang Verklaring 

1 
   

- Opstellen van een stedenbouwkundige 
verkenning (n.a.v. motie Woonvisie) 

Afronden van de verkenning 1e kwartaal 
2018 

3  Opgeleverd voorjaar 2018 
 

 

 

   

1/7 
   

- Uitvoeren van Ruimtelijk-economische 
koers U10 

Het oppakken van opgaven en actief 
bijdragen aan de uitwerking en 
uitvoering hiervan 

3  Dit is een doorlopende activiteit. 
 

 

 

   

1 
   

I. Houten-Noord Ontwikkeling Slinger Oost Verbouw entree biebgebouw gereed 1 Wordt onderdeel van de Ruimtelijke Koers 
Houten. 

 

 

 

   

1 
   

I. Houten-Noord Transformatie Mozaiekschool 
(Putterhaag) 

Oplevering 22 woningen eind 2018 3  De eerste van de totaal 22 woningen zijn 
eind 2018 opgeleverd. 

 

 

 

   

1 
   

I. Houten-Noord Transformatie Wegwijzer-Den Oord 
(Lupine-Oord) 

Begin 2018: Selecteren ontwikkelaar 1 Begin 2019 zal de uitkomst van het 
participatietraject met de raad worden 
gedeeld. 

 

 

 

   

1 
   

I. Houten-Noord Transformatie Kleine/Grote Geer Begin 2018: selecteren ontwikkelaar 3 Participatietraject is afgerond. Ruimtelijke 
procedure loopt. 

 

 

 

   

1/2/3 
   

I. Houten-Noord In het gebied de Molenzoom wordt 
uitvoering gegeven aan de 
kantorenstrategie door transformatie 
van kantoorpanden 

In 2018 is de leegstand van de 
gebouwen in heel Houten gedaald tot 
het landelijk gemiddelde. 

3  Er zijn 4 panden aan De Molen 
getransformeerd (Molen 20) en de 
gemeenteraad heeft een verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven voor de sloop-
nieuwbouw van een pand aan de 
Kokermolen. 

 

 

 

   

1/2/3 
   

I. Houten-Noord In het gebied de Molenzoom wordt het 
openbaar gebied aangepast aan de 
veranderende functie 

Er zijn drie aanwijsbare aanpassingen in 
het openbaar gebied van de Molenzoom 
gedaan, waarvan twee een relatie 
hebben met het stimuleren van de 
gezondheid 

1 Wordt onderdeel van de Ruimtelijke Koers in 
Houten. 

 

 

 

   

1/2/3 
   

I. Houten-Noord Voor Het Rond wordt er een 
kansenkaart opgesteld. Met de 
kansenkaart brengen gemeente, Altera 
en Viveste gezamelijk (ruimetleijke) 
kansen in kaart om tot een vitaler en 
toekomstbestendiger Centrum van 
Houten te komen 

Uitvoeren van de agenda Kansenkaart 
Het Rond die in 2017 in overleg met de 
stakeholders in het Centrum wordt 
opgesteld. 

3  De kansenkaart is opgesteld. Verdere 
ontwikkelingen zijn onderdeel van Ruimtelijke 
Koers Houten. 

 

 

 

   

1/2/3 
   

I. Houten-Noord Herinrichting Het Rond Afronding van de laatste fase van de 
herinrichting 1e kwartaal 2018. 

3  Project is afgerond. 
 

 

 

   

1/2 
   

I. Houten-Noord / II. 
Houten-Zuid 

Stimuleren / faciliteren van ontwikkelen 
veranderlocaties 

Gemiddeld tien projecten per jaar 
faciliteren die aan de doelstelling 
bijdragen 

3 Doorlopende actie. In 2018 o.a. locatie De 
Geer 
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1/2 
   

II. Houten-Zuid Castellum Afbouw resterende 71 
woningen en afronding inrichting 
openbare ruimte (woonstraten 
Castellum & Carré) 

In het vervolg op de oplevering van de 
woningbouw eind 2017, het opleveren 
van de openbare ruimte in het 1e 
kwartaal 2018 

3  Volledig gerealiseerd. 
 

 

 

   

1/2 
   

II. Houten-Zuid Loerik VI: 
planontwikkeling/herprogrammering 
gebied langs het NS-spoor (tot 
Beusichemseweg/ Hofspoor) 

Start planontwikkeling na 
daadwerkelijke uitplaatsing van 
bestaand bedrijf 

1 Wordt onderdeel van de Ruimtelijke Koers 
Houten. 

 

 

 

   

1/2 
   

II. Houten-Zuid Hofstad III plannen aanpassen aan 
nieuw beleid (Woonvisie, Programma’s 
Duurzaam en Ruimte e.d.) 

Herziening exploitaitieplan (onder 
voorbehoud van instemming met 
nieuwe eigenaar) 

3 De planvorming zit in de afrondende fase en 
het nieuwe exploitatieplan zal begin 2019 
worden voorgelegd aan de Raad. 

 

 

 

   

1/2 
   

II. Houten-Zuid Hofstad IVb VINEX opgave: 
woningbouw faciliteren, het bouwrijp 
maken (door gemeente) en het 
uitvoeren van de overeenkomst met 
marktpartij (bouwclaim) 

Afronden bestemmingsplan-procedure 1 De gemeente is in overleg hierover met de 
ontwikkelaars. 

 

 

 

   

1/2 
   

II. Houten-Zuid Eikenhout: planontwikkeling 
woningbouw 

Realisatie in 2018 3  Op basis van de vastgestelde startnotitie is 
een ontwikkelaar geselecteerd. Deze gaat nu 
samen met de omwonenden een concreet 
plan uitwerken. 

 

 

 

   

1/2 
   

II. Houten-Zuid Hofspoor (oostzijde): planontwikkeling 
woningbouw 

Start planontwikkeling na 
daadwerkelijke uitplaatsing van 
bestaand bedrijf 

3 Vergunning woon-zorggebouw is 
onherroepelijk. Bouw is gestart. 

 

 

 

   

1/2 
   

II. Houten-Zuid Beusichemseweg (oostzijde): 
planontwikkeling woningbouw 

Start planontwikkeling na 
daadwerkelijke uitplaatsing van 
bestaand bedrijf 

1 Wordt onderdeel van de Ruimtelijke Koers 
Houten. 

 

 

 

   

1/3 
   

III. Werk -en 
Voorzieningengebieden 

Sport- en werklandschap Meerpaal 
uitgifte van kavels 

In 2018 zijn de eerste kavels van het 
Werklandschap uitgegeven (met 
aandacht voor duurzaamheid) 

3 De eerste kavels zijn uitgegeven. Voor de 
meeste vrije kavels is er overleg met 
serieuze gegadigden. 

 

 

 

   

1/3 
   

III. Werk -en 
Voorzieningengebieden 

Nadere invulling geven aan de visie op 
de Schaft 

In het gebied Koppeling-De Schaft 
worden zowel woon- als werkprojecten 
gerealiseerd 

3 Is een lopend proces. Er zijn meerdere 
aanvragen gehonoreerd. 

 

 

 

   

1/3 
   

III. Werk -en 
Voorzieningengebieden 

Uitgifte kavels op Kruisboog en 
Weteringhoek 

In 2018 worden nieuwe projecten in de 
voorzieningengebieden gerealiseerd, 
gericht op nieuwe doelgroepen. 

3 Er is één kavel daadwerkelijk verkocht. Over 
diverse kavels lopen onderhandelingen. 

 

 

 

   

 
   

   3  
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1/5/6 
 

 

 

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

Uitwerken van de integrale 
mobiliteitsvisie 

 Acties om doorgaand verkeer te weren, 
onderzoeken en maatregelen voor de 
aanleg van nieuwe fietspaden en 
onderzoeken en maatregelen voor 
vormen van collectief vervoer 

De Raad stelde voor 2018 een bedrag van € 
1 miljoen beschikbaar. Met dit geld hebben 
wij de realisatie van de visie opgestart in de 
vorm van een projectopdracht en een 
projectplan. Vervolgens starten wij met de 
eerste twee projecten (verkeersveiligheid 
Provincialeweg en de nieuwe fietsroute langs 
de spoorlijn Utrecht-Den Bosch). De 
Provincialeweg krijgt snel een vervolg; het 
fietspad is door het college om meerdere 
redenen on hold gezet. Er is in 2018 nog 
geen project in uitvoering gegaan. 

   

1/5 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

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

Gemiddeld drie projecten per jaar 
faciliteren die aan de doelstelling 
bijdragen. Dit is afhankelijk van het 
aanbod vanuit het gebied 

3 Is een lopend proces. Er is POP3 subsidie 
ontvangen en een gebiedsmakelaar 
aangesteld zodat er meer ruimte kan komen 
voor landbouw, natuur en recreatie. 

 

 

 

   

1/5/6 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

Doorontwikkeling van Recreatief 
knooppunt 't Waal 

Op basis van de eind 2017 in de raad 
vastgestelde Nota van Uitgangspunten 
voor het recreatief knooppunt uitrollen 
van de vervolgstappen door 
recreatieschap 

1 Actie ligt bij het recreatieschap. De 
ontwikkeling wordt gehinderd door de 
beperkingen van de Lekdijk qua vervoer. 

 

 

 

   

1/5 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

Verkenning naar de mogelijkheden van 
een gebiedsfonds Eiland van 
Schalkwijk 

Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek 
naar een gebiedsfonds of een andere 
wijze van het genereren van 
opbrengsten uit woningbouw 

3 De verkenning is uitgevoerd. De 
mogelijkheden zijn er, maar niet zonder grote 
consequenties namelijk het loslaten van het 
principe van de uitnodigingsplanologie en het 
opstarten en inrichten van een nieuwe 
structuurvisie voor het EvS. 

 

 

 

   

1/5 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

Woningbouw De Wiese Realisatie volgende fase woningbouw 
van in totaal 72 woningen 

3 In 2018 zijn er 9 woningen opgeleverd incl. 
Woonrijpmaken. De bouw van de volgende 7 
woningen is gestart. Hiermee zijn 46 van de 
70 woningen gereed. 

 

 

 

   

1 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

Woningbouw Tull en 't Waal Start realisatie woningbouw van in totaal 
42 woningen 

3 De omgevingsvergunning voor 42 woningen 
is onherroepelijk geworden. Er is 
overeenstemming bereikt met de kerkvoogdij 
over de bouw van 11 woningen ten oosten 
van Kerkebogerd. Verwachte start bouw eind 
2019. Start bouw en oplevering in 2019 van 
29 woningen ten westen van de 
Kerkebogerd. 

 

 

 

   

 
   

   1  
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1 
 

 

 

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

Woningbouw Wickenburgselaan indien 
er maatschappelijke meerwaarde 
aanwezig is 

Onderzoek faciliteren of 
maatschappelijke meerwaarde 
aanwezig is voor bouw maximaal 40 
nieuwbouwwoningen en 20 renovatie-
woningen Viveste 

Ambtelijke overeenstemming bereikt over de 
tekst van de anterieure overeenkomst voor 
een plan. Participatie en ruimtelijke 
procedures moeten nog starten. Begin 2019 
is discussie op gang gekomen over de locatie  
en de invulling na aanleiding van eerste 
participatie mondeling van de initiatiefnemer. 

   

1/5/6 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

Herontwikkeling Fort Honswijk Start uitvoering plan van aanpak. Verder 
in gebruik nemen van diverse 
gebouwen en het fortterrein door 
ondernemers. Organisatie van 
publieksopenstelling. 
Fondsenverwerving ten behoeve van de 
herontwikkeling 

3 In 2018 is flink geïnvesteerd in de relatie met 
de omgeving. Met de omgeving is een breed 
gedragen Nota van Uitgangspunten voor de 
herontwikkeling opgesteld. Deze is in 
concept gereed. Er is een provinciale 
subsidie ontvangen ter grootte van € 550.000 
voor het planproces. Het fort is grotendeels 
(tijdelijk) in gebruik genomen en leeft weer. 

 

 

 

   

1/5/6 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

Inrichting van Fort Lunet aan de Snel 
door de gelijknamige stichting ten einde 
de beleefbaarheid van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie te versterken 

Faciliteren van het initiatief van de 
Stichting Lunet aan de Snel gericht op 
water-educatie. De gemeente richt zich 
o.a. op vergunningsverlening en 
stimuleren van samenwerking met 
andere forten van de stelling van 
Honswijk 

3 De stichting heeft in 2018 de ontwikkeling 
van het Waterfort ter hand genomen. Ook is 
het fort opengesteld voor wandelaars en 
wordt het incidenteel verhuurd voor kleine 
publieksactiviteiten. 

 

 

 

   

1/5/6 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk 

Herontwikkeling Werk aan de Waalse 
Wetering ten einde de beleefbaarheid 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te 
versterken 

Ondersteunen van het initiatief van 
Staatsbosbeheer om een ondernemer 
te vinden die het fort in gebruik neemt 

3 Het werk is opgeknapt en basale 
voorzieningen zoals toiletten zijn geplaatst. 
Hierna kan de volgende stap worden gezet 
en gaat Staatsbosbeheer in overleg met o.a. 
de gemeente op zoek naar een (tijdelijke) 
gebruiker. 

 

 

 

   

1/4/5 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk / V. 
Buitengebied Kromme 
Rijn 

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

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

3 Het belangrijkste project dat is voortgekomen 
uit het AVP in 2018 is de start van de aanleg 
van breedband internet in het buitengebied 
van de Kromme Rijnstreek.Vanuit het 
Leader-programma zijn diverse projecten 
gefinancierd, zoals het zorg/welzijnsnetwerk 
in de Wiese en de ontwikkeling van Lunet 
aan de Snel tot waterfort 

 

 

 

   

1/4/5 
   

IV. Eiland van 
Schalkwijk / V. 
Buitengebied Kromme 
Rijn 

Uitbreiding bekabeling/glasvezel Gemeente beoordeelt in 2018 het 
bekabelingsplan van de aanbieder 
(uitvoering in 2019) 

3 Er is gestart met de aanleg van glasvezel in 
het buitengebied. In het najaar 2019 
operationeel. 

 

 

 

   

 
   

   1  
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1/7 
 

 

 

V. Buitengebied 
Kromme Rijn 

Versterken van recreatiemogelijkheden 
van Nieuw Wulven in samenhang met 
het omliggende gebied 

Faciliteren van initiatief 
Staatsbosbeheer en plan geselecteerde 
ondernemer voor horecavoorziening 

Participatietraject is ingezet. Besluitvorming 
bestemmingsplan wordt in 2019 verwacht. 

   

1/4 
   

V. Buitengebied 
Kromme Rijn 

Tot uitvoering brengen van de 
Omgevingsvisie Kromme Rijn 

In 2018 is een coördinator (namens de 
drie gemeenten) aangesteld. De 
maatwerkgroep is geactiveerd, die de 
planinitiatieven in het Kromme 
Rijngebied begeleidt. Er is een website 
online en een narratief (boodschap) 
voor toerisme en recreatie opgestart. 

3  Lopend proces samen met gemeente Bunnik 
en Wijk bij Duurstede. In 2018 is een 
coördinator aangesteld en heeft de 
geactiveerde maatwerkgroep o.a. de website 
voor dit gebied gelanceerd. 

 

 

 

   

1/4 
   

V. Buitengebied 
Kromme Rijn 

Besluitvorming over uitbreidingsplan ’t 
Goy 

Vaststelling van het planologisch kader 
in 2018 

3  De gemeenteraad heeft ingestemd met de 
startnotitie betreffende de invulling van de 
locatie aan de Tuurdijk. 

 

 

 

   

1/4/5 
   

V. Buitengebied 
Kromme Rijn 

Kernrandzone ten noorden van Houten Vaststellen van een visie op de 
kernrandzone ten noorden van Houten 

1 Het opstellen van de visie is gereed. Er komt 
geen verdere besluitvorming hierop. Wordt 
als bouwsteen gebruikt voor Ruimtelijke 
Koers Houten. 
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Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie 
 

Wat willen we bereiken? 
Een duurzaam Houten: klimaat- en energieneutraal, stil, schoon, klimaatproof, met volop groen en 
water, gesloten kringlopen en natuurlijk materiaalgebruik. 
 
Duurzaamheid is een integraal thema. Ook andere activiteiten binnen de gemeente - met een ander 
primair doel - leveren een bijdrage aan een duurzamer Houten. De duurzaamheidsicoontjes uit dit 
deelprogramma zult u dan ook bij andere (deel)programma’s in de begroting tegenkomen. Op deze 
wijze wordt duidelijk gemaakt hoe ook andere beleidsvelden bijdragen aan duurzaamheid en 
energietransitie. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

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

 

 

  

2 
  

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

 

 

  

3 
  

GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel 
jaarlijks 2.500 m2 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te 
ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering 
wegloopt). 

 

 

  

4 
  

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

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

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

RWS  
Leefomgeving 

11,5% 14,9% 13,8 13% nnb* 
 

 

 

   

1.2 
   

Lokale duurzame energie als 
percentage van het totaal 
energieverbruik (exclusief 
verkeer) 

CBS (klimaat-
monitor) 

4,8% 6,5% nbb 5,5% nnb* 
 

 

 

   

* Cijfers komen medio 2019 beschikbaar. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
2018 Was het laatste jaar van het programma Duurzaam Houten. Veel activiteiten lopen door in 
afwachting van het (nieuwe) klimaatplan. In 2018 is het programma geëvalueerd en zijn de 
voorbereidingen voor het klimaatplan gestart. Daarnaast is veel tijd en aandacht uitgegaan naar de 
realisatie van openbare laadpalen, de (toen nog op handen zijnde) vergunningaanvraag voor 
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Windpark Goyerbrug en de voorbereidingen voor een Regionale Energie Strategie (RES). Houten is in 
de U10  één van de trekkers voor de RES. 
 
In 2018 heeft de focus van U-THUIS gelegen op het opzetten van het nieuwe loket 
www.jouwhuisslimmer.nl. Daarnaast is een start gemaakt met de plustaak 'woningprofiel'. De overige 
plustaken zijn doorgeschoven naar 2019. Meer informatie over U-THUIS is beschikbaar in de 
collegebrief voortzetting U-Thuis 20-6-2017. Tevens worden alle woningen die na 1 juli in productie 
zijn genomen aardgasvrij en is Nul-op-de-meter de standaard voor nieuwe woningen. Er was het 
afgelopen jaar veel behoefte – zowel intern als extern -  aan inhoudelijke advisering hierover. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Aantal objecten met 
zonnepanelen in Houten 

Energie in Beeld 1.330 1.625 nnb 2.200 nnb*  
 

 

 

   

1.2 
   

Aantal Houtense bezoekers 
van het (digitale) 
energieloket 

Bleeve X 500 X 1.000 858 1 
 

 

 

   

* Prestatie wordt niet meer gemeten. Bron Energie in Beeld bestaat niet meer.  

 

Doel Verklaring van afwijking 

1.2 Door regionale samenvoeging van de loketten is er vertraging ontstaan. 

 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

1 De aanbesteding voor het opstellen van het 
Klimaatplan is gestart. De uitvoering zal in 2019 
plaatsvinden. 

 

Opstellen van een Houtens Klimaatplan 
als opvolger van het Programma 
Duurzaam Houten 2016-2018. 

 

  

   

1 
 

    

3  
 

Starten met een pilot groene leges om 
verduurzaming van particuliere 
woningen te stimuleren. 

 

  

   

1 
 

    

1 Is onderdeel van de Ruimtelijke Koers Houten in 
2019. 

 

Actualisatie van het onderzoek naar de 
verduurzamingskansen voor het 
gemeentehuis (project verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed). 

 

  

   

1 
 

    

1 De Molenwiek is afgevallen als geschikte locatie. 
Het alternatief (dak van sporthal De Wetering) 
wordt op dit moment voorbereid. 

 

Realisatie van zonnepanelen op een 
aantal daken van gemeentelijke 
panden, zoals de Molenwiek. 

 

  

   

1 
 

    

3 Vergunning voor een eerste zonneveld is 
verleend. 

 

Realisatie van zonnevelden op basis 
van het in 2017 op te stellen 
uitnodigingskader zonnevelden. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

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

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

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

Afdeling 
Ruimtelijke 
ontwikkeling 

186kg 183kg 175kg 120kg 130kg 
 

 

 

   

2.2 
   

% Gescheiden huishoudelijk 
afval 

Afdeling BOR 63% 65% 65,5% 75% 74% 
 

 

 

   

2.3 
   

Aantal gestarte circulaire 
inkopen 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling / 
Staf 

X 4 3 3 3 
 

 

 

   

 

Doel Verklaring van afwijking 

2.1 De invoering van de vierde kliko en het aanrechtbakje, met het minder vaak ophalen van restafval, heeft 
voor de grootste daling van het restafval gezorgd sinds wij die hoeveelheden monitoren. De daling komt  
vooral doordat PMD (verpakkingen) en GFT (etensresten) veel beter gescheiden worden. Desondanks is 
de hoeveelheid restafval iets hoger dan verwacht zou mogen worden op grond van de proef in De 
Bermen en De Akkers. Ook opvallend is dat er meer restafval naar het scheidingsstation is gebracht (14 
kg per huishouden in 2018, dat was 10 kg in 2017). Wellicht dat een aantal bewoners liever de moeite 
neemt om zelf afval weg te brengen, dan het thuis beter te scheiden. Een andere verklaring kan zijn dat 
de resultaten van de proefwijken iets te rooskleurig waren, bijvoorbeeld omdat bewoners van die wijken 
tijdens de proef hun kliko's met restafval in aangrenzende wijken aanboden. Daarnaast bestaat de 
meeste nieuwbouw van het afgelopen jaar uit appartementen, waar minder voorzieningen zijn voor het 
scheiden van afval. Hierdoor is de landelijke doelstelling van 75% afval scheiden in het jaar 2020 nog net 
niet gehaald (realisatie in 2018 is 74%). 

2.2 De invoering van de vierde kliko en het aanrechtbakje, met het minder vaak ophalen van restafval, heeft 
voor de grootste stijging van het percentage afval scheiden gezorgd sinds de invoering van de groene 
kliko voor GFT in 1994. De daling komt  vooral doordat PMD (verpakkingen) en GFT (etensresten) veel 
beter gescheiden worden. De doelstelling van 75% afval scheiden in het jaar 2020 wordt net niet gehaald. 
Een van de oorzaken daarvan is dat de meeste nieuwbouw in Houten bestaat uit appartementen, waar 
minder voorzieningen zijn voor het scheiden van afval. Dit jaar gaan wij onderzoeken hoe wij het scheiden 
van afval bij appartementen kunnen verbeteren. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 
De AVU werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten aan de verbetering van het 
milieu met betrekking tot afval. Daarbij wordt gestreefd naar het bereiken van een zo gunstig mogelijk 
effect, tegen zo laag mogelijke kosten. Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het 
door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval (dus geen afval van 
bedrijven). De AVU doet dit door de organisatie en de regeling van transport, overslag, bewerking en 
verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Begin 2018 hebben circa 14.000 huishoudens van de laagbouw een kliko voor PMD gekregen, plus 
een aanrechtbakje voor etensresten. Vanaf dat moment wordt het restafval bij deze bewoners minder 
vaak ingezameld. Hierdoor zijn deze bewoners hun afval veel beter gaan scheiden. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

1 Omdat formatie op het gebied van 
afvalinzameling in 2018, vanwege de krappe 
arbeidsmarkt, niet kon worden ingevuld, is ervoor 
gekozen dit project uit te stellen naar 2019. 

 

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

 

  

   

2 
 

    

1 Dit onderzoek heeft nog niet plaats gevonden 
omdat formatie op het gebied van 
afvalinzameling in 2018 vanwege de krappe 
arbeidsmarkt niet kon worden ingevuld. 

 

Onderzoeken of op het 
afvalscheidingsstation nog meer 
soorten afval gescheiden ingezameld 
kunnen worden. 
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Doelstelling 3 

GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel 
jaarlijks 2.500 m2 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te ontkoppelen van 
de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt). 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

3.1 
   

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

Afgeleid van 
databestand 
afdeling BOR 

X X 1.080m2 2.500m2 1.472m2* 
 

 

 

   

3.2 
   

Oppervlakte bestaande 
openbare verharding dat is 
afgekoppeld van de riolering 

Afdeling BOR X X 8.800m2 9.250m2 19.426m2 
 

 

 

   

* Het betrof 1.346 m2 verharding die is vervangen door groen (Forum, Kostersgang, Mispelgaarde en Appelgaarde) en 126 m2 
verharding die is vervangen door waterpasserende verharding. 

 

Doel Verklaring van afwijking 

3.1 Uitgangspunt is werk met werk maken om daarmee uitvoeringskosten en overlast te beperken. In 2018 
waren er minder meekoppelkansen en is de realisatie achter gebleven bij de planning. 

3.2 Bij het afkoppelen zaten enkele zeer doelmatige projecten, bijvoorbeeld bij de Heemlanden waar tegen 
lage kosten veel m2 zijn afgekoppeld. Hiermee is de doelstelling voor 2018 ruim behaald. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Zoals in het deelprogramma Leefomgeving al is aangegeven is op enkele locaties verharding 

afgekoppeld van de riolering, zoals bij de Heemlanden. Verschillende parkeerplaatsen zijn 
voorzien van waterpasserende verharding. Op andere plaatsen is (overbodige) verharding 
helemaal weggehaald en vervangen. 

 De volgende bewonersacties zijn gehouden om meer tuinen watervriendelijk te maken en het 
waterbewustzijn van inwoners te vergroten: 
o kortingsactie regentonnen: 716 bewoners hebben een regenton aangeschaft; 
o ophalen overbodige verharding:  bij 8 bewoners, 147 m2 verharding; 
o watervriendelijke tuinontwerpen: 4 adressen; 
o inspiratiesessies watervriendelijke tuinen: door 48 bewoners bezocht. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

3 
 

    

1 In 2019 zal een nieuw klimaatplan worden 
opgesteld. 

 

Een opgestelde roadmap naar een 
klimaatproof Houten in 2040. 

 

  

   

 

Doelstelling 4 

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

 
Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het blijkt zeer complex te zijn deze pilots op te zetten. Er zit veel weerstand en beperkingen bij 
partijen. Hierdoor heeft dit nog niet tot resultaten geleid. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

4 
 

    

1 Om diverse redenen buiten onze invloedsfeer 
(o.a. toelevering stroom en inpassing in 
woningbouwontwikkeling) kan deze pakketkluis 
op de beoogde locatie in elk geval niet dit jaar 
gerealiseerd worden. 

 

Een pakketkluis bij één van de 
inprikkers realiseren, geïnitieerd en 
gefaciliteerd door de gemeente. 

 

  

   

 

Deelprogramma Landschap en recreatie 
 

Wat willen we bereiken? 
 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Behouden en versterken van een aantrekkelijk  buitengebied door in te zetten op landschap en 
natuurwaarden. 

 

 

  

2 
  

Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente 
(zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio. 

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

Behouden en versterken van een aantrekkelijk  buitengebied door in te zetten op landschap en 
natuurwaarden. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Aantal locaties aanplant 
landschapselementen 
(houtsingels, knotbomen, 
hoogstamboomgaarden) 

Gemeente 
Houten 

5 5 5 5 5 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Veldbezoeken bij en advisering aan particulieren met betrekking tot landschappelijke inpassing, 

onderhoud, herstel en aanleg van landschapselementen, soortenbeheer en advisering inzake de 
Wet Natuurbescherming. 

 Overleg met en ondersteuning van diverse werkgroepen van de Milieuwerkgroep Houten, inzake 
soortenbeheer (o.a. (weide)vogels, ringslangen en padden) en onderhoud van 
landschapselementen. 

 Advisering gemeente intern in het planteam over landschappelijke inpassing bij ruimtelijke 
ontwikkelingen en de juiste aanpak hierbij m.b.t. de Wet Natuurbescherming.  
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

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

Gemeente 
Houten 

20 22 19 15* 17 3 
 

 

 

   

1.2 
   

Aantal interne adviezen (in 
het planteam) op het gebied 
van natuur en landschap bij 
ruimtelijke ontwikkelingen 

 X X X 30 32 3 
 

 

 

   

*Het aantal adviesbezoeken zal in 2018 naar verwachting iets dalen, doordat er door inzet op het deelprogramma 
duurzaamheid minder tijd beschikbaar is om particuliere grondeigenaren actief te benaderen voor adviesbezoeken.  De 
adviesbezoeken zullen in de praktijk plaatsvinden op verzoek van grondeigenaren (daar is voldoende ruimte voor) en als 
ruimtelijke ontwikkelingen, die in het planteam worden behandeld, daartoe aanleiding geven. 

 

Doel Verklaring van afwijking 

1.1 Het aantal adviesbezoeken is vooraf op jaarbasis niet precies in te schatten. Er zijn iets meer 
adviesbezoeken geweest dan ingeschat. De inwoners weten de gemeente dus nog steeds goed te 
vinden. Soms ook n.a.v. vooroverleg, zoals bijvoorbeeld in het planteam 

 

 

Doelstelling 2 

Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals 
terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio. 

 
Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Recreatieschap De Stichtse Groenlanden beoogt recreatieterrein 't Waal (langs de Lek) verder te 
ontwikkelen. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
- Utrecht Marketing heeft in samenwerking met de regionale marketingorganisaties en in 

opdracht van 15 regiogemeenten gewerkt aan de (inter)nationale strategie “Utrecht Region”. 
Dit heeft onder meer geresulteerd in een gezamenlijke website, organisaties van 
persexcursies en deelname aan vakantiebeurzen in binnen- en buitenland. 

- Samen met de stichting ter promotie van het Eiland van Schalkwijk en de VVV Kromme 
Rijnstreek hebben we gewerkt aan de promotie en marketing van het Eiland van Schalkwijk. 
Dit heeft geresulteerd in een website (als onderdeel van de VVV website), ontwikkeling van 
een nieuwe fietsfolder en diversie promotie-uitingen, o.a. met reclame langs de Rondweg. 

- Met de stuurgroep RodS is gewerkt aan de uitvoering van diverse (laatste) projecten en zijn 
eerste voorstellen uitgewerkt over het beheer van de bestaande gebieden, zoals Nieuw 
Wulven, vanaf 2019. 

- De realisatie van het wandelroutenetwerk in de Kromme Rijnstreek is uitgesteld naar 
2019/2020. Wel zijn enkele verbeteringen in het wandelnetwerk op het Eiland van Schalkwijk 
gerealiseerd, zoals het klompenpad door de polder Blokhoven en de wandelroute over Fort 
Honswijk. 

- In het kader van de uitnodigingsplanologie zijn we met diverse ondernemers in gesprek over 
realisatie van diverse initiatieven waarbij recreatie de primaire functie is, of waar recreatie 
meerwaarde kan bieden aan andersoortige ontwikkelingen. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3  
 

Realisatie van een wandelroutenetwerk 
(bewegwijzering) in de Kromme 
Rijnstreek 

 

  

   

2 
 

    

1 Moet nog worden uitgevoerd. 
 

Opstellen beknopte recreatievisie voor 
het Eiland van Schalkwijk 

 

  

   

 

Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie 
 

Wat willen we bereiken? 
Het behoud van cultuurhistorische waarden voor toekomstige generaties. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten en 
archeologie). 

 

 

  

2 
  

Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te 
maken. 

 

 

  

3 
  

Het maximaal stimuleren van instandhouding van gemeentelijke monumenten. 
 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten en 
archeologie). 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Provinciale beoordeling van 
de uitvoering van wettelijke 
taken ten aanzien van 
cultuurhistorie en 
archeologie in het kader van 
Interbestuurlijk toezicht (IBT) 

Provincie Utrecht adequaat nnb adequaat adequaat adequaat 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Goede inbedding en verankering van cultuurhistorische en archeologische waarden in ruimtelijke 

plannen en projecten. 

 Aansluiting gehouden bij en geparticipeerd in provinciale en rijksplannen ten aanzien van Limes, 
NHW, herontwikkeling fort Honswijk en Lunet aan de Snel. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

1 Moet nog worden uitgevoerd. 
 

Het creëren van een gemeentebrede 
gebiedsdekkende cultuurhistoriekaart. 
We trekken daarbij op met de provincie 
en met de gemeente Wijk bij 
Duurstede. 

 

  

   

1 
 

    

3  
 

Nieuwe Erfgoedverordening om 
wijzigingen in de Erfgoedwet te 
verwerken. 

 

  

   

1 
 

    

3  
 

Monumentencommissie evalueren en 
herbenoemen (conform cyclus college, 
eens per 4 jaar). 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

Aantal bezoekers van 
tentoonstellingen in het 
Oude Station (incl. 
schoolklassen) 

Stichting 
Archeologie 
Houten 

1.350 1.500 n.n.b. 1.400 1400 
 

 

 

   

2.2 
   

Aantal opengestelde 
monumenten tijdens Open 
Monumenten Dag 

Organisatie Open 
Monumenten 
Dag 

X 16 15 15 21 
 

 

 

   

Het exacte aantal bezoekers in 2018 is nog niet bekend, dit zal blijken uit het nog te verschijnen jaarverslag van de 
archeologische werkgroep. 

 

Doel Verklaring van afwijking 

2.2 belangstelling om mee te doen was groter dan verwacht 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Voor borden die in 2019 geplaatst gaan worden bij interessante cultuurhistorische plekken is de 

huisstijl toegepast die voor cultuurhistorie en archeologie is gemaakt. 

 Vertaling van de Houtense geschiedenis in stedenbouwkundige plannen.  

 Waar mogelijk is de archeologische werkgroep ingezet bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij hun 
rol onder toezicht meer educatief en publieksgericht wordt. 

 Er wordt nog nader onderzocht of er op verschillende (openbare) plekken  archeologisch materiaal 
tentoon gesteld kan worden, dit in samenspraak met de archeologische werkgroep. 

 Organisatie van Open Monumenten Dag die net als voorgaand jaar samen met Wijk bij Duurstede 
en Bunnik georganiseerd is. 

 In het Oude Station gebouw bij de archeologische werkgroep zijn archeologische 
tentoonstellingen  gehouden en er wordt door de werkgroep voorlichting gegeven op scholen. De 
archeologische werkgroep beschikt over leskisten die hiervoor zijn ingezet. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3  
 

Organiseren Open Monumenten Dag. 
 

   

2 
 

    

1 Moet nog worden uitgevoerd. 
 

Vernieuwen gemeentelijke webpagina's 
over cultuurhistorie. 

 

  

   

 

Doelstelling 3 

Het maximaal stimuleren van instandhouding van gemeentelijke monumenten. 

 
Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Assisteren bij vergunningstrajecten van monumenteneigenaren en adviseren omtrent onderhoud; 

 Behoud van monumenten door herbestemming toe te staan. 

 Op 1 februari 2018 is de Erfgoedverordening van de gemeente Houten inwerking getreden en 
daarmee is sprake van een actueel instrumentarium conform de Erfgoedwet. Aan deze 
verordening wordt nu getoetst en mee gewerkt. 

 De werkwijze van de monumentencommissie is geëvalueerd. Op 28 augustus is het 
evaluatierapport van de monumentencommissie vastgesteld, er zijn al enkele veranderingen 
doorgevoerd, te weten: 

 De naam van de monumentencommissie wijzigt naar ‘Erfgoedcommissie’. 

 Herbenoemingsmogelijkheid voor leden (en voorzitter) aanpassen naar maximaal 1 termijn; 

 Om de aanwezige kennis in de commissie niet verloren te laten gaan is besloten om in eerste 
instantie de twee leden die de langste zittingsperiode in de commissie hebben te vervangen door 
nieuwe mensen. De procedure hiervoor is gestart en zal in 2019 afgerond worden. Daarna kunnen 
elk jaar 1 à 2 leden worden herbenoemd voor maximaal 1 extra periode van 4 jaar of worden 
vervangen door een nieuw commissielid. Een en ander conform de eerdere regeling uit de 
verordening Monumentencommissie. 

 De vergoeding voor de leden van de monumentencommissie en de voorzitter baseren op de 
vergoeding voor de leden van de bezwaarschriftencommissie; 

 Initiatiefnemer een cultuurhistorisch en bouwhistorisch rapport (opgesteld door een erkend en 
gecertificeerd bureau) laten aanleveren voor die gevallen waar dat voor een rijksmonument ook 
verplicht is. Een en ander conform de bepalingen uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht; 

 In het eerste kwartaal van ieder jaar een jaarverslag over het voorgaande jaar opstellen door de 
ambtelijk secretaris van de commissie. 

 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 
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 Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2017 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2018 

 
 
 

Begroting 
na wijziging 

2018 

 
 
 
 

Rekening 
2018 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2018 

Programma 02. Duurzame 
leefomgeving 

     

lasten      

02.01 Woningen 306.915 260.065 375.295 296.165 79.130 

02.02 
Commerciële voorzieningen en 
horeca 

477.399 545.508 585.409 518.151 67.258 

02.03 Leefomgeving 7.458.158 6.655.373 7.583.747 7.512.481 71.266 

02.04 Gebiedsinrichting 17.082.938 26.307.850 27.179.528 13.262.452 13.917.076 

02.05 Duurzaamheid & energietransitie 5.947.358 5.698.615 6.758.109 6.672.793 85.316 

02.06 Landschap en recreatie 365.854 381.432 390.032 375.122 14.910 

02.07 Cultuurhistorie en archeologie 885.361 875.144 869.644 911.621 -41.977 

02.99 Programmabrede kosten 169.197 1.644.518 3.338.156 2.733.670 604.486 

Totaal lasten 32.693.179 42.368.505 47.079.920 32.282.456 14.797.464 

baten      

02.01 Woningen 156.524 15.078 15.078 17.358 2.280 

02.02 
Commerciële voorzieningen en 
horeca 

221.403 241.806 250.616 251.210 594 

02.03 Leefomgeving 3.680.943 3.084.036 3.235.056 3.331.626 96.570 

02.04 Gebiedsinrichting 15.321.560 24.598.558 24.852.905 11.539.222 -13.313.683 

02.05 Duurzaamheid & energietransitie 4.667.222 4.585.444 5.102.213 5.250.888 148.675 

02.06 Landschap en recreatie 20.284 13.085 35.685 35.673 -12 

02.07 Cultuurhistorie en archeologie 440.453 369.040 369.040 436.366 67.326 

02.99 Programmabrede kosten 2.213.785 868.169 3.028.391 1.429.945 -1.598.446 

Totaal baten 26.722.174 33.775.216 36.888.984 22.292.287 -14.596.697 

Saldo 02. Duurzame leefomgeving 5.971.005 8.593.289 10.190.936 9.990.169 200.767 

       

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



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               99 

 

Deelprogramma Woningen 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 81.409 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

02.01.01 Woningbouw € 74.246  V € 1.265  V 

 Saldo diverse overige producten € 4.884  V € 1.014  V 

 TOTAAL € 79.130  V € 2.280  V 

        
        

  SALDO   € 81.409  V 

 
02.01.01 Woningbouw - Lasten € 79.000V  
 

V 

Het betreft hoofdzakelijk het restant van het budget van de stedenbouwkundige visie. Dit restant van 
ruim € 70.000 (bestemmingsreserve Toekomstfonds) wordt samen met het budget van 2019                
(€ 100.000) ingezet voor de Ruimtelijke Koers Houten.  
 

 
 
 

Deelprogramma Leefomgeving 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 167.836 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

02.03.01 Speelvoorzieningen € 29.835  V € 26.221  V 

02.03.02 Groenvoorzieningen € 41.273  V € 7.909  V 

02.03.03 Verlichting € 33.171  V € 20.885  N 

02.03.06 Riolering € 60.903  N € 60.902  V 

 Saldo diverse overige producten € 27.890  V € 22.423  V 

 TOTAAL € 71.266  V € 96.570  V 

        
        

  SALDO   € 167.836  V 

 
02.03.01 Speelvoorzieningen (€ 56.000 V) 
Het voordeel op de lasten wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de aanleg van de jeu de 
boules banen is vertraagd naar 2019. Het voordeel op de baten is voor het grootste deel ontstaan 
doordat het onderhoud van zandbakken van scholen over het jaar 2017 pas is gefactureerd in 2018. 
 
02.03.02 Groenvoorzieningen (€ 50.000 V) 
Voor het grootste gedeelte wordt het voordeel op de lasten van groenvoorzieningen veroorzaakt 
doordat er voor 2 projecten in het kader van reconstructie plantsoenen (Kamgras en Boogmuur) geen 
uitgaven zijn gedaan. Uitvoering van deze projecten vindt plaats in 2019. 
02.03.06 Riolering (per saldo neutraal) 
Er heeft in 2018 meer onderhoud aan riolen en aan watergangen plaatsgevonden dan gepland, 
daarnaast zijn er ook meer kwijtscheldingen verleend dan vooraf was ingeschat. Tegenover dit nadeel 
op de lasten staat een hogere onttrekking uit de voorziening egalisatie tarief riool. 
 
Diverse kleine verschillen op andere producten tellen op tot € 62.000 V. 
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Deelprogramma Gebiedsinrichting 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 603.393 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau € 13.548.283  V € 13.537.782  N 

02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau € 318.797  V € 35.838  V 

02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau € 49.996  V € 188.260  V 

 TOTAAL € 13.917.076  V € 13.313.683  N 

        
        

  SALDO   € 603.393  V 

 
02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau (grondexploitaties) - Lasten € 13.548.000 V en Baten 
€ 13.538.000 N 
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal 
opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie van de boekwaarde te verantwoorden. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 10.000 V. 
 
02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau  Lasten € 319.000 V en Baten € 36.000 V 
 
Lasten: 
Mobiliteitsverbetering Eiland van Schalkwijk 148.000 V 
In 2018 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor een aantal projecten in het kader van 
de mobiliteitsverbetering eiland van Schalkwijk. Deze projecten hebben een langere doorlooptijd dan 
een begrotingsjaar. Het resterende budget van € 148.000 wordt via het Fonds Mobiliteitsverbetering 
Eiland van Schalkwijk meegenomen naar 2019 ter uitvoering van deze projecten. 
 
Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied  € 78.000 V 
De beschikbaar gestelde middelen van de 2e tranche voor de projecten in het buitengebied zijn jaar 
overschrijdend. Het restantbudget wordt via het Fonds Buitengebied meegenomen naar 2019 ter 
uitvoering van deze projecten. 
 
NHW ontwikkeling waterlinie € 35.000 V 
Het optimaliseren van de bereikbaarheid van de forten en andere waterlinieobjecten op het Eiland van 
Schalkwijk betreft een fasering over meerdere jaren. Het restantbedrag blijft hiermee in de 
bestemmingsreserve Linieland en wordt in 2019 ingezet bij de verdere uitvoering van deze projecten. 
 
Fort Honswijk € 27.000 V 
Er bleek in werkelijkheid minder onderhoud aan het fort nodig dan vooraf geprognosticeerd. De totale 
raming voor 2018 was € 283.500 de werkelijke uitgaven waren € 257.000. Het restant wordt via de 
bestemmingsreserve Linieland meegenomen naar 2019. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 31.000 V. 
 
Baten: 
Bestemmingsplannen € 13.000 V: 
Vergoeding op basis van een anterieure overeenkomst  voor het begeleiden van een 
bestemmingsplanprocedure. 
 
NHW ontwikkeling waterlinie € 15.000 V: 
Bijdrage HDSR in kosten aanleg duiker en een bijdrage voor het evenement Likkenbaarden langs de 
Linie van de Provincie Utrecht. 
 
Honswijk € 8.000 
Extra verhuur inkomsten in de laatste maanden van 2018 
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02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau Lasten € 50.000 V en Baten € 180.000 V 
 
Lasten: 
Toezicht en handhaving € 50.000 V 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) 
worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van 
derden) doorbelast aan de producten. 
 
 
Baten: 
Bouwvergunningen € 180.000 V: 
In 2018 is de meeropbrengst leges hoger uitgevallen dan eerder geraamd in de 2e 
bestuursrapportage. Dit is veroorzaakt door een aantal kleine aanvragen en daarnaast een grote 
aanvraag, zorgcomplex Loerik 6, die niet voorzien was in 2018 maar aan het einde van het jaar alsnog 
vergund is.  
 

Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 233.991 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

02.05.01 Afvalinzameling € 95.485  N € 95.485  V 

02.05.05 Mobiliteit en energie € 170.017  N € 10.407  V 

02.05.07 Wet milieubeheer € 51.680  V € 1.109  N 

02.05.09 Milieuprojecten € 277.881  V € 44.000  V 

 Saldo diverse overige producten € 21.257  V € 108  N 

 TOTAAL € 85.316  V € 148.675  V 

        
        

  SALDO   € 233.991  V 

 
02.05.01 Afvalinzameling (per saldo neutraal) 
Aan het einde van het jaar vindt de afrekening van de AVU plaats op basis van de werkelijke 
hoeveelheden van de diverse afvalstromen. Er is in 2018 ook sprake geweest van hogere 
kwijtschelding dan vooraf was verwacht. Door het budgetneutrale karakter van de afvalstoffenheffing 
betekent dit dat het nadeel op de hogere kosten in dit geval leidt tot een gelijke hogere onttrekking uit 
de Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. Bij de berekening van het tarief voor de 
afvalstoffenheffing in het kader van de begroting 2020 wordt de stand van deze voorziening betrokken. 
 
02.05.05 Mobiliteit en energie Lasten  € 170.000 N 
 
Lasten: 
Regionale samenwerking rondom energiebesparing  € 170.000 N 
De gemeente Houten is een aantal jaar penvoerder voor deze regionale projecten geweest. Met in 
gang van 1 januari 2019 wordt de gemeente Stichtse Vecht de penvoerder.Naast de specifieke 
bijdragen in de Algemene uitkering dragen alle deelnemende gemeente bij aan de uitvoering van deze 
opgaven. Bij de 2e bestuursrapportage is het resterende positieve saldo van deze regionale projecten 
per abuis in het gemeentelijke saldo terecht gekomen. Dit saldo moet worden overgedragen aan de 
gemeente Stichtse Vecht als nieuwe penvoerder en leidt tot een nadelig resultaat. 
 
02.05.09 Milieuprojecten Lasten € 277.000 V  en Baten € 44.000 V 
 
Lasten: 
Duurzaam € 277.0000 V 
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De combinatie van personele wisselingen en de bestuurswissel hebben ertoe geleid dat een aantal 
projecten pas in de loop van 2018 zijn gestart. Dit zijn bijvoorbeeld de start van de voorbereiding van 
het klimaatplan Houten 2019-2022, de bijdrage aan duurzaamheidsinitiatieven, laadpalen en 
procesbegeleiding 2e windmolenpark. Deze projecten zullen in 2019 verder worden uitgevoerd en 
projecten die in 2018 niet zijn uitgevoerd zijn doorgeschoven naar 2019. Het saldo van dit product blijft 
beschikbaar in het Toekomstfonds.   
 
Baten: 
Duurzaam € 44.000 V 
Dit betreft de bijdrage van de gemeente Utrecht in de gemaakte kosten voor de energy-analyse U10. 
 

Deelprogramma Programmabrede kosten 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 993.960 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede 
kosten 

€ 604.486  V € 0  
 

02.99.02 Programma Duurzaam mutaties reserves € 0  
 

€ 1.598.446  N 

 TOTAAL € 604.486  V € 1.598.446  N 

        
        

  SALDO   € 993.960  N 

 
02.99.01 Programma 'Duurzame leefomgeving' Programmabrede kosten (€ 604.000 V) 
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de 
producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) 
worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van 
derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer. 
 
02.99.02 Programma  'Duurzame leefomgeving' mutaties reserves Baten (€ 1.598.000 N) 
  
Het nadeel op de mutaties van de reserves van het programma 'Duurzame leefomgeving' heeft 
verschillende oorzaken: 
Lagere onttrekkingen uit reserves door lagere kosten voor: 

 Fietsstraat Heemsteedseweg (€ 590.000 N) 

 Omgevingsvisie (€ 143.000 N) 

 Stedebouwkundige visie (€ 100.000 N) 

 Programma Duurzaam 2018 (€ 111.000 N) 

 Fonds buitengebied 2e tranche (€ 78.000 N) 

 Diverse projecten (€ 80.000 N) 
Daarnaast heeft er voor € 496.000N  een verschuiving plaatsgevonden met onttrekkingen uit 
programma 3 Goede Bereikbaarheid. 
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Programma Goede bereikbaarheid 
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Programma Goede bereikbaarheid 
 

Programma in vogelvlucht 
Inleiding 
Houten ligt prachtig centraal in Nederland en is onlosmakelijk verbonden met de populaire en 
economisch sterke Utrechtse regio. De keerzijde is dat de regio onder druk staat op het gebied van 
bereikbaarheid.  
We streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten (en de regio) per auto, het 
openbaar vervoer en met de fiets. Ook is een goede bereikbaarheid binnen de gemeente belangrijk. 
Bij onze werkzaamheden zoeken we continu naar een goede balans tussen bereikbaarheid, 
leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. 
De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe 
infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de 
aandacht te houden is overleg met onze partners van strategisch belang.  
We kunnen stellen dat de infrastructuur in en rond Houten goed functioneert en dat daardoor de 
bereikbaarheid goed is. 
 

Overzicht deelprogramma's 

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Verkeersbeleid 

 Autoverkeer 

 Fietsverkeer 

 Openbaar vervoer 
 

Behaalde maatschappelijke doelen 
Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) 
 
Er is sprake van een betrouwbare en acceptabele reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van 
Houten. De reistijd in de spits naar de A27 - vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Rondweg - 
is nog steeds acceptabel. De reistijd is het afgelopen jaar wel met een halve minuut toegenomen naar 
in totaal 7 minuten maar dat was ook de verwachting vanwege de aantrekkende economie. 
De weginfrastructuur in de gemeente voorziet in de behoefte van de gebruikers, mede door een 
adequaat beheer. Over het algemeen zijn de inwoners ook tevreden over de parkeergelegenheid. De 
tevredenheid van de inwoners over het fietsnetwerk in Houten is op het bestaande hoge niveau (98%!) 
gehandhaafd. In 2018 is Houten zelfs uitgeroepen tot fietsstad van Nederland.   
Het totaal aantal buspassagiers in de gemeente is in 2018 verder toegenomen. De tevredenheid van 
inwoners over het busvervoer naar plaatsen buiten Houten is daarbij min of meer gelijk gebleven. Ook 
heeft de verhoging van de frequentie van het aantal treinen in het afgelopen jaar naar 6 treinen per 
uur het gebruik van de trein gestimuleerd. 
 
Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) 
De maatschappelijke effecten waren in 2018 in lijn met de voorgenomen ambities/prognoses. 
 

Prestaties 
In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch 
weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie-indicatoren is gerealiseerd. 
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Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 50 % gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden 
hieronder nader toegelicht.  
 
Gerealiseerde prestaties 

 De bestuursovereenkomsten met Rijkswaterstaat voor de aanleg van de ring Utrecht (A27/A12), 
de verbreding van de A27 en de aanleg van een fietsbrug  over de Lek zijn uitgewerkt. 

 Er is een voorlichtingscampagne geweest voor de nieuwe buslijnen naar Vianen en Zeist. 
 
Niet gerealiseerde prestaties 

 Enkele herinrichtingsprojecten konden nog niet worden uitgevoerd (fietsverbinding Oostrumsdijkje, 
fietsstraat Koppeldijk/Heemsteedseweg/Overeindseweg en Beusichemseweg in de kern ‘t Goy). 

 

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde 
maatschappelijke effecten? 

Bij de projecten A27/A12 Ring Utrecht en verbreding A27 Houten – Hooipolder (waarvoor 
overeenkomsten zijn afgesloten) zijn wij continu bezig om de belangen van Houten actief in te 
brengen om op deze wijze o.a. de bereikbaarheid en leefbaarheid van Houten te vergroten. 
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Deelprogramma Verkeersbeleid 
 
Bij dit deelprogramma is alleen de ambtelijke inzet (uren) begroot van degenen die zich bezighouden 
met het verkeersbeleid. Omdat de doelstellingen sterk verweven zijn met de doelstellingen elders in dit 
programma en met verkeersveiligheid (programma Veilig), is er bij dit deelprogramma niets 
opgenomen. 
 

Deelprogramma Autoverkeer 
 

Wat willen we bereiken? 
We streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto. Daarbij hoort een 
weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de 
behoefte van de autogebruikers en het goederenvervoer, met oog voor de verkeersveiligheid, 
geluidskwaliteit en luchtkwaliteit. Ook in de spits willen we een acceptabele betrouwbare reistijd 
kunnen garanderen op de Rondweg. We zijn niet alleen vóór de fiets, maar ook vóór de auto. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

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

 

 

  

2 
  

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

 

  

3 
  

Tevredenheid van inwoners over de parkeergelegenheid in hun buurt én in het Centrum. 
 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Reistijd in de spits naar de 
A27, vanaf de Koppeling 
(rotonde De Molen) via de 
Rondweg 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

6:30 min 6:30 min 6:30 min 7:00 min* 7:00 min 
 

 

 

   

1.2 
   

Reistijd in de spits naar de 
A12, vanaf de Koppeling 
(rotonde De Molen) via de 
Rondweg 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

6:00 min 6:00 min 6:30 min 6:30 min* 6:30 min 
 

 

 

   

*Een stijging ten opzichte van 2015 en 2016 als gevolg van de economische groei en de daarmee gepaarde drukte op de 
wegen 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
U10 
Van de 12 U10-gemeenten nemen Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist deel aan de bestuurstafel duurzame bereikbaarheid.  
De U10-gemeenten willen de goede perspectieven van de regio Utrecht als ontmoetingsplek voor 
Gezond stedelijk leven koesteren, versterken en benutten.  
Zij werken daarom op vrijwillige basis samen in U10-verband door gemeenschappelijke onderwerpen 
en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en 
activiteiten te ondernemen. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In U10 verband zijn in 2018 diverse gemeenschappelijke ambities geformuleerd. Ten aanzien van 
doorstroming is dit vertaald in een concept Minder hinder aanpak, die wordt gepositioneerd onder U-
Ned. Vanuit het programma U-Ned wordt onderzoek gedaan naar een evenwichtige en 
samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid in de Metropoolregio Utrecht 
voor de komende 10 jaar.  
Daarnaast is eind 2018 een bestuursovereenkomst afgesloten met Rijkswaterstaat, de provincie 
Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Bunnik, De Bilt en Stichtse Vecht over de verbreding 
A27/A12  Ring Utrecht.   
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3  
 

Uitwerking bestuursovereenkomst met 
Rijkswaterstaat voor de aanleg van de 
Ring Utrecht (inclusief extra 
geluidsschermen bij Houten). 

 

  

   

1 
 

    

3  
 

Uitwerking bestuursovereenkomst met 
Rijkswaterstaat voor de verbreding van 
de A27 tussen Houten en Hooipolder 
en de aanleg van een fietsbrug over de 
Lek ter hoogte van de A27. Deze 
indicator is ook vermeld bij 
deelprogramma fietsverkeer. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

% Inwoners dat vindt dat in 
de eigen buurt straten, 
paden en stoepen goed 
begaanbaar zijn 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 79% 79% 79% 83% 
 

 

 

   

2.2 
   

% Asfaltwegen dat aan de 
beeldkwaliteitsnorm voldoet* 

Afdeling BOR 80% 80% 80% 80% 80% 
 

 

 

   

2.3 
   

% Klinkerbestrating dat aan 
de beeldkwaliteitsnorm 
voldoet* 

Afdeling BOR 80% 80% 80% 80% 80% 
 

 

 

   

* Een weg voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm als 80% van de weg aan de norm voldoet.  De genoemde realisatiecijfers zijn 
per definitie een schatting, gebaseerd op in- en externe inspectiegegevens. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Er is klein en groot onderhoud uitgevoerd aan verhardingen, civieltechnische kunstwerken en 

verkeersregelinstallaties conform het jaarplan BOR 2018. 

 Wat betreft elementenverharding was er groot onderhoud op ongeveer 140 locaties. Bijvoorbeeld 
reparaties n.a.v. verzakkingen en wortelopdruk en het vervangen van versleten wegdelen. Tevens 
is als proef bij overgangen van elementenverharding naar asfalt gebruik gemaakt van geluid 
reducerende stenen. 
Grotere integrale projecten waren onder andere de Kamillehof, het Haarspitveld en rond het 
basketbalveldje aan de Kikkersloot. Dit waren reconstructies waar ook boomplaatsverbetering is 
toegepast en nieuwe bomen zijn aangeplant. Ook zijn er paden van half verharding aangelegd 
aan de Tetwijkseweg en op de Vijfwal aan de westkant van Vinex. 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               108 

Een aparte onderhoudsploeg is ca. 1.530 uur bezig geweest met klein onderhoud aan 
elementenverharding door heel de gemeente Houten heen (op 193 plekken). Met behulp van een 
tablet is een schouw gedaan van het kleine onderhoud. De hoogste prioriteiten zijn vervolgens 
door deze onderhoudsploeg opgelost. Volgend jaar is het de bedoeling om nog meer digitaal te 
gaan werken. 

 Wat betreft asfaltverharding zijn op één na alle geplande projecten uitgevoerd zoals Mispelgaarde 
(tot aan de Brug ter hoogte van het Imkerspad), Waalseweg (vanaf de kern tot aan de komgrens 
richting Nieuwegein), Voetpad Ruitercamp (zijde Imkerspark) en Oud Wulfseweg (vanaf de 
Rondweg tot aan de ingang van SV Houten). De Beusichemseweg is doorgeschoven naar 2019. 
Door schade als gevolg van de droogte was er relatief veel reparatiewerk aan het asfalt.  
De Rondweg heeft een behandeling gekregen met een preventief, verjongend onderhoudsmiddel 
voor asfaltverharding (Pentack).  

 Bij civieltechnische kunstwerken was er groot onderhoud aan bruggen op de Zomervlinderberm, 
Mathaakveld, Jukveld en Troubadoursborch en aan de Vlierwegtunnel, 

 Bij klein onderhoud ging het voornamelijk om bruggen in de groenstrook van Houten-Noord maar 
ook bij het Elpad, Talingweide, Lelietuin en Roerdompweide, kleine betonreparaties in tunnels, 
ophalen van straatwerk voor tunnels en bruggen, etc. 

 We hebben het gebruik van duurzame auto’s gestimuleerd door nieuwe openbare oplaadpunten 
te realiseren. 

 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 

 

Doelstelling 3 

Tevredenheid van inwoners over de parkeergelegenheid in hun buurt én in het Centrum. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

3.1 
   

% Inwoners dat vindt dat er 
voldoende 
parkeergelegenheid is in de 
buurt 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 64% 66% 64% 67% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Er is lang en intensief overlegd met de bedrijven op De Bouw over de aanleg van extra 

parkeerplaatsen. Een overeenkomst is nu in zicht. Er wordt echter weer meer langs De Bouw 
geparkeerd. Dit zorgt opnieuw voor opstoppingen en irritaties bij weggebruikers. 
Vooruitlopend op de definitieve oplossing (instellen blauwe zone Tuinbouw/Wijnbouw en 
aanleg parkeerplaatsen in de groenstrook bij bedrijven De Bouw) zijn daarom tijdelijke 
parkeervakken aangebracht en een tijdelijk parkeerverbod en een verbod om stil te staan. 
Naar verwachting worden medio 2019 de parkeerplaatsen aangelegd en de andere 
maatregelen uitgevoerd. 

 Er zijn van bewoners verzoeken ontvangen in het kader van de aanpak 'Parkeren op maat. 
Deze hebben niet tot aanleg van parkeerplaatsen geleid. 

 Er is gehandhaafd in de (blauwe) parkeerschijfzones. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

3 
 

    

3  
 

Handhavingsactie op het parkeren van 
grote voertuigen (met name grote 
bestelbussen) in woonwijken.  
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Deelprogramma Fietsverkeer 
 

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

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

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

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

% Inwoners dat tevreden is 
over de fietsroutes in Houten 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 97% 97% 97% 98% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 In 2018 is Houten uitgeroepen tot beste fietsstad van Nederland, deze verkiezing wordt in 2019 

gevierd met een fietsfeest en de komst van het Nationaal Fietscongres naar Houten. 

 In regionaal verband (U10) is de regionale fietsvisie opgesteld. 

 Samen met de fietsersbond is de kwaliteit van de fietspaden onderzocht, met name op 
geschiktheid voor e-bikes. 

 Van diverse projecten genoemd bij de prestatie-indicatoren hieronder is de voorbereiding gestart. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

1 De aankoop van grond stuit op problemen. 
Het college heeft besloten om de 
mogelijkheden tot onteigening te 
onderzoeken. Er staan begin januari 2019 
nieuwe gesprekken met de grondeigenaren 
gepland. Afhankelijk van de uitkomst van 
deze gesprekken wordt gekeken of er 
oplossingsrichtingen mogelijk zijn of dat er 
ingestoken wordt op onteigening. Omdat 
onteigenen veel tijd kost is de 
subsidietermijn verlengd tot 31 december 
2022. 

 

Het Oostrumsdijkje herinrichten als 
fietsverbinding. 

 

  

   

1 
 

    

1 Op bestuurlijk niveau is aangegeven dat (in 
verband met te verwachten kostenstijgingen 
bij meerdere projecten) er eerst herijking 
plaats dient te vinden over de baten van het 
project in relatie tot de kosten. Eerst dient er 
dus besluitvorming plaats te vinden op 
bestuurlijk niveau. In verband hiermee is de 
subsidietermijn verlengd tot 31 december 
2020. 

 

Aanleg fietsstraat 
Koppeldijk/Heemsteedseweg/Overeindseweg, 
samen met gemeente Nieuwegein. 

 

  

   

1 
 

    

3  
 

Uitwerking bestuursovereenkomst met 
Rijkswaterstaat voor de verbreding van de 
A27 tussen Houten en Hooipolder en de 
aanleg van een fietsbrug over de Lek ter 
hoogte van de A27. Deze indicator is ook 
vermeld bij autoverkeer - doelstelling 1. 

 

  

   

1 
 

    

1 Medio 2018 is er een aanbesteding 
gehouden voor de herinrichting van de 
Beusichemseweg. Op 18 september 2018 is 
het werk gegund, maar de aannemer bleek 
de planning niet te kunnen halen. Daarom 
heeft de gemeente de overeenkomst met de 
aannemer ontbonden. Dit betekent dat er 
een nieuwe aanbesteding moet worden 
gehouden en dat het werk niet zoals 
oorspronkelijk gepland in 2018 uitgevoerd 
is. Voor het afstemmen van een nieuwe 
uitvoeringsplanning is overleg nodig met 
verschillende stakeholders, waaronder Mooi 
’t Goy. Vooruitlopend op de uitkomst van 
deze afstemming is de verwachting dat de 
werkzaamheden kunnen starten in het 2e 
kwartaal van 2019, en dat de herinrichting 
voor de bouwvak gereed is. 

 

Na een uitgebreid voortraject met bewoners, 
politie en in- en externe deskundigen wordt in 
2018 de Beusichemseweg in de kern 't Goy 
gereconstrueerd. Er is gekozen voor 
fiets(suggestie)stroken in combinatie met 
snelheid remmende maatregelen, omdat dat 
de veiligste oplossing is. Deze indicator staat 
ook vermeld in programma Veilig, 
deelprogramma Fysieke veiligheid, 
doelstelling 4. 

 

  

   

 

Deelprogramma Openbaar vervoer 
 

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

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar 
omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. 

 

 

  

2 
  

Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen 
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buiten de gemeente Houten. 
  

3 
  

Tevredenheid van inwoners over het kleinschalig aanvullend vervoer (Regiotaxi en Vervoer 
Houten). Dit in relatie tot de sociale doelstelling van het aanvullend vervoer. Het gaat daarbij 
onder meer om mensen met een beperking. 

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar 
omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

% Inwoners dat tevreden is 
over busvervoer naar 
plaatsen buiten Houten: 
totaal 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 43% 52% 45% 50% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Wij zijn structureel regionaal (U10) in overleg met de provincie over de jaarlijkse wijzigingen in de 

dienstregeling voor het busvervoer. 

 In 2018 is de provincie, in samenwerking met U-OV en Houten, gestart met de voorbereidingen 
van het opzetten van een flexibel openbaarvervoersysteem in Tull en ’t Waal, Schalkwijk, ’t Goy 
en Houten-Zuid. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

1 Bij nadere analyse bleek dat op de route meer 
verkeerslichtenregelingen gewijzigd moesten 
worden. Dit is gebeurd met uitzondering van de 
verkeersregeling Rondweg-Binnenweg wat 
technisch niet mogelijk was. 

 

Aanpassen verkeersregeling Rondweg 
–Binnenweg ten behoeve van een 
vlotte doorstroming van de verlengde 
buslijn 43 (van en naar Odijk). 

 

  

   

1 
 

    

1 We werken aan een proef met een flexibel 
vervoersconcept op het Eiland van Schalkwijk, 
met vervoer met kleine busjes op verzoek. Dit 
wordt in maart/april 2019 geïntroduceerd. 

 

Uitvoeren van een proef "slimme 
mobiliteit" in het kader van de proeftuin 
Duurzame Mobiliteit op het Eiland van 
Schalkwijk, met subsidie van de 
Provincie Utrecht. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten 
de gemeente Houten. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

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

Qbuzz 540 700 747 750* 772 
 

 

 

   

* Een stijging als gevolg van twee nieuwe busverbindingen van en naar Houten. Zie ook doelstelling 1 
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Doel Verklaring van afwijking 

2.1 De komst van de nieuwe buslijnen naar Vianen en Zeist hebben mogelijk geleid tot een grotere 
reizigersgroei dan verwacht. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Wij zijn structureel  regionaal (U10) in overleg met de provincie over de jaarlijkse wijzigingen in de 

dienstregeling voor het busvervoer. 

 In 2018 is de provincie, in samenwerking met U-OV en Houten, gestart met de voorbereidingen 
van het opzetten van een flexibel openbaarvervoersysteem in Tull en ’t Waal, Schalkwijk, ’t Goy 
en Houten-Zuid. 

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3  
 

Voorlichtingscampagne voor de nieuwe 
buslijnen. 

 

  

   

 

Doelstelling 3 

Tevredenheid van inwoners over het kleinschalig aanvullend vervoer (Regiotaxi en Vervoer Houten). 
Dit in relatie tot de sociale doelstelling van het aanvullend vervoer. Het gaat daarbij onder meer om 
mensen met een beperking. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

3.1 
   

Klantwaardering Regiotaxi Provincie 7,8 X* X* 7,8 x** 
 

 

 

   

* In 2016 en 2017 is geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden aangezien de klanttevredenheid al enkele jaren stabiel is.  
** in 2018 is geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden omdat er voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding zijn 
getroffen waarbij klanten betrokken worden 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 Besluit is genomen dat de provincie nog één periode de inkoop, het contractbeheer en de 

gedeeltelijke financiering van de Regiotaxi op zich neemt (2020 t/m 2023). In de voorbereiding 
op de periode na 2023 is een regionaal project 'Vernieuwing doelgroepenvervoer' opgezet 
waar Houten in participeert. Hiervoor is een gezamenlijk visiedocument opgesteld. 

 Vervoer Houten ontvangt subsidie voor de organisatie van hun dienstverlening. De raad heeft 
eind 2017 Vervoer Houten de financiële middelen verstrekt om een tweede electrocar aan te 
schaffen. Daardoor kon Vervoer Houten twee maal zoveel ritten maken in 2018.  

 De dienstverlening van de electrocar is uitgebreid met de zaterdag. 
Er is een compensatieregeling afgesproken met Vervoer Houten waardoor inwoners met een 
Wmo-pas of een U-pas tegen gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de electrocar. 

 Er is overleg geweest tussen Vervoer Houten en de zorgcoöperatie Schalkwijk/Tull en ’t Waal 
over een eventuele voorziening voor aanvullend vervoer. Er blijkt in de kleine kernen 
voldoende onderlinge steun bij de bewoners waarbij ook in vervoer wordt voorzien waardoor 
een aanvullende voorziening hier niet nodig is. 

 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 
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 Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2017 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2018 

 
 
 

Begroting 
na wijziging 

2018 

 
 
 
 

Rekening 
2018 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2018 

Programma 03. Goede bereikbaarheid      

lasten      

03.01 Verkeersbeleid 476.475 82.523 140.444 158.725 -18.281 

03.02 Autoverkeer 5.622.851 3.191.086 4.573.975 4.192.202 381.773 

03.03 Fietsverkeer 653.099 690.187 2.706.239 947.236 1.759.003 

03.04 Openbaar vervoer 14.051 10.652 10.652 10.000 652 

03.99 Programmabrede kosten   -66.447  -66.447 

Totaal lasten 6.766.477 3.974.448 7.364.863 5.308.163 2.056.700 

baten      

03.01 Verkeersbeleid 830.253 14.766 96.535 161.718 65.183 

03.02 Autoverkeer 605.948 33.160 36.160 208.634 172.474 

03.03 Fietsverkeer 472.046 485.492 1.488.692 555.666 -933.026 

03.04 Openbaar vervoer 7.930   5 5 

03.99 Programmabrede kosten 2.750 2.750 3.020.357 2.261.107 -759.250 

Totaal baten 1.918.928 536.168 4.641.744 3.187.130 -1.454.614 

Saldo 03. Goede bereikbaarheid 4.847.550 3.438.280 2.723.119 2.121.033 602.086 

       

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

Deelprogramma Autoverkeer 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 554.246 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

03.02.02 Wegen € 78.803  V € 170.919  V 

03.02.06 Civieltechnische kunstwerken € 301.194  V € 5.194  V 

 Saldo diverse overige producten € 1.775  V € 3.640  N 

 TOTAAL € 381.773  V € 172.474  V 

        
        

  SALDO   € 554.246  V 

 
03.02.02 Wegen (€ 250.0000 V) 
Het voordeel op de lasten van € 79.000 voor wegonderhoud wordt veroorzaakt door het saldo van een 
groot aantal positieve en negatieve afwijkingen op de verschillende projecten. Er zijn projecten waarbij 
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er uiteindelijk meer asfalt nodig was dan vooraf voorzien (rondweg/De Staart) of waarbij ook een 
tussenlaag moest worden vervangen (Waalseweg). Daarnaast is er sprake geweest van ongepland 
maar onuitstelbaar meerwerk bij projecten en is er meer kleinschalig onderhoud uitgevoerd om de 
wegen veilig en doelmatig te onderhouden. Bij andere projecten bleek de tussenlaag uiteindelijk niet te 
hoeven worden vervangen (Ruitercamp/Mispelgaarde) of zijn projecten doorgeschoven naar 2019 
(Klaprooshof/Weerwolfspad). 
 
Het voordeel op de baten van € 171.000 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat kosten 
die gemaakt zijn voor de herinrichting van Het Rond zijn doorberekend aan de eigenaar van de 
winkels op het Rond. Deze opbrengst was niet geraamd. 
 
03.02.06 Civieltechnische kunstwerken (€ 306.000 V) 
Het voordeel van € 301.000 op de lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het doorschuiven van 
projecten naar 2019. Het onderhoud aan bruggen en wegen op de brandweerroutes is door 
prioriteitstelling doorgeschoven. Het onderhoud aan de brug Achterdijk is naar aanleiding van 
bezwaren van enkele boeren in de omgeving tegen de tonnagebeperking na de renovatie vertraagd 
doordat er eerst aanvullend onderzoek nodig is. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 2.000 N. 
 

Deelprogramma Fietsverkeer 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 825.978 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

03.03.01 Fietsinfrastructuur € 1.762.709  V € 934.300  N 

 Saldo diverse overige producten € 3.705  N € 1.274  V 

 TOTAAL € 1.759.003  V € 933.026  N 

        
        

  SALDO   € 825.978  V 

 
03.03.01 Fietsinfrastructuur € 828.000 V 
De uitvoering van de aanleg van een aantal fietsstraten, waarvoor subsidie door de Provincie Utrecht 
beschikbaar wordt gesteld, is vertraagd naar 2019. Dat betekent dat enerzijds de kosten voor deze 
projecten niet zijn gemaakt, maar anderzijds dat ook de verwachte inkomsten uit subsidies niet zijn 
gerealiseerd. Er is vertraging bij de Beusichemseweg ontstaan doordat er opnieuw moet worden 
aanbesteed omdat de aannemer die het werk gegund was de planning niet kon halen. Bij de aanleg 
van fietsstraat het Oostrumsdijkje is vertraging ontstaan doordat er problemen zijn met de aankoop 
van de grond. Ook de aanleg van de fietsstraat Heemsteedseweg loopt vertraging op. Hierbij is sprake 
van een samenwerkingsverband met de gemeente Nieuwegein. Voor de uitvoering van de fietsstraat 
Lobbendijk is in het laatste kwartaal van 2018 de subsidie van de Provincie Utrecht reeds ontvangen. 
De uitvoering vindt plaats in 2019. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 2.000 N.  
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Deelprogramma Programmabrede kosten 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 825.697 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede 
kosten 

€ 66.447  N € 0  
 

03.99.02 Programma Bereikbaar mutaties reserves € 0  
 

€ 759.250  N 

 TOTAAL € 66.447  N € 759.250  N 

        
        

  SALDO   € 825.697  N 

 
03.99.02 Programma Bereikbaar mutaties reserves € 759.000 N 
Door de genoemde vertragingen in de uitvoer van projecten voor onderhoud aan wegen en bruggen 
en de aanleg van fietsstraten, is ook de onttrekking uit de Bestemmingsreserve Beheer Openbare 
Ruimte lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel op de inkomsten.  
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Programma Veilige leefomgeving 
 

Programma in vogelvlucht 
Inleiding 
Mensen wonen, leven en werken het liefst in een veilige omgeving. Het gaat daarbij om zaken als 
(georganiseerde) criminaliteit, verkeersveiligheid, brandveiligheid en het adequaat voorbereid zijn op 
een crisis. De waardering voor het veiligheidsniveau in de gemeente is hoog en dat willen we graag zo 
houden. De structurele, integrale aanpak op diverse veiligheidsthema's werpt zijn vruchten af. 
 

Overzicht deelprogramma's 

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Sociale veiligheid en openbare orde 

 Fysieke veiligheid 

 Crisisbeheersing 
 

Behaalde maatschappelijke doelen 
Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) 
We zien de landelijke trend dat de geregistreerde criminaliteit afneemt, terug in onze lokale cijfers. De 
inwoners van Houten zijn steeds minder vaak slachtoffer van 'klassieke' criminaliteit en inwoners 
voelen zich veiliger in de eigen buurt en op Het Rond. Er zijn echter ook vormen van criminaliteit die 
minder zichtbaar zijn, zoals de criminaliteit die online plaatsvindt en de ondermijnende criminaliteit. 
Een belangrijk speerpunt in het afgelopen jaar was dan ook de intensivering van de aanpak van de 
(onzichtbare) ondermijnende criminaliteit. We proberen als gemeente zicht te krijgen op dit fenomeen 
en daar waar mogelijk een barrière op te werpen. Als middel hiertoe is in 2018 gestart met het project 
Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied.  
 
Ook op het vlak van de fysieke veiligheid is vooruitgang geboekt op het thema brandveiligheid bij 
kleine ondernemers. In lijn met de wens van de gemeenteraad is er een portal Brandveilig 
Ondernemen ontwikkeld. Dit digitale middel stelt kleine ondernemers in staat om zelf een controle toe 
te passen op hun bedrijfspand. Vervolgens ontvangt de ondernemer een advies op maat. De 
gemeente Houten is de eerste gemeente die op deze manier de brandveiligheid bij kleine 
ondernemers bevordert. Ook is brandveiligheid meer ingebed in het reguliere werk van professionals 
en vrijwilligers. Zij staan in contact met inwoners met een verminderde zelfredzaamheid die 
tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen.  
 
Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) 
Het terugdringen van de autokraken lukt de laatste jaren goed al is de raming voor 2018 net niet 
gehaald. Helaas worden nog steeds teveel inwoners en ook bezoekers van onze gemeente slachtoffer 
van deze hardnekkige vorm van criminaliteit. Uit de politiecijfers blijkt dat met name de bezoekers van 
de Expo worden getroffen. De bezoekers van de Expo laten relatief vaak waardevolle spullen in hun 
auto liggen en dat weten de autokrakers ook. Ondanks extra waarschuwingen zien we nog niet de 
gewenste afname van dit type delict en blijft dit een aandachtspunt.  
 

Prestaties 
In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch 
weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie-indicatoren is gerealiseerd. 
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Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 87% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden 
hieronder nader toegelicht. 
 
Gerealiseerde prestaties 
De meeste prestaties voor 2018 zijn behaald. Opvallende prestaties betreffen het opleveren van de 
unieke portal brandveilig ondernemen, het toegenomen aantal deelnemers aan Burgernet en de 

intensivering van de aanpak van de (onzichtbare) ondermijnende criminaliteit. 
 

Op het gebied van verkeersveiligheid zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd. In 2018 is de 
fietsverlichtingsactie na een aantal jaren te hebben stilgelegen opnieuw uitgevoerd. Ook zijn er acties 
ondernomen om het gedrag van verkeersdeelnemers op specifieke locaties in de openbare ruimte 
positief te beïnvloeden. Daarnaast is er een goede samenwerking met de politie in verband met de 
handhaving van snelheid, negeren van rood licht, en gordel-, alcohol-, en helmgebruik. Tenslotte is de 
kwaliteit van de ongevallenregistratie door ViaStat aanzienlijk verbeterd. De verwachting is dat vanaf 
2019 een analyse van de ongevallengegevens duidelijk inzicht geeft in de verkeersveiligheid in 
Houten.  
 
Verder is in het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 opgenomen dat gemeenten moeten 
nadenken over een 'waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting' om de gevolgen bij een 
overstroming te beperken. In februari 2018 heeft de gemeente Houten, samen met de Utrechtse 
waterschappen, de VRU, de provincie Utrecht en een groot aantal andere gemeenten, de regionale 
intentieverklaring Meerlaagsveiligheid ondertekend. De ondertekening vormt het startpunt voor de 
regionale samenwerking voor het beperken van de gevolgen van overstroming.  
 
Niet gerealiseerde prestaties 
Het aantal PV's / staande houdingen is lager dan geraamd. Dit komt mede door het ontbreken van 
bebording op het Rond en daardoor zijn er daar geen bekeuringen en boetes uitgedeeld. Overigens 
wordt de bebording begin 2019 op orde gebracht.  
 
De verkeerskundige reconstructie van de Beusichemseweg in de kern van 't Goy is niet gerealiseerd 
in 2018. Na gunning van de aanbesteding bleek dat de aannemer niet aan de opdracht kon voldoen. 
De overeenkomst met de aannemer is ontbonden en nu moet het project opnieuw aanbesteed 
worden.  
 

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde 
maatschappelijke effecten? 

De integrale inzet op het terugdringen van criminaliteit, de versterking van de aanpak op het gebied 
van zorg en veiligheid, het verhogen van de fysieke veiligheid en een goede voorbereide adequate 
crisisbeheersingsorganisatie dragen allemaal bij aan de doelstelling dat inwoners van Houten het liefst 
wonen, leven en werken in een veilige omgeving. Zo is het aantal woninginbraken afgenomen en 
voelen inwoners zich veiliger in de eigen buurt en op het Rond. 
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Deelprogramma Sociale veiligheid en Openbare orde 
 

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

 Veilige buurten: autokraak 

 Misdrijven met grote impact: woninginbraak 

 Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit 

 Jeugd en veiligheid 

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

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

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

 

  

2 
  

Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak, fietsdiefstal en winkeldiefstal. 
 

 

  

3 
  

Afname van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit. 
 

 

  

4 
  

Het beperkt houden van het aantal problematische jongerengroepen en jongerenoverlast. 
 

 

  

5 
  

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

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
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Doelstelling 1 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

% Inwoners dat zich wel 
eens onveilig voelt in eigen 
buurt 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 4% 6% 3% 4% 
 

 

 

   

1.2 
   

% Inwoners dat zich wel 
eens onveilig voelt op het 
Rond 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 12% 12% 12% 7% 
 

 

 

   

1.3 
   

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

CBS 5 4,5 3,9 5 3,8 
 

 

 

   

1.4 
   

Aantal geweldsmisdrijven 
per 1.000 inwoners (BBV) 

CBS 2,3 2,6 2,6 2,3 2,5 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We wijzen onze inwoners actief op de aanwezigheid van actuele criminaliteit, zoals woninginbraak, 
autokraak etc met als doel dat ze geen slachtoffer worden en zich kunnen voorbereiden. We 
gebruiken daarvoor de verschillende mediakanalen en komen dan met de Houten Veilig Tent in 
betreffende gebieden/wijken langs . Doel van deze acties is naast het informeren ook het bieden van 
advies. Op het gebied van woninginbraak en autokraak is de tent verschillende keren ingezet net als 
op de onderwerpen fietsdiefstal en fietsverlichting. We werken bij deze acties samen met 
verschillende professionele partijen. Verder is de intensieve samenwerking binnen Keurmerk Veilig 
Ondernemen winkelcentrum het Rond voortgezet en is deze samenwerking in 2018 door het KIWA 
beloond met een derde ster.   
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3  
 

Uitbreiding inzet Houten Veilig Tent 
naar onderwerpen: voorkom autokraak 
en voorkom fietsdiefstal. 
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Doelstelling 2 

Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak, fietsdiefstal en winkeldiefstal. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

Diefstal uit woning per 1.000 
inwoners (BBV) 

CBS 2,1 3,4 2,1 2,1 1,3 
 

 

 

   

2.2 
   

Aantal aangiften van 
(poging) woninginbraak 

Politie 101 164 101 110 63 
 

 

 

   

2.3 Aantal aangiften autokraak Politie 247 271 191 225 232 
 

 

 

   

2.4 Aantal aangiften fietsdiefstal Politie 183 182 192 170 142 
 

 

 

   

2.5 Winkeldiefstal per 1.000 
inwoners (BBV) 

CBS 0,9 1,2 1,0 1,3* 1,0 
 

 

 

   

* Door het invoeren van SODA Winkeldiefstal is het voor ondernemers aantrekkelijker om winkeldiefstal te melden, waardoor 
de verwachting is dat het aantal geregistreerde winkeldiefstallen stijgt. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het betrokkenheid bij onze inwoners proberen te verhogen door ze er van bewust te maken dat zij een 
belangrijke rol kunnen spreken bij het terugdringen van het aantal vermogensdelicten. Bij het 
informeren en activeren van onze inwoners werken we samen met de politie en andere (lokale) 
veiligheidspartners. Daar hoort ook bij dat wij onze inwoners oproepen om melding te maken van 
(mogelijke) verdachte situaties in hun omgeving. Op basis van actuele criminaliteitscijfers plaatsen we 
borden in de openbare ruimte en doen we oproepen via verschillende mediakanalen om verdachte 
situaties te melden. Uit landelijk onderzoek blijkt dat inbrekers een hekel hebben aan sociale controle 
en het liefst inbreken in buurten waar weinig sociale controle is. We werken daarom ook actief samen 
met Veilig Houten Buurtpreventie (What's App buurtpreventie/ WABP). Dit burgerinitiatief heeft 
inmiddels een dekkend netwerk van app-groepen in Houten gerealiseerd en vormt een belangrijke 
partner bij het bereiken van de doelgroepen en het geven van advies. Er zijn in totaal 35 WABP 
groepen actief waarvan er 11 groepen zijn die inmiddels boven de 30% deelnemers in de wijk hebben.  
 
Het beleid rondom mobiel cameratoezicht is opgesteld, zodat ook dit middel kan gaan worden ingezet 
voor het bestrijden van de hardnekkige vormen van criminaliteit, zoals autokraak en fietsdiefstal.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

Aantal deelnemers 
Burgernet* 

Afdeling 
Samenleving 

4.976 5.020 5.090 5.750 5.696 3 
 

 

 

   

* Naast deelname aan Burgernet “oude stijl” is de Burgernetapp sinds 2017 2.232 gedownload door inwoners van Houten 

https://www.so-da.nl/
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Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3  
 

Inzet van de Houten Veilig Tent voor 
preventieadvies op actuele 
veiligheidsthema's. 

 

  

   

2 
 

    

3  
 

Inzet roulerende attentieborden gericht 
op voorkoming autokraak en 
woninginbraak aan de hand van hot-
spot informatie. 

 

  

   

2 
 

    

3  
 

Twee keer per jaar een flyeractie 
waarbij zogenaamde stuurhangers aan 
geparkeerde fietsen worden gehangen 
gericht op het gebruik van een tweede 
slot ter voorkoming van fietsdiefstal. 

 

  

   

 

Doelstelling 3 

Afname van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit. 

 
Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Van het door de raad toegekende impulsbudget voor 2018 en 2019 zijn een projectleider en 
toezichthouders ingezet. Hierdoor is het mogelijk geweest dat er in 2018 twee integrale controles zijn 
gehouden in het buitengebied, waarbij 39 locaties zijn bezocht. De controles richten zich op de 
fruitsector en autobranche in de gemeente. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
van de districtelijke paragraaf in de regionale subsidieaanvraag voor de aanpak van ondermijning in 
Midden-Nederland. Deze subsidieaanvraag is inmiddels ingediend bij het Rijk. In het najaar is gestart 
met het verder invullen van het kader voor de aanpak van ondermijning in Houten. In de jaren 2019 tot 
2021 vindt inrichting en uitvoering van dit plan plaats. Het lokale ondermijningsoverleg is 
gecontinueerd en bij integrale controles is samengewerkt met relevante partners. Een drietal panden 
is op basis van de bevoegdheid van de burgemeester gesloten vanwege het feit dat de openbare orde 
in het geding is.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

3.1 
   

% Gevallen van opgerolde 
hennepkwekerijen waarbij 
een informatiebrief naar de 
omgeving is gestuurd* 

Afdeling 
Samenleving 

X 100% 100% 100% 100% 3 
 

 

 

   

*Ingevoerd per 1-1-2016 
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Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

3 
 

    

3 In 2018 zijn drie bijeenkomsten met partners in 
het kader van het Keurmerk Veilig Buitengebied 
gehouden. 

 

In 2018 verkennen we de mogelijkheid 
voor het invoeren van een Keurmerk 
Veilig Buitengebied met het CCV en de 
partners in het buitengebied. 

 

  

   

3 
 

    

3  
 

In 2018 worden 2 casussen van 
ondermijnende criminaliteit in het 
buitengebied (voor zover voorhanden) 
integraal aangepakt. 

 

  

   

 

Doelstelling 4 

Het beperkt houden van het aantal problematische jongerengroepen en jongerenoverlast. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

4.1 
   

Meldingen jongerenoverlast Politie en 
Meldpunt Jeugd 
en Veiligheid 
gemeente 

280 290 258 280 259 
 

 

 

   

4.2 
   

Aantal problematische 
jeugdgroepen op basis van 
landelijke 
Groepsscanmethodiek 

Politie 1 1 0 1 0 
 

 

 

   

4.3 
   

% Inwoners dat veel overlast 
heeft van jongeren in de 
eigen buurt 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 4% 4% 4% 5% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2018 heeft er iedere maand een Jeugd en Veiligheidsoverleg plaatsgevonden. De gemeente, 
BOA's, politie en jongerenwerk participeren in dit overleg. In dit overleg zijn de overlastmeldingen 
besproken en is geduid of er voor betreffende overlastgevende jongeren een specifieke aanpak nodig 
is of dat er sprake is van een overlastgevende groep. In totaal zijn er 32 overlastlocaties besproken, 
waarover overlastmeldingen zijn ontvangen. In 2018 is er geen sprake geweest van een 
problematische groep (volgens de groepsscanmethodiek) die moest worden aangepakt. Wél zijn 
preventieve gesprekken gevoerd  door de wijkagent en jongerenwerker. Deze gesprekken vinden over 
het algemeen bij de jongere thuis plaats in het bijzijn van de ouder(s)/verzorger(s). Het voeren van 
deze gesprekken is meestal voldoende om het overlastgevende gedrag te verminderen. In sommige 
gevallen bleek wel een aanmelding voor de persoonsgerichte aanpak Zorg en Veiligheid nodig.  
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

4 
 

    

3  
 

Uitvoeren groepsscan en aanpak van 
problematische jeugdgroep via de 
landelijke groepsscan-methode. 

 

  

   

4 
 

    

3  
 

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

 

  

   

4 
 

    

3  
 

De gemeente versterkt de preventieve 
inzet van het afstemmingsoverleg 
Jeugd en Veiligheid door invoering van 
het zogenaamde 7-stappenmodel. 

 

  

   

 

Doelstelling 5 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

5.1 
   

% Inwoners dat zegt overlast 
te ondervinden van 
evenementen in de eigen 
woonomgeving 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 4% veel / 
12% 

inclusief 
niet veel / 

niet weinig 

2% veel / 
9% 

inclusief 
niet veel / 

niet weinig 

4% veel / 
12% 

inclusief 
niet veel / 

niet weinig 

2% veel / 
9% 

inclusief 
niet veel / 

niet weinig 

 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We zijn zichtbaar in de openbare ruimte aanwezig en vergroten met onze aanwezigheid en 
handhaving niet alleen de feitelijke veiligheid, maar vooral ook het gevoel van veiligheid. We hebben 
ons daarbij meer gericht op zogenaamde 'informele handhaving'. Dat wil zeggen dat we naast 
voorlichting en communicatie op maat, onze inwoners en bedrijven (daar waar mogelijk) meer hebben 
aangesproken op gedrag/nalaten en hebben gewaarschuwd, zonder formeel te handhaven. Dit werkt 
over het algemeen goed en is veel sneller dan formele handhaving. Daar waar informele handhaving 
niet werkt blijft uiteraard formele handhaving nodig en mogelijk.  
 
We hebben ons ook gericht op het correct verlenen of weigeren van vergunningen en het daarbij 
behorend toezicht op de naleving van de vergunningen en de (vergunning-)voorschriften. We passen 
daarbij het driestappenplan toe: 

 bestuurlijke waarschuwing; 

 voornemen dwangsom/bestuursdwang; 

 opleggen dwangsom/bestuursdwang. 
 
In het kader van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol (PHP) hebben de bijzonder 
opsporingsambtenaren (BOA's) controles uitgevoerd en preventierondes gehouden. In het 
uitvoeringsplan VTH (Vergunningverlening Toezicht en Handhaving) zijn de controles en acties verder 
uitgewerkt zoals het controleren van de horeca op het naleven van de leeftijdsgrenzen voor de 
verkoop van alcohol.   
 
De (integrale) beleids- en handhavingsoverleggen waarin concrete signalen en 
handhavingsonderwerpen worden gedeeld en besproken hebben we intensief voortgezet. We delen 
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informatie en signalen met onze  externe handhavingspartners (waaronder bijvoorbeeld het RIEC 
(regionaal informatie- en expertisecentrum ondermijnende criminaliteit) en het lokale 
ondermijningsoverleg. Bij voorkeur starten we een integrale handhavingsaanpak op. Daarmee 
voorkomen we dat verschillende handhavingsdisciplines langs elkaar heen werken. Tenslotte hebben 
we de inzet van BOA's op de algemene taken zoals het controleren van evenementen, parkeren en 
hondenbeleid gecontinueerd.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

5.1 
   

Aantal pv/transactie 
voorstellen (bekeuringen) 
uitgeschreven door BOA’s 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

50/1.500 36/1.113 84/718 50/1.500 21/687 1 
 

 

 

   

s 
   

Aantal bestuurlijke 
waarschuwingen openbare 
orde* 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

53 139 292 145 150 3 
 

 

 

   

5.3 
   

Aantal opgelegde 
dwangsommen openbare 
orde 

Afdeling 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

10 10 13 11 11 3 
 

 

 

   

* Tevens sluitingen van drugspanden en dwangsommen/bestuursdwang als gevolg van alcoholregelgeving. 

 

Doel Verklaring van afwijking 

5.1 Het aantal PV's / staande houdingen is lager dan geraamd. Dit heeft te maken met het ontbreken van 
juridisch juiste bebording van winkelcentrum het Rond. 

 

Deelprogramma Fysieke veiligheid 
 

Wat willen we bereiken? 
Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de 
veiligheid van mens en dier. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

Minder branden - minder slachtoffers - minder schade. 
 

 

  

2 
  

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

 

 

  

3 
  

Alle woningen en andere gevoelige objecten in de omgeving van transportroutes van 
gevaarlijke stoffen of in de omgeving van risicovolle bedrijven, blijven voldoen aan de externe 
veiligheidsnormen. 

 

 

  

4 
  

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren. 
 

 

  

5 
  

Het bevorderen van dierenwelzijn. 
 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 
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Doelstelling 1 

Minder branden - minder slachtoffers - minder schade. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Aantal brandmeldingen in 
een gebouw prio 1 

VRU rapportage 14 18 14 12 nnb 
 

 

 

   

1.2 
   

Waarvan aantal 
woningbranden prio 1 

VRU rapportage 10 11 8 8 nnb 
 

 

 

   

Prio 1: Geeft kwalificatie van de melding aan. Prio 1 staat voor Prioriteit 1. De hoogste kwalifcatie.  

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Programma Risicobeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2018 VRU). 
Binnen het programma Risicobeheersing inventariseert de VRU de risico’s van branden, rampen en 
crises. Adviseert bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico’s. Richt zich actief op het 
voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier 
door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekt de VRU actief burgers, bedrijven en instellingen 
om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 De gemeten rookmelderdichtheid in Houten verhoogd van 50% naar 56%.  

 In de slim thuiswoning aan het Rond 109 informatie verstrekt over brandveiligheid thuis bij 
verminderd zelfredzamen. 

 Gerealiseerd dat door de vrijwilligers van Van Houten en Co over brandveiligheid informatie 
wordt verstrekt bij het bezoek aan de 75+ inwoners.  

 De portal Brandveilig Ondernemen voor Houtense ondernemers gelanceerd.  

 High speed bikes ter beschikking gesteld aan brandweervrijwilligers om de uitruktijd te 
versnellen. 

 Infrastructurele maatregelen vastgesteld om te worden uitgevoerd, waardoor de aanrijdtijd van 
de brandweer in wijken van Houten-Noord/West korter wordt.  

 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Aantal wooncomplexen waar 
een informatiebijeenkomst 
brandveiligheid is 
georganiseerd. 

Gemeente / 
Viveste 

X X X 3 0 1 
 

 

 

   

 

Doel Verklaring van afwijking 

1.1 Vanwege inzet op andere prioriteiten is dit project nog niet gestart. 
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Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3  
 

Aan de haalbare infrastructurele 
maatregelen om de opkomsttijd van de 
brandweer te verlagen wordt uitvoering 
gegeven. Deze zijn opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma Beheer 
Openbare Ruimte 2018-2019 met de 
daarbij behorende toegewezen 
financiering vanuit de perspectiefnota 
2017. Zo worden bijvoorbeeld 1 á 2 
voet-/fietsbruggen zwaarder uitgevoerd 
om ze geschikt te maken voor gebruik 
door hulpdiensten. 

 

  

   

1 
 

    

3  
 

Het programma Stimulerende 
Preventie van de VRU aanvullen met 
gemeentespecifieke activiteiten, zoals 
brandveiligheid als thema aanwezig 
laten zijn in de Slim Thuis Woning 
Houten en bij 75+ bezoeken door Van 
Houten&co. 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.2 
   

Aantal gebruikscontroles dat 
bij ondernemers is 
uitgevoerd en aandeel 
waarbij wordt voldaan aan 
wet- en regelgeving, zonder 
dat daarvoor een bestuurlijk 
handhavingstraject nodig is 

VRU 317/100% 377/100% - 300/100% nnb 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Programma Risicobeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2018 VRU). 
Binnen het programma Risicobeheersing inventariseert de VRU risico’s van branden, rampen en 
crises. Adviseert bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico’s. Richt zich actief op het 
voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier 
door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekt de VRU actief burgers, bedrijven en instellingen 
om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De VRU heeft gebruikscontroles uitgevoerd. De gemeente heeft naar aanleiding van de uitkomsten 
van deze controles geen bestuurlijke handhavingstrajecten hoeven opstarten. 
 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 

 

Doelstelling 3 

Alle woningen en andere gevoelige objecten in de omgeving van transportroutes van gevaarlijke 
stoffen of in de omgeving van risicovolle bedrijven, blijven voldoen aan de externe veiligheidsnormen. 
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Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Programma Risicobeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2018 VRU). 
Binnen het programma Risicobeheersing inventariseert de VRU risico’s van branden, rampen en 
crises. Adviseert bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico’s. Richt zich actief op het 
voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier 
door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekt de VRU actief burgers, bedrijven en instellingen 
om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.  
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De risicokaart waarop risicovolle en kwetsbare objecten in de gemeente Houten zijn vermeld is 
actueel gehouden. Daarnaast hebben we op bestuurlijk niveau (samen met andere gemeenten in de 
regio Utrecht) blijvende aandacht gevraagd voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
spoor. Tenslotte hebben we gehandhaafd op de regelgeving inzake externe veiligheid.  
 
Prestatie-indicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. 

 

Doelstelling 4 

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren. 

 
Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen. De landelijke BBV-indicatoren 
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig en Ziekenhuisopname na 
verkeersongeval met fietser zijn vervallen. 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Ook in 2018 hebben we veel inzet gepleegd op het verkeersgedrag van onze inwoners en bezoekers 
en de beïnvloeding van het gedrag. We doen mee met diverse landelijke campagnes (bijv. 'De 
scholen zijn weer begonnen') maar zetten ook ander zogenaamd 'gedragsmateriaal' in. De borden 
'spelend kind' met adviessnelheid 15 km/u en de silhouetborden met afbeeldingen van Nijntje (Dick 
Bruna) zijn populair onder onze inwoners. Om aan de vraag te voldoen zijn er extra borden 
aangeschaft en is de uitleenperiode teruggebracht van één jaar naar drie maanden.  
 
We hebben in het kader van de actie 'Veilige Straat' op de Viswater verkeersdrempels aangebracht. 
Verder zijn er bewonersgroepen uit verschillende straten die zich hebben aangemeld voor de aanpak 
'Veilige Straat' en deze aanmeldingen worden verder opgepakt in 2019. In het Uitvoeringsprogramma 
Verkeersveiligheid staan diverse - elk jaar terugkerende - acties. Deze zijn ook in 2018 weer 
uitgevoerd.  
 
Als het gaat om handhaving van snelheid, door rood licht rijden, gordel-, helm- en alcoholgebruik dan 
is de politie aan zet. In het tweewekelijks overleg tussen burgemeester en basisteamchef van politie 
Lekpoort komen deze handhavingskwesties en knelpunten aan de orde. Er zijn door de politie diverse 
acties op het gebied van verkeersveiligheid gehouden in Houten. Het faciliteren van alternatieve 
methoden van pakketbezorging door pakketkluizen in te richten bij de inprikker van de wijk is in 2018 
om diverse redenen (buiten de invloedssfeer van de gemeente) nog niet gelukt.  
 
In 2018 is de fietsverlichtingsactie na een aantal jaren te hebben stilgelegen nieuw leven ingeblazen. 
Ook zijn er een aantal acties ondernomen om het gedrag van verkeersdeelnemers op specifieke 
locaties in de openbare ruimte positief te beïnvloeden.   
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De kwaliteit van de ongevallenregistratie door ViaStat is aanzienlijk verbeterd. De verwachting is dat 
vanaf 2019 een analyse van de ongevallengegevens weer een beter inzicht geeft in de 
verkeersveiligheid in Houten.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

4 
 

    

1 Medio 2018 is er een aanbesteding gehouden 
voor de herinrichting van de Beusichemseweg. 
Op 18 september 2018 is het werk gegund, maar 
de aannemer bleek de planning niet te kunnen 
halen. Daarom heeft de gemeente de 
overeenkomst met de aannemer ontbonden. Dit 
betekent dat er een nieuwe aanbesteding moet 
worden gehouden en dat het werk niet zoals 
oorspronkelijk gepland in 2018 uitgevoerd is. 
Voor het afstemmen van een nieuwe 
uitvoeringsplanning is overleg nodig met 
verschillende stakeholders, waaronder Mooi ’t 
Goy. Vooruitlopend op de uitkomst van deze 
afstemming is de verwachting dat de 
werkzaamheden kunnen starten in het 2e 
kwartaal van 2019, en dat de herinrichting voor 
de bouwvak gereed is. 

 

Reconstructie Beusichemseweg in de 
kern van 't Goy. 

 

  

   

4 
 

    

3 In samenwerking met de fietsersbond is een e-
fietsscan uitgevoerd. Deze scan was vooral 
gericht op het verbeteren en aanpassingen in het 
fietspadennetwerk voor de fiets in zijn 
algemeenheid. Deze zijn ter plaatse beoordeeld 
en is actie ondernomen in de vorm van 
herstelwerkzaamheden asfalt, aanbrengen 
belijning, verwijderen palen e.d. De elektrische 
fiets krijgt verdere aandacht in het Fietsplan. 

 

Onderzoeken hoe het fietsnetwerk van 
Houten kan worden aangepast op de 
elektrische fiets, bijvoorbeeld bij 
herstructurering van wegen. Dit in het 
kader van de 'Toekomstvisie Houten 
2025' en het toenemende gebruik van 
elektrische en andere snelle fietsen.  

 

  

   

 

Doelstelling 5 

Het bevorderen van dierenwelzijn. 

 
Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Wij hebben in 2018 de nota dierenwelzijn verder uitgevoerd. In januari 2019 is de raad hierover met 
een collegebrief geïnformeerd. 
De gemeente heeft 75% van de exploitatiekosten van de Dierenambulance Houten voor haar rekening 
genomen. 
Verschillende opvangcentra, waaronder het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort van de 
Dierenbescherming, hebben de wettelijke verplichtingen van de gemeente uitgevoerd met betrekking 
tot de opvang van zwerfdieren met een vermeende eigenaar. 
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

5 
 

    

3 In 2018 hebben wij op de gemeentewerf een 
kattenvangactie georganiseerd. Een dierenarts 
heeft de gevangen katten onvruchtbaar gemaakt. 

 

Sterilisatie- en castratieronde van wilde 
katten. 

 

  

   

5 
 

    

3 In Houten Castellum is in 2018 de overlast door 
duiven in mindere mate teruggekeerd. Wij 
hebben echter geen vangactie georganiseerd. 
De algemene ervaring is namelijk dat vangacties 
geen structurele oplossing bieden. In overleg 
met bewoners hebben wij om die reden besloten 
om niet opnieuw de duiven te vangen en te 
doden, maar om gezamenlijk preventieve 
maatregelen te treffen en in te zetten op 
voorlichting. 

 

Vangactie om het aantal verwilderde 
duiven te reduceren. 

 

  

   

 

Deelprogramma Crisisbeheersing 
 

Wat willen we bereiken? 
 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

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

 

 

  

2 
  

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

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

% Van de medewerkers in 
de crisisorganisatie die 
vakbekwaam zijn 

OTO jaarplan 
crisismanagement 

90% 95% 100% 100% 100% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Programma Risicobeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2018 VRU). 
De inhoud van het programma Crisisbeheersing richt zich op het bestrijden van grote incidenten of 
rampen. Zodra een gemeente getroffen wordt door een grote ramp, trekken hulpdiensten en 
gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op op het gebied van coördinatie, 
voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Iedere partij heeft daarin zo zijn eigen taken. Het 
doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, ‘normale’ situatie zo snel mogelijk te laten 
terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Alle gemeenteambtenaren met een kernfunctie op het gebied van crisisbeheersing hebben 
deelgenomen aan de door de VRU aangeboden opleidings- trainings- en oefenactiviteiten. Ze zijn 
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daarmee goed voorbereid op hun rol binnen het stelsel van de crisisbeheersing. Met de transitie 
binnen het sociaal domein en de daarbij behorende overgang van verantwoordelijkheden naar de 
gemeente kan de gemeente ook te maken krijgen met calamiteiten en maatschappelijke onrust binnen 
het sociaal domein. Om daar goed op voorbereid te zijn is er een extra oefening naast de bestaande 
oefeningen georganiseerd waarbij een calamiteit binnen het sociaal domein is geënsceneerd. De 
lessen uit deze oefening bieden waardevolle inzichten voor het verder ontwikkelen en voorbereiden 
van de crisisorganisatie.  
 
De gemeente Houten heeft aangegeven het voortbestaan van de nationale reddingsvloot (waarbij ook 
de Reddingsbrigade Houten is aangesloten) van groot belang te vinden. Om de continuïteit van de 
werkzaamheden te waarborgen is in 2018 een éénmalige subsidie aan de reddingsbrigade toegekend.  
 
Vanwege de klimaatverandering is in het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 opgenomen 
dat gemeenten moeten nadenken over een 'waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting' om de 
gevolgen bij een overstroming te beperken. In februari 2018 heeft de gemeente Houten, samen met 
de Utrechtse waterschappen, de VRU, de provincie Utrecht en een groot aantal andere gemeenten, 
de regionale intentieverklaring Meerlaagsveiligheid ondertekend. De ondertekening vormde het 
startpunt voor de regionale samenwerking voor het beperken van de gevolgen van overstroming. De 
komende jaren is het van belang dat deze intentie een plaats krijgt binnen beleid en uitvoering.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3  
 

Deelnemers in de crisisorganisatie 
nemen deel aan minimaal één 
Opleidings-, Trainings- of 
Oefenactiviteit per jaar 

 

  

   

 

Doelstelling 2 

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

 
Effectindicatoren 
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen. 
 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Vergroten veiligheidsbewustzijn 
De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen 
veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico’s die er zijn zoveel mogelijk te 
beperken. Risicovolle situaties nemen af als burgers, bedrijven en instellingen veilig(er) gaan 
handelen. De VRU zet hierop in door:  

 de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend te maken met (brand)preventie. Hoe vaker 
dit in een terugkerend thema wordt in ieders leven hoe adequater men wordt in het veilig 
omgaan met risico’s;  

 de burgers, bedrijven en instellingen concrete handelingsperspectieven aan te bieden. Vanuit 
de gedragspsychologie wordt gekeken welke methode het beste aansluit bij welke doelgroep 
en situatie om zo effectief mogelijk het gedrag te beïnvloeden. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het afgelopen jaar hebben we op verschillende momenten verspreid over het jaar heen onze 
inwoners, bedrijven en instellingen geïnformeerd over verschillende veiligheidsrisico's. We hebben 
daarbij met name gebruik gemaakt van de digitale media. Om de communicatieboodschap goed  over 
te brengen hebben we ingehaakt op landelijke campagnes maar ook ingespeeld op actuele 
gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Op die momenten staan ook onze inwoners, bedrijven en 
instellingen stil bij de vraag wat ze zouden moeten organiseren om goed voorbereid te zijn bij 
bijvoorbeeld overstromingen of uitval van nutsvoorzieningen en zijn zij ontvankelijk voor de inhoud van 
de boodschap.  
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3  
 

Er is een jaarkalender gemaakt voor 
veiligheidsthema’s waarover we 
maandelijks actief communiceren. 

 

  

   

 
 Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2017 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2018 

 
 
 

Begroting 
na wijziging 

2018 

 
 
 
 

Rekening 
2018 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2018 

Programma 04. Veilige leefomgeving      

lasten      

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde 1.003.823 1.072.953 1.104.139 1.010.642 93.497 

04.02 Fysieke veiligheid 2.389.125 2.443.214 358.615 375.812 -17.197 

04.03 Crisisbeheersing 97.412 91.150 2.233.041 2.216.473 16.568 

04.99 Programmabrede kosten  95.000 31.000  31.000 

Totaal lasten 3.490.359 3.702.317 3.726.795 3.602.927 123.868 

baten      

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde 352.351 343.243 324.643 328.681 4.038 

04.02 Fysieke veiligheid 14.000 11.554 11.554 25.735 14.181 

04.03 Crisisbeheersing 34     

04.99 Programmabrede kosten 182.145 95.000 122.855 122.855  

Totaal baten 548.530 449.797 459.052 477.270 18.218 

Saldo 04. Veilige leefomgeving 2.941.830 3.252.520 3.267.743 3.125.657 142.086 

       

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

Deelprogramma Sociale veiligheid en Openbare orde 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 97.535 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en 
overlastbestrijding 

€ 66.110  V € 5.810  V 

04.01.02 Openbare orde € 27.386  V € 1.772  N 

 TOTAAL € 93.497  V € 4.038  V 

        
        

  SALDO   € 97.535  V 
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04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding € 72.000V 
Vanuit de impulsmiddelen 2018 is € 64.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het traject 
ondermijning. In de loop van 2018 is dit traject gestart, waardoor het budget pas gedeeltelijk is 
uitgegeven (€ 46.000V). Dit bedrag blijft via de bestemmingsreserve Organisatie-ontwikkeling 
beschikbaar. 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 26.000V. 
 
04.01.02 Openbare orde € 26.000V 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 26.000V. 
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Programma Betrokken bij de samenleving 
 

Programma in vogelvlucht 
Inleiding 
Als gemeente vinden we het verkleinen van de afstand tussen inwoners en gemeente essentieel. 
Daarom zijn we in 2018 enerzijds bezig geweest met het nog meer betrekken van inwoners, 
maatschappelijke partners en ondernemers bij plannen en activiteiten van de gemeente. Anderzijds 
hebben we ingezet op toegankelijkheid. Dit past in de ontwikkelambitie die voor de gemeentelijke 
organisatie is geformuleerd: we verbinden, we zijn professioneel en we zijn vernieuwend. 
 

Overzicht deelprogramma's 

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

 Politiek en Bestuur 

 Dienstverlening 
 

Behaalde maatschappelijke doelen 
Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) 
De gemeente wil meer met inwoners in contact staan en meer inwoners bereiken. Het is namelijk 
belangrijk dat de gemeente betrokken is bij wat inwoners doen en bewoners betrokken zijn bij wat de 
gemeente doet.  
 
Het percentage inwoners dat vindt dat wij hen voldoende betrekken bij onze plannen stijgt gestaag; 
in 2018 van 41 naar 44%. Na een aanvankelijke daling in 2017 (naar 43%) vindt 47% van de inwoners 
dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën in initiatieven te realiseren. 
 
Er was grote belangstelling voor het stadsgesprek over de stedenbouwkundige verkenning in College 
De Heemlanden, het verkiezingsdebat  in sociaal-cultureel centrum Schoneveld en de expertmeetings 
tijdens de coalitieonderhandelingen, eveneens in De Heemlanden. Ook bij andere participatietrajecten 
hebben inwoners zich actief opgesteld. Dit alles draagt bij aan de dialoog met en tussen inwoners, 
maatschappelijke partners en ondernemers. 
 
We hebben in 2018 in de communicatie bij diverse onderwerpen samen opgetrokken met andere 
(maatschappelijke) partijen. De communicatie van de gemeente via social media wordt gewaardeerd. 
Het aantal reacties is toegenomen en de aard van de reacties werd positiever. We krijgen veel likes op 
berichten die we op Facebook posten, en bij negatieve reacties reageren inwoners ook op elkaar. Op 
antwoorden die wij (het Klantcontactcentrum) via WhatsApp geven, krijgen we bedankjes voor de 
snelheid en inhoud van de reacties. Communicatie is dus meer van ons allemaal geworden. 
 
Wat betreft de gemeentelijke dienstverlening zijn de maatschappelijke doelstellingen gerealiseerd. De 
waardering  van inwoners voor de algehele dienstverlening respectievelijk de digitale dienstverlening 
is licht gestegen naar 7,2 respectievelijk 7,4. E-formulieren voorzien duidelijk in een behoefte. In 2018 
is het aantal gebruikte e-formulieren toegenomen van ruim 9.000 naar 12.000.  
 
De waardering voor het hostmanship van de gemeente - hoe welkom voelt de inwoner zich en in 
hoeverre zijn we in staat ons in de inwoner te verplaatsen -  is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven: 
6,8. De aanwezigheid van een gastvrouw in de publiekshal werd zeer op prijs gesteld. 
 
Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) 
In Houten bieden bijvoorbeeld Van Houten&co en de bibliotheek mogelijkheden om mensen die niet 
digitaal vaardig of laaggeletterd zijn te ondersteunen. We hebben alle mogelijkheden 
geïnventariseerd, zodat we weten wat ons als gemeente te doen staat. Wat dat betreft is er in 2018 
nog te weinig actie genomen, omdat we in afwachting waren van de veranderingen ten gevolge van 
de organisatie-ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande personele capaciteit. In 2019 willen we 
ervoor zorgen dat ook deze doelgroep nog beter toegang tot de gemeente krijgt.  
 

Prestaties 
In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch 
weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie-indicatoren is gerealiseerd. 
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Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 90% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden 
hieronder nader toegelicht. 
 
Gerealiseerde prestaties 
Een deel van het jaar 2018 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop 
daarnaartoe is een opkomstbevorderende campagne gehouden, een nieuwe stemwijzer uitgebracht, 
een jongerendebat gehouden, en  heeft een slotdebat plaatsgevonden. Tijdens de 
coalitieonderhandelingen zijn expertmeetings gehouden om de samenleving nadrukkelijk te betrekken 
bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Het gezamenlijk optrekken willen we tot uiting laten 
komen via een samenlevingsagenda. De afgelopen periode is gesproken over de invulling daarvan. In 
het eerste kwartaal van 2019 gaan we ons beeld bij de samenlevingsagenda breder delen, onder 
andere met de raad. 
 
Leidraad voor het betrekken van de samenleving is de in 2017 vastgestelde Visie communicatie en 
participatie 2017- 2021. In het kader van Bouwen aan vertrouwen uit de visie zijn inwoners in 2018 
nog meer betrokken bij belangrijke programma’s en projecten. Er hebben grotere en kleinere 
participatiebijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden. Grote bijeenkomsten waren het 
stadsgesprek over de stedenbouwkundige verkenning op 8 februari en de twee expertmeetings tijdens 
de coalitieonderhandelingen. Andere participatietrajecten hadden betrekking op projecten als 
Wegwijzer/Den Oord, gemengd wonen De Molen en parkeren op maat in De Bouw. 
 
We hebben de sociale media nadrukkelijk gebruikt om op een open, adequate en vriendelijke manier 
te reageren op vragen en opmerkingen van inwoners. Ook zijn de sociale media ingezet om verhalen 
te vertellen over wat er in de samenleving speelt en waarvoor de gemeente zich (samen met inwoners 
en partners) inzet.  
 
De griffie en de raad zijn in 2018 actief bezig geweest om inwoners bij de raad te betrekken. Er zijn 
diverse activiteiten georganiseerd, zoals Gast van de raad en Politiek in de klas. Sinds het najaar 
worden de RTG’s (rondetafelgesprekken) bij wijze van experiment creatiever ingevuld. In het kader 
van de pilot hoeven bijvoorbeeld niet meer alle onderwerpen standaard voor de RTG te worden 
geagendeerd, krijgen de voorzitters een actievere rol, kunnen commissieleden elkaar bevragen, kan 
er op een andere locatie vergaderd worden en is de stoelopstelling gewijzigd. De bedoeling is om  
zodoende meer tot dialoog met elkaar en de samenleving te komen. 
 
De raad wordt graag in een vroeg stadium bij grote projecten betrokken. In 2018 heeft de raad door 
middel van startnotities, die ook zien op de participatie van inwoners, kaders gesteld voor alle 
gemeentelijke ruimtelijke projecten.  
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Burgerkracht vinden we belangrijk. Daarom ondersteunen we initiatieven vanuit de samenleving. Ook 
in 2018 stonden we open voor maatschappelijke en burgerinitiatieven. We ondersteunden deze onder 
meer met subsidies en met ruimte op ons portal www.houten.nl. In de communicatie trokken we bij 
diverse projecten samen op met maatschappelijke partners en ondernemers. 
 
Een voorwaarde voor participatie van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers is dat 
de gemeente toegankelijk is. En we willen een persoonlijke overheid zijn. Dit doen we onder meer 
door, bijvoorbeeld in participatietrajecten, het contact met de samenleving te zoeken en open te staan 
voor burgerinitiatieven. We stimuleren medewerkers eenvoudige taal te gebruiken en zich persoonlijk 
van situaties op de hoogte te stellen.  
 
Ook met wijkwethouders willen we de gemeente als persoonlijke overheid laten zien. Alle wethouders 
gaan fungeren als bestuurlijk aanspreekpunt voor de bewoners van de verschillende gebieden binnen 
de gemeente Houten, naast de wijkcoördinator als ambtelijk aanspreekpunt.  
 
De kwaliteit van de gemeentelijke website wordt doorlopend in de gaten gehouden en waar nodig 
aangepast. Over meer dan 80% van de veelgevraagde producten is informatie in begrijpelijke taal (B1-
niveau) beschikbaar op de website . Dit B1-niveau is ook doorgevoerd in standaardbrieven die de 
gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning verstuurt. Ook brieven van de 
afdeling Ruimtelijke ontwikkeling zijn aangepast.  
 
Een snelle en efficiënte dienstverlening is gebaat bij digitale producten. Het gebruik van e-formulieren 
is in 2018 aanzienlijk toegenomen. Geïnventariseerd is welke producten in aanmerking komen voor 
verdergaande digitalisering. Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan we in 2019 aan de slag. 
Maar als persoonlijke overheid willen we ook de digitaal minder vaardige en laaggeletterde mensen 
excellente dienstverlening bieden. Er is in kaart gebracht welke mogelijkheden er momenteel in 
Houten zijn om deze mensen te ondersteunen. In 2019 wordt op basis hiervan bepaald welke 
aanvullende voorzieningen nodig zijn. 
 
Bij excellente dienstverlening hoort bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kunnen voldoen is er privacybeleid 
opgesteld. Ook is er een functionaris gegevensbescherming ingehuurd, samen met de andere 
Lekstroomgemeenten. 
 
Ten slotte zijn in 2018 de medewerkers beter toegerust om het werken van buiten naar binnen te 
vergemakkelijken. Er is geïnvesteerd in kennisverwerving en training van medewerkers. En er is een 
modern sociaal intranet geïntroduceerd, waarmee het integraal werken wordt gefaciliteerd. Ook het 
opdrachtgestuurd en informatiegestuurd werken, waar in 2018 een goede start mee is gemaakt, 
alsmede verbindend communiceren dragen bij aan integraliteit. Eind 2018 is er een nieuw bestuurlijk 
digitaal informatiesysteem opgeleverd (iBabs).  
 
Niet gerealiseerde prestaties 
Het ministerie van BZK heeft vastgesteld om welke producten en diensten burgers en ondernemers 
het meest vragen. Dat zijn er 29 voor burgers en 22 voor ondernemers. Per product of dienst zijn 
scores voor  digitale volwassenheid bepaald. Zo scoort de gemeente voor een bepaald product 
bijvoorbeeld 100% als dit volledig gedigitaliseerd is en toegankelijk is met DigiD. Omdat we voor 
sommige producten of diensten  bewust kiezen om deze zonder DigiD toegankelijk te maken, is een 
score van 100% niet haalbaar. De behaalde 97% met betrekking tot producten voor burgers is dan 
ook optimaal. Voor ondernemers scoren we te laag, namelijk 76%. We gaan aan de slag om dit 
percentage te verhogen. 
 

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde 
maatschappelijke effecten? 

Er is geïnvesteerd in de wederzijdse betrokkenheid van inwoners en gemeente en een verbetering 
van de participatie(mogelijkheden). Dit heeft bijgedragen aan de realisatie van de geraamde 
maatschappelijke effecten. Het percentage inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt 
bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen is 44%. Dat is 7% hoger dan het gemiddelde van de 
Nederlandse gemeenten. Ook het percentage inwoners dat vindt dat burgers en organisaties 
voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren ligt met 47% hoger dan gemiddeld 
(37%). 

http://www.houten.nl/
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Ook op het gebied van dienstverlening zijn de geraamde maatschappelijke effecten, die zien op de 
waardering van de dienstverlening, het gebruik van e-formulieren en hostmanship, gehaald. De 
investering in verdere digitalisering van de dienstverlening en in een goede kwaliteit van en 
toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten hebben hier (mede) toe geleid. 
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Deelprogramma Politiek en bestuur 
 

Wat willen we bereiken? 
In 2017 heeft de raad de visie communicatie en participatie 2017-2021 ‘Communicatie is van ons 
allemaal’ vastgesteld. Nu werken we hard aan de uitvoering daarvan. De focus ligt in 2018 en 2019 op 
de uitdagingen ‘Bouwen aan vertrouwen’,  ‘Kiezen voor dialoog’ en ‘Leren omgaan met sociale media’. 
Concreet betekent dit dat we inzetten op burgerparticipatie en het verbinden en faciliteren van 
initiatieven in de Houtense samenleving. Daarnaast gaan we het verhaal van Houten vertellen en zal 
er sprake zijn van een intensievere activiteit op de sociale media. Tot slot zullen we een sociaal 
intranet opzetten met de intentie dit op termijn uit te breiden naar een digitaal sociaal netwerk waarop 
ook partners en inwoners kunnen participeren. Deze inzet is noodzakelijk omdat de communicatie- en 
participatievraagstukken uit  programma’s en projecten (zoals sociale kracht, ruimte, duurzaamheid,  
dienstverlening) in een netwerksamenleving steeds complexer worden en de dynamiek van 
informatiestromen toeneemt.  
Door steeds de dialoog met en tussen betrokken partijen te stimuleren en te faciliteren willen wij 
werken aan vruchtbare interacties die bijdragen aan de samenleving. In het kader van bestuurlijke 
vernieuwing en als uitvloeisel van de Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025 hebben we de afgelopen 
jaren uitgebreid geëxperimenteerd met inwonersberaden. Het op deze wijze verkennen en bespreken 
van belangrijke Houtense vraagstukken is positief geëvalueerd en gaan wij structureel voortzetten. Dit 
geldt eveneens voor de diverse doelgroep gerichte activiteiten die de griffie organiseert om de 
inwoners nauwer te betrekken bij de activiteiten van de raad. Verder zal er eind 2017/begin 2018 
uiteraard veel aandacht zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 met daarbij speciale 
aandacht voor jongeren. Tot slot zullen we in 2018 een toekomstbestendig digitaal bestuurlijk 
informatie systeem invoeren. 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

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

 

 

  

2 
  

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

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

% Inwoners dat vindt dat de 
gemeente hen voldoende 
betrekt bij haar plannen, 
activiteiten en voorzieningen 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 40% 41% 45% 44% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Eind mei/begin juni 2018 heeft de kersverse coalitie met twee expertmeetings de Houtense inwoners 
betrokken bij het invullen van het coalitieakkoord. Het toont dat het het college ernst is om samen met 
de partners en de inwoners in Houten de huidige maatschappelijke vraagstukken op te pakken en op 
te lossen. Wat de samenleving daarin kan en wil doen is van cruciaal belang. Daarom hebben we in 
2018 stappen gezet op weg naar een samenlevingsagenda. We hebben met een afvaardiging van 
inwoners (vanuit de groep die ook bij de expertmeetings was), raadsleden, college en medewerkers 
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gesproken over de invulling van de samenlevingsagenda. In april 2019 wordt het beeld dat we bij de 
samenlevingsagenda hebben, gedeeld met de raad en betrokken inwoners.  
Ook zijn alle wethouders los van hun portefeuilles als wijkwethouders aangewezen. Zij gaan in de 
verschillende gebieden binnen Houten (Houten-Noord, Houten-Zuid, Centrum - Castellum - Oude 
Dorp en landelijk gebied) als bestuurlijk aanspreekpunt fungeren. 
 
Maar ook zijn we in 2018 doorgegaan met het inzetten van communicatie en participatie (factor C en 
het werken met omgeving- en krachtenveldanalyse en kernboodschappen) bij diverse belangrijke 
programma's en projecten. Denk hierbij aan het project Omgevingswet, de stedenbouwkundige 
verkenning, uitvoering van de mobiliteitsvisie, gemengd-wonenproject De Molen, tweede 
windmolenpark, parkeren op maat in de straat (onder andere in De Bouw). Daar hebben we verder 
gebouwd aan de doelstelling  Bouwen aan vertrouwen uit onze visie communicatie en participatie 
2017-2021. Hierbij was uiteraard ook aandacht voor het bereiken van de zwijgende meerderheid en 
specifieke doelgroepen. 
 
Ook het verhaal/de verhalen van Houten zijn in 2018 verteld. Zowel op het gebied van ontwikkeling en 
beheer van de openbare ruimte als over wat er verder in de samenleving en op het gebied van 
dienstverlening speelt. Hiertoe hebben de gemeente zelf en ook partners en inwoners veel filmpjes, 
fotorapportages, infographics en artikelen gemaakt en verspreid via de (social) media. Zij vertelden 
verhalen over onder andere wat de gemeente, partners en inwoners doen aan bomen snoeien, gras 
maaien, bloemenweides, afval opruimen en afvoeren, verkiezingen, veiligheid, werkcreatie via de 
Houtense Werktafel, nieuwe kanoroute op het Eiland van Schalkwijk, verantwoord omgaan met 
vuurwerk, uitbreiden van Burgernet, Houten Fietsstad en de Nieuwjaarsduik. Maar ook over wat zij wel 
en niet waarderen aan Houten. Communicatie in Houten is daarmee in 2018 (intern en extern) weer 
een beetje meer van ons allemaal geworden. 
 
Het stimuleren van de dialoog en het leren omgaan met sociale media heeft de gemeente in 2018 
ondersteund door frequent, snel, open en inhoudelijk correct te acteren en reageren op de (sociale) 
media waaronder Facebook, Twitter en WhatsApp. Ook is geïnvesteerd in expertiseverwerving en 
ondersteuning en training van medewerkers. Dat laatste gebeurde door interne workshops en 
ondersteuning bij training on the job maar ook door de introductie in 2018 van een modern sociaal 
intranet (Insite). Hiermee kunnen medewerkers onafhankelijk van plaats en tijd met elkaar contact 
hebben, expliciete en impliciete informatie en kennis delen, en digitaal met elkaar samenwerken. Om 
de samenwerkingen nog soepeler te laten verlopen en daardoor betere resultaten te boeken zijn het 
stimuleren van opdrachtgestuurd werken, informatiegestuurd werken en verbindend communiceren 
opgenomen in het organisatieontwikkelingsprogramma. 
 
Vanuit de raad en griffie zijn in 2018  diverse doelgroepgerichte activiteiten georganiseerd met als doel 
de inwoners bij de raad te betrekken. Denk daarbij aan Gast van de raad, programma Politiek in de 
Klas voor scholieren, en vergaderingen van de raad op locatie bij onderwerpen die zich daarvoor 
lenen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is begin 2018 een opkomstbevorderende campagne 
georganiseerd. Hierbij zijn een verkiezingskrant, een nieuwe stemwijzer Mijn Stem, een algemeen 
slotverkiezingsdebat in Sociaal-cultureel centrum Schoneveld en activiteiten speciaal gericht op 
jongeren ingezet.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3 Er heeft een stadsgesprek plaatsgevonden n.a.v. 
de stedenbouwkundige verkenning. Daarnaast 
zijn er inwonersbijeenkomsten geweest in het 
kader van de totstandkoming van het 
coalitieakkoord. 

 

Organisatie van een inwonersberaad 
ter verkenning en bespreking van een 
belangrijk Houtens vraagstuk. 

 

  

   

1 
 

    

3 Er is een jongerendebat geweest. 
 

Verkiezingsactiviteiten (bijvoorbeeld 
een debat en/of andere evenementen) 
speciaal gericht op jongeren. 

 

  

   

1 
 

    

3 Het nieuwe systeem (iBabs) is eind 2018 
opgeleverd. 

 

Invoering van een toekomstbestendig 
bestuurlijk digitaal informatiesysteem. 
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Doelstelling 2 

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

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

% Inwoners dat vindt dat 
burgers en organisaties 
voldoende ruimte krijgen om 
ideeën en initiatieven te 
realiseren* 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 46% 43% 50% 47% 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2018 hebben we ons regelmatig laten inspireren door externe deskundigen en geleerd van de 
ervaringen van andere gemeenten. Zo legden we samen met de Techniekfabriek bedrijfsbezoeken af 
om samenwerkingen tussen maatschappelijke instanties en bedrijfsleven tot stand te brengen, gingen 
naar Rijswijk Buiten om te leren hoe ze daar nieuwbouwlocaties aanpakten en spraken met de 
wethouder van Culemborg over de participatieaanpak bij duurzame energie. Verder namen we o.a. 
deel aan netwerkbijeenkomsten en programma's van het VNG-programma Democratic Challenge en 
het Festival van de Lokale Democratie. Ook maakten we een afspraak met de gemeente 
Alblasserdam om te praten over hun aanpak van de samenlevingsagenda. 
 
We stimuleerden onze medewerkers om vernieuwend te zijn in hun werk, te leren van anderen en 
open te staan voor initiatieven vanuit de samenleving. Hiertoe organiseerden we bijvoorbeeld leer- en 
reflecteersessies, workshops flexdenken en bijeenkomsten waarbij onderling ervaringen worden 
gedeeld en uitgewisseld. De Proeftuinparade en Koffieconnect zijn hier goede voorbeelden van. 
 
We bevorderden een persoonlijke benadering van vragen en inbreng van inwoners. Dit deden we door 
medewerkers te stimuleren eenvoudige taal te gebruiken en zich persoonlijk van situaties op de 
hoogte te stellen. Dit droeg bij aan een meer individuele benadering van de inwoners. 
 
We gaven maximale ruimte aan maatschappelijke initiatieven, experimenten en pilotprojecten, onder 
andere met subsidies vanuit Ons Fonds. Tevens ondersteunden we partijen die hier ook oog voor 
hebben. Zo ondersteunden we burgerinitiatieven zoals de Krachtfabriek, de Techniekfabriek, het 
Wereldhuis en Sterke Buurten, die op hun beurt weer werken als katalysator, aanjager of broedplaats. 
 
Daarnaast hebben we in 2018 in de communicatie bij de diverse onderwerpen vaak samen 
opgetrokken met andere (maatschappelijke) partijen. Denk hierbij onder andere aan bos Nieuw 
Wulven en het Brede bos (met Staatsbosbeheer), de WhatsApp Buurtpreventie (met politie), de 
Houtense Werktafel (met diverse bedrijven), de waarderingsmarkt voor mantelzorgers (met Van 
Houten&co en andere zorgorganisaties), het Springlab (met gemeente Bunnik), nieuwbouwplannen 
De Munt (met de Koninklijke Munt), het project Asbest eraf - Zonnepalen erop (met Bunnik en Wijk bij 
Duurstede) en projectglasvezel in het buitengebied (met Glasvezel buitenaf). Tot slot maakten en 
hielden we ruimte op ons portal www.houten.nl voor relevante maatschappelijke initiatieven zoals 
bijvoorbeeld de Hulpwijzer, VVV Kromme Rijn, Proeftuin Houten en de UITagenda.  

http://www.houten.nl/
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Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

3 Alle gemeentelijke ruimtelijke projecten zijn in 
een vroeg stadium met een startnotitie aan de 
raad voorgelegd. 

 

Het merendeel van de ruimtelijke 
projecten begint met een startnotitie 
inclusief een participatieparagraaf 
waarmee belanghebbenden goed in 
stelling worden gebracht. 

 

  

   

 

Deelprogramma Dienstverlening 
 

Wat willen we bereiken? 
Het Rijk heeft zich tot doel gesteld dat burgers en ondernemers het recht hebben om digitaal zaken te 
doen met de overheid. In de gemeente Houten is de (digitale) dienstverlening van hoog niveau en zijn 
bijna alle meest gevraagde producten voor burgers en ondernemers in 2017 digitaal beschikbaar 
gesteld. 
Landelijk dringt steeds meer het besef door dat belangrijke doelgroepen, zoals de niet digitaal 
vaardigen en laaggeletterden  niet ‘mee kunnen’ in de steeds verdergaande digitalisering van de 
samenleving. Ook in Houten zijn er inwoners die hier moeite mee hebben. In het collegeprogramma is 
opgenomen het adagium ‘digitaal tenzij’. In 2018 gaan we binnen het programma de Toegankelijke 
gemeente en de Persoonlijke overheid instrumenten ontwikkelen en inzetten om deze doelgroepen  te 
ondersteunen.  
 
Het digitaal beschikbaar maken van producten is een succes. We zien dat er veel meer producten 
digitaal worden aangevraagd. Keerzijde hiervan is dat als we kijken naar bedrijfsvoering en efficiency 
(achterkant c.q. backoffice) het efficiënter kan, bijvoorbeeld door (meer) te automatiseren. Om 
efficiënter te werken zijn investeringen nodig, digitaliseren kost geld, voornamelijk voor techniek.  
Vaak geldt: hoe eenvoudiger een dienst voor burger of ondernemer, des te ingewikkelder de 
‘achterkant’ er van is. Digitaliseren betekent dus continu investeren in de kwaliteit van de organisatie.  
 
Wat merken de inwoners en ondernemers ervan? 
Onze dienstverlening is goed (digitaal) toegankelijk, laagdrempelig, professioneel en op de klant 
gericht. De meeste vragen handelen we in het eerste contact digitaal of mondeling naar tevredenheid 
af of we verwijzen ‘warm’ door naar andere (overheids)organisaties. Dat gebeurt in het KCC. De 
overige vragen zijn meer complex, maar worden met dezelfde voortvarendheid in de backoffice 
behandeld. We zijn gastvrij. Het is voor de klant duidelijk waar hij of zij terecht kan met vragen, 
opmerkingen of complimenten. De klant vindt steeds makkelijker zelf zijn of haar informatie en vraagt 
producten aan via de website. Onze dienstverlening blijft toegankelijk voor iedereen. Degenen die 
moeite hebben met de (snel) verdergaande digitalisering, helpen we door hen digisterker te maken. 
Persoonlijk contact blijft mogelijk voor de inwoners die daar behoefte aan hebben. De menselijke maat 
staat voorop! 
 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1 
  

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

 

  

2 
  

Digitale dienstverlening zodat inwoners en ondernemers 24/7 zaken met ons kunnen doen. 
 

 

  

3 
  

Een persoonlijke overheid waarbij hostmanship/gastheerschap kernwaarden zijn. Onder 
hostmanship wordt verstaan dienstverlening vanuit het perspectief van de klant waarbij deze 
het gevoel krijgt echt welkom te zijn. 

 

 

  

 

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt. 

 

Doelstelling 1 

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

 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               144 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

1.1 
   

Waardering inwoners 
algehele gemeentelijke 
dienstverlening 

Monitor Sociale 
Kracht 

X 7,0 7,1 7,5 7,2 
 

 

 

   

1.2 
   

Waardering inwoners voor 
de digitale Dienstverlening 

Monitor Sociale 
Kracht 

X X 7,3 6,5 7,4 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2018 is een ontwikkelambitie voor de gemeentelijke organisatie geformuleerd: we verbinden, we 
zijn professioneel en we zijn vernieuwend. We willen een persoonlijke overheid zijn. We gaan de 
verbinding aan met onze inwoners en partners rondom vraagstukken en initiatieven van de 
samenleving. Onze werkwijze sluit hierop aan. In 2019 gaan we hiermee aan de slag en laten we de 
medewerkers van de gemeente competenties ontwikkelen die bijdragen aan een nog betere 
dienstverlening. 
Een goede gemeentelijke website draagt bij aan excellente dienstverlening. Alle (nieuwe) pagina’s van 
de gemeentelijke website worden op basis van vastgestelde eisen, waaronder het door de 
rijksoverheid vastgestelde leesniveau B1, getoetst en verbeterd. Ook biedt de gemeentelijke website 
bezoekers de mogelijkheid om een fout te melden of gemis aan informatie door te geven. 
Www.houten.nl wordt  op basis hiervan en andere tools real-time gemonitord (Site-
inproof). Aanpassingen worden direct verwerkt. Aangescherpte eisen maken dat we in 2019 nog meer 
investeren op een kwalitatief hoogstaande website. 
In 2018 zijn de circa 50 standaardbrieven die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
worden verstuurd, herschreven in eenvoudige en begrijpelijke taal. Ook binnen het ruimtelijk domein 
zijn 30 brieven herschreven. Doel hiervan is om met elke burger in Houten op een begrijpelijke manier 
te communiceren. Ook in 2019 gaan we door met de verbetering van brieven.  
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

1 
 

    

3  
 

Kwaliteit Houten.nl doorlopend 
monitoren en toetsen en verbeteren 
naar onderwerp op vooraf vastgestelde 
kwaliteitseisen en daarmee ook aan de 
actuele algemene 
toegankelijkheidseisen. 

 

  

   

1 
 

    

3  
 

Bij minimaal 80% van de 
veelgevraagde producten is de 
informatie op de website beschikbaar. 

 

  

   

1 
 

    

3  
 

Bij minimaal 80% van de 
veelgevraagde producten is de 
informatie beschikbaar in een tekst op 
B1* niveau.  
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Doelstelling 2 

Digitale dienstverlening zodat inwoners en ondernemers 24/7 zaken met ons kunnen doen. 

 
Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

2.1 
   

Toename gebruik E-
formulieren 

Productenoverzicht 
digitalisering  (e-
formulieren) 

7.101 7.270 9.368 9.000 12.000 
 

 

 

   

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2018 is geïnventariseerd welke digitale producten in aanmerking komen voor verdergaande 
digitalisering of robotisering om zo de dienstverlening nog efficiënter en sneller te laten verlopen. In 
2019 wordt bepaald welke producten ook daadwerkelijk verdergaand worden gedigitaliseerd. De 
gemeente Houten is aangesloten op mijnoverheid.nl. Zo wordt inmiddels een kwart van de 
servicebrieven via mijnoverheid.nl aangeboden. 
 
Na de nulmeting van de privacy is er in 2018 privacybeleid opgesteld en zijn er maatregelen 
geformuleerd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kunnen voldoen. 
We zijn begonnen aan de implementatie en borging van deze maatregelen. Samen met de andere 
Lekstroomgemeenten hebben we een functionaris gegevensbescherming ingehuurd. Deze ziet erop 
toe dat we conform de AVG handelen. In 2019 gaat de inhuur over in een aanstelling. 
 
In 2018 is in kaart gebracht welke mogelijkheden er in Houten worden geboden, door bijvoorbeeld Van 
Houten&co en de bibliotheek, om inwoners die niet digitaal vaardig of laaggeletterd zijn te 
ondersteunen. Op basis hiervan wordt in 2019 beleid ontwikkeld om deze inwoners zo goed mogelijk 
toegang tot de diensten en producten van de gemeente te geven. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

2 
 

    

1 In 2018 zijn de meest gevraagde producten voor 
burgers 97% digitaal beschikbaar gekomen. 
Door onvoldoende personele capaciteit is dat  
voor bedrijven 76%. 

 

Ultimo eerste kwartaal 2018 realiseren 
van 100% digitale volwassenheid bij de 
meest gevraagde producten en 
diensten door burgers (29) en 
ondernemers (22). 

 

  

   

2 
 

    

3  
 

Inventariseren welke werkprocessen 
aan de behoeften van de inwoner 
voldoen en zich lenen om volledig te 
worden geautomatiseerd, zodat deze 
diensten 24/7 kunnen worden 
aangeboden (veelal meest gevraagde 
producten). Dit betekent investeren in 
koppeling van (nieuw) e-formulier aan 
achterliggende systemen. 

 

  

   

 

Doelstelling 3 

Een persoonlijke overheid waarbij hostmanship/gastheerschap kernwaarden zijn. Onder hostmanship 
wordt verstaan dienstverlening vanuit het perspectief van de klant waarbij deze het gevoel krijgt echt 
welkom te zijn. 
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Effectindicatoren 

Doel Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

3.1 
   

Indicator hostmanship* Monitor sociale 
kracht 

X 6,3 6,8 6,5 6,8 
 

 

 

   

* Deze maat betreft een samengestelde variabele op basis van de score op zes stellingen. De score ligt tussen de 1 en de 10 
waarbij een 10 staat voor uitmuntende hostmanship. 

 
Betrokkenheid verbonden partijen 
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Ook in 2018 waren er verschillende soorten bijeenkomsten voor medewerkers, waarbij zij ervaringen 
uitwisselden en gestimuleerd werden om anders (meer van buiten naar binnen) te denken, zoals 
workshops Flexdenken, de Proeftuinparade en Koffieconnect. Hierdoor kan het handelen van de 
medewerkers nog beter aansluiten op de behoefte van de inwoners. 
 
In 2018 heeft de gastvrouw in de publiekshal afscheid genomen. Uit een evaluatie blijkt dat onze 
inwoners haar aanwezigheid zeer op prijs stelden. Streven is om de functie in 2019 opnieuw in te 
vullen.  
 
Het nieuwe sociale intranet (Insite) dat in 2018 is geïntroduceerd, stelt medewerkers in staat om op 
een laagdrempelige manier informatie met elkaar te delen en elkaar te complimenteren met  behaalde 
successen of positieve feedback van inwoners. 
 
Prestatie-indicatoren 

Doel Omschrijving prestatie 2018 Voortgang Toelichting 

3 
 

    

3  
 

Complimenten die een medewerker 
en/of de gemeentelijke organisatie 
ontvangt, breed delen, zodat positief 
gedrag wordt beloond en als inspiratie 
dient voor overige collega's. Op 
intranet is de mogelijkheid geopend, 
comPLAZAmenten, om een 
compliment op te plaatsen. 
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 Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2017 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2018 

 
 
 

Begroting 
na wijziging 

2018 

 
 
 
 

Rekening 
2018 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2018 

Programma 05. Betrokken bij de 
samenleving 

     

lasten      

05.01 Politiek en bestuur 2.470.468 2.485.653 2.331.022 2.163.252 167.770 

05.02 Dienstverlening 1.803.935 1.740.524 1.778.962 1.843.831 -64.869 

05.99 Programmabrede kosten   252.350  252.350 

Totaal lasten 4.274.402 4.226.177 4.362.334 4.007.083 355.251 

baten      

05.01 Politiek en bestuur 284.928 1.416 1.416 702 -714 

05.02 Dienstverlening 1.025.565 869.025 903.400 925.947 22.547 

05.99 Programmabrede kosten      

Totaal baten 1.310.492 870.441 904.816 926.649 21.833 

Saldo 05. Betrokken bij de samenleving 2.963.910 3.355.736 3.457.518 3.080.434 377.084 

       

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

Deelprogramma Politiek en bestuur 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 167.056 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

05.01.01 Raad € 49.027  N € 0  
 

05.01.02 College € 216.797  V € 714  N 

 TOTAAL € 167.770  V € 714  N 

        
        

  SALDO   € 167.056  V 

 
05.01.01 Raad € 49.000N 
 
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 49.000 N. 
 
05.01.02 College € 216.000V 
Er heeft in 2018 een veel lagere toevoeging aan de voorziening Wethouderspensioenen plaats 
gevonden. Oorzaak is dat bij de actuariële berekeningen van de pensioenreserves van de 
(toenmalige) wethouders met een hogere rekenrente +0,8% gewerkt wordt. De actuaris heeft de  
grondslagen voor deze berekeningen gebaseerd op de hiervoor genoemde circulaire van het 
ministerie van BZK (€ 180.000V). 
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Diverse kleine verschillen tellen op tot € 36.000 V. 

Deelprogramma Programmabrede kosten 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 252.350 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

05.99.01 Programma Betrokken programmabrede 
kosten 

€ 252.350  V € 0  
 

 TOTAAL € 252.350  V € 0  V 

        
        

  SALDO   € 252.350  V 

 
05.99.01 Programma Betrokken programmakosten €252.000V 
Tijdens het opstellen van de begroting 2018 worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie 
aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) 
worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en inhuur van 
derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer € 252.000V. 
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Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie 
 
Vanaf 2017 is het 6de “programma” Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie 
opgenomen omdat de BBV (besluit begroting en verantwoording)-voorschriften de gemeente 
verplichtte om naast haar 5 facultatieve programma’s ook dit programma in de begroting op te nemen. 
Dit programma heeft een heel ander karakter dan de andere programma's en is daarom anders van 
opbouw.  
Het programma algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie betreft de OZB en de 
uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en 
zijn daarmee vrij aanwendbaar. Daarnaast is in dit programma volgens de nieuwe BBV notitie 
overhead de overhead apart begroot en dus niet meer verwerkt in de (deel)programma's. Ook het 
renteresultaat komt via dit programma naar voren en voldoet aan de criteria van de nieuwe notitie 
rente.           
De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht en afvalstoffenheffing, en de ontvangsten van 
specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma’s. 
 
Overhead 
Hieronder volgt een overzicht van de overhead: 
 

Begroting 2018 Werkelijkheid 2018 Afwijking

Personeelskosten Directie 281.637 275.208 6.429

Personeelskosten Leidinggevenden primair proces 734.913 705.901 29.012

Personeelskosten Managementondersteuning primaire proces 716.320 735.395 -19.075

Personeelskosten Financiën. toezicht en control 725.432 771.860 -46.428

Personeelskosten P&O/ HRM 1.430.152 1.587.358 -157.206

Personeelskosten Inkoopfunctie 712.506 790.827 -78.321

Personeelskosten Communicatiefunctie 286.456 309.319 -22.863

Personeelskosten Juridische zaken 598.505 664.295 -65.790

Personeelskosten Bestuurszaken en bestuursondersteuning 176.141 195.503 -19.362

Personeelskosten Informatievoorziening en automatisering 1.045.733 1.141.859 -96.126

ICT 1.565.737 1.275.807 289.930

Personeelskosten Informatiebeheer(DIV) 137.455 144.434 -6.979

Personeelskosten Facilitaire zaken en huisvesting 278.827 288.911 -10.084

Huisvesting 1.142.016 1.052.382 89.634

Uitbestedingskosten bedrijfsvoering 346.712 339.524 7.188

Concernbrede personeelskosten 848.863 771.636 77.227

Bedrijfsvoeringkosten diverse afdelingen 489.845 432.303 57.542

Totaal overhead 11.517.250 11.482.522 34.728  
De overheadkosten 2018 bedragen 43,4%(begroot 43,9%) van de totale kosten van de organisatie 
(apparaatskosten). 
 
Vennootschapsbelasting 
In de rekening 2018 is geen te betalen Vennootschapsbelasting opgenomen. Bij een onderzoek met 
behulp van een fiscalist in 2017 over het wel of niet Vpb-plichtig zijn, is vast komen te staan, dat 
Houten ook in dit jaar niet Vpb-plichtig is. Aangezien de belastingdienst zelfs over 2016 nog geen 
echte beslissing heeft genomen, is nog onduidelijk hoe zij tegen 2017 en 2018 zal aankijken. 
 
Hierna wordt de derde W-vraag "Wat mag het kosten?" beantwoord. 
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Wat heeft het gekost? 
 Deelprogramma's  

 
 
 

Rekening 
2017 

 
 
 

Primitieve 
begroting 

 2018 

 
 
 

Begroting 
na wijziging 

2018 

 
 
 
 

Rekening 
2018 

 
Verschil 

begroting 
na wijziging 
vs rekening 

2018 

Programma A Algemene 
dekkingsmiddelen en ondersteuning 
organisatie 

     

lasten      

A1 Lokale heffingen 632.690 620.724 620.724 621.167 -443 

A2 
Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

 99.440 43.440  43.440 

A3 Overhead 10.887.497 11.381.356 11.738.978 11.760.921 -21.943 

A4 Saldo financieringsfunctie -442.088 189.911 -88.398 -75.337 -13.061 

A6 Overige baten en lasten 3.045.141 1.578.619 2.569.561 1.183.631 1.385.930 

A7 Onvoorzien  61.251    

A8 Mutaties reserves 1.970.606 929.849 4.013.682 5.731.162 -1.717.480 

Totaal lasten 16.093.845 14.861.150 18.897.987 19.221.544 -323.557 

baten      

A1 Lokale heffingen 12.289.165 12.294.579 12.629.579 12.774.224 144.645 

A2 
Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

50.525.449 53.604.337 54.793.428 54.600.540 -192.888 

A3 Overhead 250.439 181.411 221.728 278.399 56.671 

A4 Saldo financieringsfunctie 113.468 107.251 10.000 18.299 8.299 

A6 Overige baten en lasten 2.639.080 1.242.491 2.818.924 3.263.360 444.436 

A7 Onvoorzien      

A8 Mutaties reserves 3.553.593 2.698.256 5.890.762 5.559.747 -331.015 

Totaal baten 69.371.193 70.128.325 76.364.421 76.494.569 130.148 

Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

-53.277.348 -55.267.175 -57.466.434 -57.273.025 -193.409 

       

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

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 144.202 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

A1.02.02 OZB niet-woningen € 1  N € 150.193  V 

 Saldo diverse overige producten € 442  N € 5.548  N 

 TOTAAL € 443  N € 144.645  V 

        
        

  SALDO   € 144.202  V 

 
A1.02.02 OZB niet-woningen € 144.200V 
De hogere opbrengst OZB niet woningen (€ 150.200V) is te verdelen in eigenaren  € 61.500V en 
gebruikers € € 88.700V. Hiervan heeft € 56.500V betrekking op afwikkeling o.a. bezwaarschriften, 
complexe taxaties e.d. van de jaren 2015 t/m 2017. Deze positieve afwikkeling van oude jaren heeft 
ook een positief effect op de nog in 2018 gewaardeerde bedrijfspanden. Ook is de correctie voor de 
waarde bezwaren lager uit gevallen dan verwacht. Reden hiervoor kan zijn de economische toestand 
in Nederland. Resterend nadeel (€ 5.500) betreft per saldo een kleine nadeel op de overige 
belastingen. 
 

Deelprogramma Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 149.448 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

A2.02.01 Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

€ 43.440  V € 192.888  N 

 TOTAAL € 43.440  V € 192.888  N 

        
        

  SALDO   € 149.448  N 

 
 
A2.02.01 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds € 149.400N 
Een niet ingezette taakmutatie algemene uitkering levert een voordeel op van € 43.400. 
Doordat enkele parameters voor 2018 nog definitief zijn vastgesteld door het Rijk, is er een voordeel 
van ongeveer € 102.000 ontstaan. Zoals vermeld in de collegebrieven over de 'septembercirculaire 
2018' (18GR0400) en 'financiële effecten' (19GR0019) zijn de effecten uit de september- en 
decembercirculaire voor het jaar 2018 verwerkt in de jaarrekening 2018. 
Het saldo-effect vanuit de septembercirculaire bedroeg € 822.000 negatief. 
In de decembercirculaire hebben we € 527.000 extra uitkering ontvangen. 
Per saldo dus een negatief effect van € 295.000 dat niet verwerkt is in de begroting 2018. 
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Deelprogramma Overige baten en lasten 

Het deelprogramma heeft een positief saldo van € 1.830.366 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

A6.02.01 Overige baten en lasten € 1.075.416  V € 444.436  V 

A6.02.02 Resultaat van de rekening van baten en 
lasten 

€ 310.514  V € 0  
 

 TOTAAL € 1.385.930  V € 444.436  V 

        
        

  SALDO   € 1.830.366  V 

 
A6.02.01 Overige baten en lasten € 1.519.800V 
Het voordeel op de lasten € 1.075.400 ontstaat door: 

 Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie 
aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording 
(BBV) worden evenals in 2017 in 2018 de kosten voor salarissen en inhuur bij de rekening op 
basis van werkelijke kosten doorbelast aan de producten. Het totale resultaat op de 
verschillende kostenplaatsen voor salarissen en inhuur en de relatie met mutaties in de 
bestemmingsreserve organisatieontwikkeling worden in de paragraaf Bedrijfsvoering integraal 
toegelicht (€ 1.518.400V). 

 Bij de ICT derden € 231.900N doordat de contract WIL per 1 mei 2018 afliep en dit in 
afwachting van een nieuw contract steeds stilzwijgend per maand verlengd wordt. Geen 
kosten maar ook geen opbrengsten geraamd vanaf 1 mei(zie ook baten). 

 Algemene baten en lasten € 211.100N doordat het voordeel op de BTW afval en riolen 
teruggegeven wordt aan deze producten door een storting in voorzieningen(€ 131.700N), 
bijstorting op basis van herziening grondexploitaties februari 2019 in de voorziening 
verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk 't Goy (€ 47.400N) vrijval stelpost Flankerend 
beleid (€ 21.600V), door de verwerking van de kosten werkzaamheden planeconoom inzake 
wet omgevingsvergunningen (€ 43.700N) en overige kleine posten (€ 9.900N). De post kosten 
werkzaamheden planeconoom wordt gedekt door een onttrekking uit een reserve. 

 
Het voordeel op de baten € 444.400 komt door: 

 Dit voordeel wordt veroorzaakt door hogere terugontvangen BTW op leveranties derden 
Afval/riolen (€131.700V), Lagere voorziening dubieuze belastingdebiteuren BghU (€ 10.600V) 
en overige kleinere posten € 5.500V). 

 ICT derden € 243.700V (zie lasten). 

 Positief saldo overdrachten gronden derden € 52.900V. Dit saldo wordt gestort in de reserve 
BOR.  

 
A6.02.02 Resultaat van de rekening van baten en lasten € 310.500V 
Dit betreft het (voordelige) saldo van de Algemene dienst dat bij de tweede bestuursrapportage 2018 
is begroot na wijziging van de begroting 2018. 
 

Deelprogramma Mutaties reserves 

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van € 2.048.495 en wordt veroorzaakt door: 
        

Producten  Lasten   Baten   

A8.02.01 Mutaties reserves € 1.717.480  N € 331.015  N 

 TOTAAL € 1.717.480  N € 331.015  N 

        
        

  SALDO   € 2.048.495  N 
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A8.02.01 Mutatie reserves algemeen- lasten € 1.717.500N 
Conform de met de raad afgesproken spelregels, waarbij de P-budgetten t/m 2019 tussen hekken zijn 
geplaatst, wordt het voordelig resultaat € 1.725.600 op salaris- en inhuurkosten 2018 gestort 
in de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling (€ 1.725.600N). Dit kan worden ingezet voor 
capaciteitsvraagstukken in 2019 en zijn ook geoormerkte (project)budgetten, welke door een 
gewijzigde fasering doorgeschoven worden naar 2019.  
 
Diverse kleinere bedragen (€ 8.100V) 
 
A8.02.01 Mutatie reserves algemeen- baten € 331.000N 
Er zijn bijna geen kosten programma Organisatieontwikkeling 2018-2022; frictiebudget t.b.v. structuur 
en sturing en werkbudget ten behoeve van communicatie /inspiratie/teamontwikkeling geweest. 
Daarom een onttrekking uit reserve organisatieontwikkeling niet nodig(€ 213.800N). Lagere kosten 
tijdelijke(2018) versterking formatie/ informatiebeleid (€ 107.600N), gevolg lagere onttrekking reserve 
en diverse projecten uit perspectiefnota 2018 niet nodig gebleken (€ 35.000N door geen 
onttrekking).Daarnaast moet op basis van de herziening grondexploitaties maart 2019 voor het 
verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk ’t Goy de voorziening verhoogd worden € 47.500V. Dit 
wordt gefinancierd uit het concernweerstandsvermogen grondexploitaties. 
 
Diverse kleinere bedragen (€ 22.100N) 
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Paragrafen 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               156 

 

Paragraaf Lokale heffingen 
In de paragraaf Lokale heffingen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor de 
gemeentelijke belastingen en rechten weergegeven. In de paragraaf Lokale heffingen in de 
jaarstukken geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel, die 
zich hebben voorgedaan in het afgelopen jaar. 
 
 
Belangrijkste ontwikkelingen in 2018 
In 2018 is er geen sprake geweest van noemenswaardige ontwikkelingen met betrekking tot de lokale 
heffingen. 
 
Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort 
In onderstaand overzicht zijn de geraamde en werkelijke opbrengsten per belastingsoort opgenomen. 
 

Bedragen x 1 

Omschrijving Rekening 
2017 

Raming 
2018 

Rekening 
2018 

Verschil 
2018 

Afvalstoffenheffing 3.409.045 3.468.399 3.450.660 -17.739 

Hondenbelasting 159.433 170.526 158.457 -12.069 

Leges algemeen 1.454.608 1.562.739 1.758.202 195.463 

Lijkbezorgingsrechten 180.174 140.610 112.497 -28.113 

Marktgelden 1.700 1.700 1.700  

Onroerend zaakbelasting 11.915.677 12.278.012 12.433.621 155.609 

Rioolheffing 2.322.707 2.347.432 2.361.756 14.324 

Toeristenbelasting 214.055 181.041 182.146 1.105 

Totaal opbrengst 19.657.400 20.150.459 20.459.039 308.580 

 
Toelichting op afwijkingen 
 
Leges algemeen 
De afwijking op de leges algemeen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2018 de opbrengst van 
leges voor bouwvergunningen hoger is uitgevallen dan eerder geraamd (€ 193.000). Dit is veroorzaakt 
door kleine aanvragen en enkele grote plannen die niet voorzien waren. 
 
Onroerende zaakbelasting 
De hogere opbrengst onroerende zaakbelasting heeft voornamelijk betrekking op de niet woningen en 
is te verdelen in eigenaren (ca. € 62.000 V en gebruikers ca € 89.000 V). Hiervan heeft ca. € 57.000 V 
betrekking op de afwikkeling van onder andere bezwaarschriften, complexe taxaties en dergelijke van 
de jaren 2015 tot en met 2017. Deze positieve afwikkeling van oude jaren heeft ook een positief effect 
op de nog in 2018 gewaarde bedrijfspanden. Ook is de correctie voor de waarde bezwaren lager uit 
gevallen dan verwacht. Reden hiervoor kan zijn de economische toestand in Nederland.   
 
Lokale lastendruk 
In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten in 2018 weergegeven, voor zowel eigenaar-
gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlastenoverzichten worden hierbij de onroerende-
zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken. Het uitgangspunt is een 
meerpersoonshuishouden. Als peildatum voor de WOZ-waarde 2018 geldt 1 januari 2017. Deze 
waarde is alleen van toepassing op het belastingjaar 2018. 
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bedragen x 1 

Omschrijving 
Bron Rekening 

2015 
Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2018 

Afvalstoffenheffing 
Rioolrechten 

WSJG 
WSJG 

199 
122 

184 
123 

197 
110 

197 
112 

197 
112 

Totaal gebruiker  321 307 307 309 309 

OZB eigenaar WSJG 357 374 380 367 *) 379 

Totaal eigenaar/gebruiker  678 681 687 675 688 
*) gemiddelde woningwaarde is hoger (€ 301.000) dan waarmee in de raming is rekening gehouden (€ 291.000)  

 
Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO hanteert, 
staat de gemeente Houten op de 104

e
 plaats (€ 687). In 2017 was dit de 100

e
 plaats. Provinciaal staat 

Houten op de 7
e
 plaats (2017 ook 7

e
). 

 
In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2018 
opgenomen. 
 
Vergelijking woonlasten mphh  

Omschrijving   Woonlasten 
COELO 

Procentuele 
vergelijking 

Positie 
ranglijst 

Landelijk goedkoopste gemeente  Oud-Beijerland 505 74% 1 

Gemeente Houten   687 100% 104 

Landelijk duurste gemeente  Bloemendaal 1.234 180% 387 

Totaal gebruiker         

Provinciaal goedkoopste gemeente Veenendaal 549 80% 1 

Gemeente Houten   687 100% 7 

Provinciaal duurste gemeente Bunnik 950 138% 26 

Totaal eigenaar/gebruiker         

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

Omschrijving Bron 
Realisatie 

2014 2015 2016 2017 2018 
Gemeentelijke 
woonlasten in euro 
eenpersoons-huishouden 
(BBV) 

Coelo 

544 546 554 561 560 

Gemeentelijke 
woonlasten in euro 
meerpersoons-
huishouden (BBV) 

Coelo 

680 678 681 687 687 

Gemiddelde WOZ-
waarde koopwoningen x 
€ 1.000 (BBV) 

WSJG 
260 251 254 278 301 

 
Kwijtscheldingsbeleid 
Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. 
Voor de overige regels wordt het rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan 
kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), 
rioolheffing en in zéér uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige 
belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend. 
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Bedragen x 1 

Soort belasting 2015 2016 2017 2018 

Afvalstoffenheffing 101.815 81.629 116.149 117.968 

Hondenbelasting 4.642 3.908 5.733 4.759 

Onroerend zaakbelastingen 333    

Rioolheffing 60.797 55.608 66.963 66.779 

Totaal 167.587 141.145 188.846 189.505 
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft inzicht in de mogelijkheden om de 
tegenvallers op te vangen (de weerstandscapaciteit) en potentiële tegenvallers die zich kunnen 
voordoen (risico’s). De confrontatie van deze twee is het weerstandsvermogen en geeft een beeld van 
de robuustheid van onze financiële situatie. Een toereikend weerstandsvermogen is gewenst om te 
voorkomen dat iedere financiële tegenvaller ons dwingt tot bezuinigingen of ten koste gaat van 
bestaande taken.  
In deze paragraaf werken we de weerstandscapaciteit en de risico’s uit en vandaaruit wordt een 
conclusie getrokken over ons weerstandsvermogen. 
 
Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, 
onverwachte kosten te dekken. Deze zijn het vrije deel van de algemene reserve, de onbenutte 
belastingcapaciteit en de stelpost onvoorzien. De omvang hiervan eind 2017,eind 2018 en begin 2019 
wordt in de volgende tabel weergegeven.  
          x 1.000 

Weerstandscapaciteit 1-1-2018 31-12-2018 1-1-2019 

Vrij deel algemene reserve  2.650 2.650 2.650 

- provinciale minimumnorm 2.480 2.496 2.496 

- boven de provinciale minimumnorm 170 154 154 

        

Onbenutte belastingcapaciteit 1.220  1.620 

Stelpost onvoorzien 61  62 

Totaal 3.931 2.650 4.332 

 
Het vrije deel van de algemene reserve eind 2018 is onveranderd gebleven ten opzichte van eind 
2017 en bedraagt € 2,65 miljoen. Deze omvang heeft het vrije deel begin 2019 ook, want in het 
voorstel voor resultaatbestemming 2018 is hiervoor geen mutatie opgenomen. De provincie (als 
toezichthouder) stelt aan het vrije deel van de algemene reserve een minimumnorm van € 50 per 
inwoner. Met een inwonersaantal eind 2018 van 49.931 inwoners moet de reserve een 
minimumomvang hebben van € 2,5 mln. Ons vrije deel voldoet hieraan. 
 
De onbenutte belastingcapaciteit eind 2018 is € 0. Aanpassing van belastingtarieven voor 2018 is 
immers niet meer mogelijk. In de begroting 2019 is een geactualiseerde prognose van de onbenutte 
belastingcapaciteit met peildatum 1-1-2019 berekend van € 1,62 miljoen. Dit is in de tabel bij 1-1-2019 
weergegeven. 
 
De stelpost onvoorzien eind 2018 ook € 0. In 2018 is € 50.000 ingezet ter voorbereiding van de 
dakrenovatie van cultuurhuis Schoneveld. Het restant van de stelpost is vrijgevallen in het 
jaarrekeningresultaat. De begrotingsjaar 2019 omvat wederom een stelpost onvoorzien, de omvang is 
nagenoeg gelijk gebleven, € 62.000. 
 
Tot de weerstandscapaciteit worden niet de algemene beklemde reserve en het 
concernweerstandsvermogen van de grondexploitaties gerekend. Het inzetten van de algemene 
beklemde reserve kan alleen op basis van de door de raad vastgestelde criteria. Het 
concernweerstandsvermogen van de grondexploitaties is onderdeel van de risicobuffer voor de 
grondexploitaties en daarmee niet vrij besteedbaar. 
In dit verband is het wel vermeldenswaardig om de omvang van deze reserves te noemen. Eind 2018 
is dit voor:  
- de algemene beklemde reserve: € 24,9 miljoen 
- het concernweerstandsvermogen grondexploitaties: € 6,0 miljoen 
 
Risico's 
Risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn de risico's waarvan de financiële 
gevolgschade kan worden gekwantificeerd en niet kan worden ondervangen door het afsluiten van 
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een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van  beleids- en/of 
beheersmaatregelen. Dan hebben we het over de gekwantificeerde risico's. 
Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die op termijn tot risico kunnen leiden maar nog niet als risico 
kan worden gekwantificeerde. Onderdeel hiervan zijn de zogeheten openeinderegelingen waarbij de 
onzekerheid zit in de mate waarin aanspraak op de regeling wordt gedaan   
 
Voor deze jaarrekening zijn de gekwantificeerde risico's uit de begroting 2018 geactualiseerd. Hieruit 
is gebleken dat een aantal risico's zich niet meer voordoen of/en zijn opgelost. Het betreft: 
 
Niet realistische verkoopprijzen schoolwoningen Beekmos 
De hoge boekwaarde van de huidige schoolwoningen en hoge ombouwingskosten naar woningen 
zorgen dat irreëel (niet marktconforme) verkoopprijzen nodig zijn om een rendabele (budgettair 
neutrale) oplossing te realiseren. Het ombouwen van de schoolwoningen en de meerkosten die 
hiermee gepaard gaan is feitelijk een beleidskeuze en wordt daarmee niet meer als risico beschouwd.  
 
Dak- en gevelconstructie Sociaal Cultureel Centrum Schoneveld 
Een constructiefout heeft tot vochtaantasting van de constructie geleid. In 2018 zijn middelen 
vrijgespeeld en is gestart om het dak te vernieuwen. Eind april 2019 zijn de werkzaamheden afgerond 
waarmee dit risico is vervallen. 
 
Verdubbeling onderhoudskosten software Vincrea 
De gemeente neemt een aanzienlijk deel van geografische software af van Vincrea. In september 
2016 heeft Vicrea een verdubbeling van de onderhoudskosten van haar software aangekondigd. 
Onder leiding van het gemeentelijk geo-beraad zijn ongeveer 150 gemeenten in verweer gekomen 
tegen deze verhoging, later ondersteund door VNG en KING. Het gevaar was aanwezig dat Vicrea 
failliet kon gaan en alle GEO-software vervangen moet worden.  
Inmiddels heeft Vicrea de verhoging van de onderhoudskosten teruggedraaid waarmee het risico is 
verdwenen. Echter bij verlengingen van de huidige onderhoudscontracten worden extra licentiekosten 
in rekening gebracht voor toevoegingen als gevolg van wijzigingen in de regelgeving en structurele 
kosten voor om te voldoen aan de GIBIT-inkoopvoorwaarde. Om dit reden heeft de gemeente Houten 
tot nu toe geen upgrade van de software laten uitvoeren en op termijn afscheid te nemen van Vincrea. 
Echter door de wettelijke wijzigingen zijn we nu genoodzaakt om een gedeelte in iedere geval dit jaar 
te upgraden. Concreet betekent dit: 

 Neuron Registratie: Upgrade van deze software voor BAG en WKPB. Momenteel zijn we in 
onderhandeling met Vicrea hierover. 

 Neuron Stroomlijn en Neuron Gegevensmagazijn: dit betreft de GIS-Viewer. De intentie voor dit 
product is vervanging. 

 
Schaarste in civieltechnisch personeel op de arbeidsmarkt 
De conjunctuurgevoeligheid van civieltechnisch personeel met gevolgen voor de vervanging van 
personeel is in de risicoparagraaf van de begroting 2018 gekwantificeerd. De schaarse treedt echter 
op meer terreinen (ICT, Financiën, Infrastructuur e.d.) op en is vooral te zien als een maatschappelijke 
ontwikkeling. We hebben dit risico dan ook ondergebracht bij het kwalitatief risico 'schaarste op de 
arbeidsmarkt'. 
 
Woekerende waterplanten in watergangen 
Exotische waterplanten kunnen enorm woekeren met gevaar voor visstand en doorstroming van 
water. De afgelopen jaren is het ongelijkbladig verenkruid effectief bestreden. Voor overige 
woekerplanten resteert een lage potentiële gevolgschade gering waardoor dit risico kan vervallen.  
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Een dergelijke actualisatie van de risico's geeft een dynamisch risicobestand. Dit leidt tot 
onderstaande matrix voor de gekwantificeerde risico's. 

      

Risicomatrix:           

Financieel gevolg           

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

  Aantal:1 Aantal:1    Aantal:1    

≥ € 500.000 < € 1.000.000 

€ 75.000 € 225.000 € 375.000 € 525.000 € 675.000 

  Aantal:1      Aantal:1    

≥ € 100.000 < € 500.000 

€ 30.000 € 90.000 € 150.000 € 210.000 € 270.000 
 

  Aantal:2 Aantal:1  Aantal:4 Aantal: 5   

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

  Aantal:2 Aantal:1  Aantal:3     

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

  Aantal:2 Aantal:2  Aantal:1  Aantal:3    

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

          Kans 
 

 
 

    

      
Toelichting bij de matrix: 
Het risico wordt berekend door de gemiddelde kans dat het risico zich voordoet te vermenigvuldigen 
met het gemiddelde financiële effect van het risico. In de bovenstaande matrix wordt het aantal risico’s 
weergegeven dat is gedefinieerd met dezelfde risico-score. De kleuren in de matrix zijn gerelateerd 
aan de risicoscore en geven de urgentie aan en de mate van bestuurlijke / politieke relevantie. De 
kleuren lopen op met de urgentie op, van groen, geel, oranje naar rood. Het totaal (financieel gevolg * 
aantallen) van de risico-matrix geeft wat het benodigde weerstandsvermogen is. 
De tabel met de risico's is te vinden op de volgende pagina. 
 
De gemeente Houten heeft ervoor gekozen om een aantal taken niet zelf uit te voeren, maar in 
samenwerking met andere gemeenten op afstand te zetten in Gemeenschappelijke Regelingen of 
andere samenwerkingsvormen. In de paragraaf Verbonden Partijen worden de risico's aangaande de  
verbonden partijen genoemd. 
In de paragraaf Grondbeleid komen de risico's aan de orde die binnen de grondexploitaties bestaan. 
Voor de grondexploitaties wordt een aparte risicobuffer aangehouden. 
Voor openeinde regelingen geldt de vrije algemene reserve als buffer. Kwantificeren van deze risico's 
is een lastige opgave. 
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Risio + omschrijving Oorzaak Gevolg Beheersmaatregelen Gebied Categorie Kans Omvang Gevolgschade

Onvoldoende getransformeerde zorg en 

ondersteuning. Het risico is dat er minder geld vanuit 

het Rijk binnenkomt dan benodigd voor de uitvoering 

van de drie decentralisaties. In praktijk zien we dat in 

circulaires vanuit het Rijk kortingen kunnen zijn 

opgelopen. 

Ondanks dat we steeds meer 

zicht krijgen in de benodigde 

zorg, is de transformatie van de 

zorg nog in ontwikkeling.

A) Opbouwen van kennis en 

ervaring: (1) de beweging om te 

komen tot een verschuiving van de 

dure 2de lijnszorg naar de 

goedkopere 1e lijnszorg en 1e naar 

de 0de, (2) transformeren van de 

2de lijnszorg en (3) coördineren 

van in, door- en uitstroom van zorg.  

B) De medio 2017 gestarte 

taskforce heeft de opdracht 

gekregen maatregelen te treffen 

om de financiële risico's te 

beperken. C) In de nieuw op te 

stellen Sociale Koers (integraal 

beleidskader sociaal domein) 

2020-2023 wordt ook nadrukkelijk 

aandacht besteed aan de 

financiële transformatie van zorg en 

ondersteuning.

Jeugdwet Financieel / 

economisch

60-80% ≥ €1.000.000  €             875.000 

Verlaging aandeel middelen Sociale domein in 

algemene uitkering. Met ingang van 2019 is het 

integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal 

domein(Jeugd/Wmo/Participatie) opgegaan in de 

algemene uitkering. Daarmee maakt dit deel uit van de 

trap-op-trap-af systematiek. 

Dit risico wordt veroorzaakt door 

de systematiek vanuit het Rijk 

(trap op trap af) en doordat de 

omvang van de maatstaven kan 

wijzigen (aantallen).

Opbouwen en onderhouden van 

kennis en ervaring. Hierdoor zijn 

we steeds beter in staat inkomsten 

en uitgaven op elkaar af te 

stemmen. Het blijven overigens 

wel open einde regelingen.

60-80% ≥ €500.000 < 

€1.000.000

 €             525.000 

Verlaging macrobudet BUIG (Bundeling Uitkering 

Inkomsten aan Gemeenten). Hogere claims 

vangnetregeling dan waar rekening mee wordt 

gehouden in het macrobudget kan leiden tot lagere 

BUIG-uitkering door het solidariteitsprincipe (iedereen 

betaalt mee). 

20-40% ≥ €1.000.000  €             375.000 

Ineffectieve biologische bestrijding van 

woekerplanten en onkruid. Woekerplanten en onkruid 

vormen een bedreiging voor wegverharding en/of gaan 

plantsoenen overheersen.

Door strakke afspraken met de 

raad mogen chemische 

bestrijdingsmiddelen (zoals 

round up) veel minder worden 

gebruikt. Een effectief biologisch 

alternatief ontbreekt echter. 

Er is extra inzet (intern of extern 

personeel) benodigd om de 

gewenste beeldkwaliteit 

(wegverharding) en/of de gewenste 

begroeiing (plantsoenen) te 

behouden. 

De woekerplant Japanse 

Duizendknoop mag inmiddels 

chemisch worden bestreden. Het 

overige onkruid, met name op 

verharding, wordt bestreden met 

gekookt water maar dit is geen 

optimaal alternatief. In 2019 

bespreken we de mogelijkheden in 

het college. 

Openbare 

ruimte

Financieel / 

economisch

80-100% ≥ €100.000 < 

€500.000

 €             270.000 

Tabel gekwantificeerde risico's
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Hogere uitvoeringskosten voor nieuwe wmo-taak 

LVB+. Het Rijk heeft berekend hoeveel het zal kosten 

om de punten hieronder uit te voeren. Het risico bestaat 

dat de kosten in 2019 hoger uit zullen vallen. Mocht hier 

sprake van zijn, loopt de gemeente en financiëel risico.- 

Geen post onvoorzien meer- Tijdelijk verblijf voor de 

doelgroep Licht Verstandelijk Beperkten (LVB+) (deze 

taak heeft de gemeente per 1-1-2017)In 2017 en 2018 

is het product ontwikkeld. Gedurende deze periode werd 

deze doelgroep op externe plekken geplaatst. Per maart 

2019 is het product van de gemeente in de vorm van 

een pilot beschikbaar. Onduidelijk is hoe groot de 

doelgroep zal zijn. 

Hogere inschatting van de 

kosten om de taken uit te voeren 

dan het Rijk heeft gemaakt. De 

taken zijn het indiceren en 

bieden van een tijdelijk 

beschermde woonplek voor de 

doelgroep LVB+.

Beleidsmatig beoordelen wat 

mogelijk is binnen de budgetten. 

Wmo Financieel / 

economisch

60-80% ≥ €100.000 < 

€500.000

 € 210.000 

Onzekerheid continuïteit WIL-samenwerking. Door 

een mogelijke uittreding van de Vijfheerenlanden uit 

WIL, de invlechting van SW taken in WIL en de wens van 

een verdere lokale en integrale werkwijze binnen het 

sociaal domein (WIL 3.0) gaan we de samenwerking 

opnieuw beoordelen. Dit kan grote gevolgen hebben 

voor de samenwerking in Lekstroomverband. 

aanhaking van Werk en 

Inkomen bij de transformatie in 

het sociaal domein. Invlechting 

SW taken in WIL. Uittreding 

Vijfherenlanden uit WIL 

Taskforce inhoudgestuurde 

kostenbeheersing.

Regionale 

samenwerki

ng

Organisatoris

ch

60-80% ≥ €100.000 < 

€500.000

 € 210.000 

Geen continuering Regiotaxi Utrecht. Indien er geen 

maatregelen worden genomen op de aflopende 

subsidie van de provincie Utrecht voor de regiotaxi, moet 

gemeente Houten in 2020 in staat zijn € 300.000 vrij te 

maken om dit op te vangen. Op dit moment wordt op 

regionaal (onder meer U10) niveau gekeken hoe dit 

risico te beheersen.

Het contract voor de Regiotaxi 

Utrecht loopt af in augustus 

2020. Dit contract wordt deels 

gesubsidieerd door de provincie 

Utrecht. Deze subsidie loopt af 

van € 355.000 in 2015 tot € 

300.000 in 2019. Daarna is het 

onzeker wat er met de subsidie 

gaat gebeu

In regionaal verband maatregelen 

uitwerken, waaronder het 

benaderen van de provincie

Regionale 

samenwerki

ng

Financieel / 

economisch

60-80% ≥ €100.000 < 

€500.000

 € 210.000 

Toestroom op Wmo-maatwerkvoorzieningen. Doordat 

de eigen bijdrage niet inkomensafhankelijk is 

geworden, maar een vast (lager) tarief, is de inschatting 

dat er een toestroom op het aantal wmo-

maatwerkvoorzieningen zal zijn. Daarnaast zullen de 

kosten voor huishoudelijke hulp stijgen, omdat de 

tarieven (ivm de AMVB reële prijs) zijn verhoogd.

Door de lagere eigen bijdrage 

(abonnementstarief eigen 

bijdrage per 2020, 

overgangsjaar per 1-1-2019) is 

er onduidelijkheid over de 

omvang van de toestroom

Wmo Financieel / 

economisch

60-80% ≥ €100.000 < 

€500.000

 € 210.000 

Toename extreme neerslag. We krijgen eerder te 

maken met de gevolgen van extreme neerslag dan 

verwacht. 

Klimaatveranderingen gaan 

sneller dan verwacht.

Er is minder tijd om de openbare 

ruimte hierop aan te passen en 

huiseigenaren te informeren over 

maatregelen die zij zelf kunnen 

treffen.

Actieplan extreme neerslag 

opstellen. Probleemlocaties in de 

openbare ruimte gericht 

aanpakken. Samen met bewoners 

bestrating vervangen door groen 

(ontstenen openbare ruimte & actie 

"Steenbreek"). Promotie 

"watervriendelijke tuin". 

Waterkering 

en 

afwatering

Financieel / 

economisch

40-60% ≥ €100.000 < 

€500.000

 € 150.000 
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Toename snellere fietsverkeer. Met name door de e-

bikes ontstaan er gevaarlijke snelheidsverschillen op 

fietspaden.

De (extra snelle) e-bikes Er zijn infrastructurele 

aanpassingen benodigd met het 

oog op de veiligheid en om onze 

reputatie als "Houten Fietsstad" te 

behouden.

Onderzoeken in proeftuin 

duurzame mobiliteit in hoeverre wij 

hiermee te maken krijgen. 

Eventueel maximum snelheid op 

fietspaden instellen.

Aanleg 

infrastructuur

Financieel / 

economisch

40-60% ≥ €100.000 < 

€500.000

 € 150.000 

Agressieve bejegening op straat van 

buitendienstmedewerkers

Bewoners zijn ontevreden over 

het onderhoud van bepaalde 

onderdelen van de openbare 

ruimte. 

Psychische belasting en 

ziekteverzuim bij medewerkers van 

de buitendienst

Agressietraining en vaker 

communiceren over het 

onderhoudsniveau van de 

openbare ruimte.

Bestuur & 

managemen

t

Overig 40-60% ≥ €100.000 < 

€500.000

 € 150.000 

Overschrijding geluidsnormen delen Rondweg. De 

rondweg is grotendeels enkelbaans aangelegd. Hierbij 

is een bepaald type asfalt toegepast dat enige vorm van 

geluidsreductie als eigenschap heeft. Bij de nieuwe 

ontsluiting van het bos nieuw Wulven is vast komen te 

staan dat er extra maatregelen getroffen moeten worden 

om de geluidsnormen niet te overschrijden bij enkele 

woningen. De maatregelen die getroffen moeten 

worden gaan verder dan het toepassen van 

geluidreducerende mengsels.  

De rondweg is grotendeels 

enkelbaans aangelegd. Deze is 

ontworpen voor de 

oorspronkelijke bebouwing van 

Houten binnen de Rondweg. 

Inbreidingsprojecten en diverse 

transformaties binnen de 

rondweg en de aanleg van de 

Limesbaan heeft geleid tot een 

toename en verschuiving van de 

verkeersstromen. 

Er is momenteel sprake van een 

mogelijk gevolg.

Er dient een onderzoek te worden 

uitgevoerd of alle werkzaamheden 

die hebben plaatsgevonden, en die 

in de nabije toekomst volgen, 

uitbreiding van ons areaal 

noodzakelijk maakt. Dit heeft dan 

ook direct invloed op overige 

beheerselementen binnen de 

gemeente Houten. Denk aan VRI`s. 

Wegbeheer Financieel / 

economisch

40-60% € 100.000 - € 

500.000

 € 150.000 

Gelimiteerde achtervang bij het WSW voor verstrekte 

renteloze leningen aan woningbouwcorporaties. De 

zekerheidsstructuur in de volkshuisvesting is in 3 lagen 

verdeeld, primair het eigen vermogen van de 

rentederving (5%) op dit bedrag in verband met het 

verstrekken van renteloze leningen van de 

woningcorporaties en secundair het vermogen van het 

WSW. De tertiaire zekerheid is de achtervangpositie van 

Rijk en gemeenten. Hierbij is 50% voor rekening van het 

Rijk, 25% voor de schadegemeente en 25% voor alle 

deelnemende gemeenten gezamenlijk. Het risico dat de 

gemeente Houten loopt betreft de rentederving (5%) op 

dit bedrag in verband met het verstrekken van renteloze 

leningen. Voor de gemeente Houten gaat het om een 

totaalbedrag van ruim € 217 miljoen aan uitgezette 

leningen.

Door landelijke maatregelen 

verslechtert de financiele 

situatie van woningcorporaties. 

Geen beheersmaatregelen Stadsvernieu

wing en 

woningbouw

Financieel / 

economisch

0-20% ≥ €1.000.000  € 125.000 

Geen aflossing op verstrekte leningen / effectuering 

verleende garanties. Van verstrekte leningen of 

garanties bestaat het risico dat een organisatie niet aan 

haar aflossingsverplichting kan voldoen.

De gemeente verstrekt leningen 

en garanties aan diverse 

vereningingen, stichtingen of 

organisaties met een publiek 

belang (€ 5,6 miljoen).

Financieel / 

economisch

0-20% ≥ €500.000 < 

€1.000.000

 € 75.000 

Schimmelziekte 'essentaksterfte '. Deze agressieve 

ziekte tast de essen in Houten (4.000-5.000 bomen, 

vooral langs fietspaden) aan, waardoor zij afsterven. 

De essentaksterfte verspreidt 

zich vanuit Duitsland

Aantasting van het straatbeeld We monitoren het verloop van de 

ziekte en kappen bomen die te 

onveilig zijn of qua beeldkwaliteit 

ernstig zijn aangetast. Verwachting: 

€ 1,2 mln schade in 10 jaar.

Openbare 

ruimte

Overig 40-60% ≥ €100.000 < 

€150.000

 € 62.500 
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T o ename hevige sto rmen. Er treedt steeds vaker stormschade op.  Het klimaat verandert en wordt extremer. Er waaien bomen om, eventueel met 

vervolgschade aan omliggende objecten 

Jaarlijks risicobomen inventariseren en 

verwijderen. Na een storm: schade herstellen, 

bomen herplanten conform de richtlijnen van 

het bomenbeleid. 

Openbare ruimte Financieel / 

economisch

40-60% ≥ €50.000 < €100.000  €                                 37.500 

Ko rtere technische levensduur kunstgrasvelden.  Door het 

intensief gebruik van de kunstgrasvelden halen de velden niet meer de 

geschatte levensduur van 15 jaar.  Het maximale risico is dat de 

kunstgrasmatten na 10 jaar vervangen moeten worden.  De 

afschrijvingstermijn zou gelijk getrokken moeten worden met de 

garantieperiode die is 10 jaar. De eerste velden waarvoor dit aan de orde kan 

zijn, moeten in 2020 opnieuw gekeurd worden.

Het intensief gebruik van de 

kunstgrasvelden 

Sport Financieel / 

economisch

40-60% ≥ €50.000 < €100.000  €                                 37.500 

Venno o tschapbelast ingplicht  vo o r eigen 

o ndernemingsact iviteiten  . Per 1 januari 2016 is de 

vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor overheidsondernemingen 

in werking getreden. In 2015 is geïnventariseerd welke activiteiten een 

onderneming vormen en of deze activiteiten wel of niet onder de Vpb-plicht 

vallen. M edio 2016 hebben wij onze zienswijze met betrekking tot het 

grondbedrijf aan de belastingdienst schriftelijk overlegd. Een eerste reactie 

van de fiscus is inmiddels ontvangen, maar geeft nog geen uitsluitsel. De 

uitkomst bepaalt o f er sprake is van financiële onzekerheden. Jaarlijks 

kunnen (nieuwe) activiteiten alsnog als onderneming worden gezien.

Per 1 januari 2016 is de 

vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen in werking 

getreden. Bepaalde activiteiten van de 

gemeente Houten kunnen als onderneming 

worden beoordeeld waardoor ze onder de 

Vpb-plicht komen te vallen.

Belastingen Financieel / 

economisch

40-60% ≥ €50.000 < €100.000  €                                 37.500 

A rcheo lo gische vo ndsten bij ruimtelijke o ntwikkelingen.  De 

gemeente moet een deel van potentieel aanzienlijke kosten dragen indien 

niet uit eerder onderzoek aan de ontwikkelaar kon worden aangegeven dat 

vondsten te verwachten waren.

Ruimtelijke 

ordening

Financieel / 

economisch

0-20% ≥ €100.000 < €500.000  €                                 30.000 

Schade o p wegen van dijken . B ij wegen met een waterkerende functie 

ontstaat regelmatig schade aan de bermen en/of dijklichaam. 

Schade heeft vaak een directe relatie met 

het beheer en onderhoud van de watergang. 

Deze watergangen zijn vaak (deels) in 

beheer bij HDSR, RWS  of bewoners. Het 

aantoonbaar maken van "niet op de juiste 

wijze onderhouden" is geen makkelijke 

opgaaf. 

M ogelijk moeten juridische procedures worden 

gestart.

Er zijn geen beheersmaatregelen mogelijk 

omdat het onbeïnvloedbaar is. Aansprakelijk 

stellen van beheerders heeft geen zin en geeft 

niet het gewenste effect op de lange termijn. Dit 

heeft te maken met andere veroorzakende 

factoren zoals de hellingsgraad van het talud , 

weersinvloeden en flora en faunabeheer.

Wegenbeheer Juridisch / 

aansprakelijk

0-20% ≥ €100.000 < €500.000  €                                 30.000 
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Negatieve impact van de weersveranderingen op de 

beheersaspecten van wegen. Warme/droge zomers 

zorgen voor extra scheurvorming en/of spatten in het 

asfalt. In de meest extreme gevallen kan het zelfs leiden 

tot grondwaterdaling waarbij ongelijkmatige zetting op 

kan treden wat gevolgen heeft voor grote delen van de 

weg.

Klimaatverandering. Heeft niet 

alleen een impact op wegen. 

Flora en Fauna en huizen welke 

op staal gefundeerd zijn krijgen 

hier ook mee te maken.

toename van de uitgaven op 

wegen. Pro actief werkzaamheden 

uitvoeren is met de huidige stand 

der techniek (nog) niet mogelijk.

onbekend Wegbeheer Financieel / 

economisch

0-20% € 100.000 - € 

500.000

 € 30.000 

Grondverzakkingen in Houten Zuid-West. In de wijken 

de Muren, de Waters en de Polders doen zich 

verzakkingen voor tot 20 cm.

De bouwgrond is mogelijk 

onvoldoende voorbelast. 

Schade aan de openbare ruimte en 

aan de huisaansluitingen van het 

riool.

Plaatselijk worden reparaties 

uitgevoerd. Voor een totaalbeeld 

voert een adviesbureau momenteel 

een onderzoek uit. Risico's zijn 

gedeeld met nutsbedrijven. Zij 

hebben zelf tevens onderzoek 

gedaan en hebben geconstateerd 

dat er op korte termijn geen actie 

nodig. Lopende schades worden 

hersteld, zodra hier melding van 

wordt gemaakt. 

Openbare 

ruimte

Financieel / 

economisch

80-100% < €50.000  € 22.500 

Toegekende bezwaren en/of beroepen tegen 

beschikte jeugdhulp. De evaluatie van de Jeugdwet 

(februari 2018) meldde dat tot dusver landelijk de gang 

naar de rechtbank nog weinig wordt ingezet.In Houten 

proberen we inwoners bij vragen of klachten zoveel 

mogelijk te attenderen op de ombudsfunctionaris en 

proberen we waar mogelijk bezwaar- en 

beroepsprocedures te voorkomen. Toch is niet uit te 

sluiten dat de komende jaren het aantal bezwaar- en 

beroepsprocedures toeneemt. Dit kan financiële 

gevolgen hebben in termen van proceskosten (het in 

complexe procedures inroepen van de huisadvocaat) 

en/of het aanpassen van eerder beschikte jeugdhulp.

a) Hoge proceskosten (financieel). 

b) Imagoschade gemeente (beeld 

van onzorgvuldig indicatie- of 

beschikkingsproces) c) Druk op 

organisatie (stichting sociaal team, 

dan wel organisatie gemeente 

Houten)

Escalatie zoveel mogelijk 

voorkomen door tijdige verwijzing 

naar coördinator sociaal team voor 

overleg of naar ombudsfunctionaris 

sociaal domein. Werkwijze 

ontwikkelen en invoeren eind 2018 

waardoor we binnen het sociaal 

team breed met beschikkingen 

voor jeugdhulp gaan werken. 

Jeugdzorg 20-40% ≥ €50.000 < 

€100.000

 € 22.500 

Bezwijken van wegen in het buitengebied. De meeste 

wegen in het buitengebied zijn constructief niet 

meegegroeid in de ontwikkelingen. Door 

schaalvergroting in de landbouwsector neemt het 

gewicht van breder en groter wordende 

landbouwvoertuigen neemt steeds meer toe. 

Schaalvergroting binnen de land-

en tuinbouwsector is reeds 

jaren aan de gang. Hierdoor 

worden bedrijven steeds groter. 

Hetzelfde geldt voor bedrijven 

die zich specialiseren in loon- 

en grondverzet ter 

ondersteuning van deze sector. 

Gevolg is dat er steeds groter en 

zwaarder materieel ingezet 

wordt binnen deze sectoren. 

Regelmatig worden er 

verzoeken ingediend bij het 

omgevingsloket om agrarische 

bedrijven een andere 

bestemming te geven. 

Aanpassen van de wegen zodat 

deze gedimensioneerd worden op 

het toekomstig gebruik. Inhoudelijk 

betekend dit verbreden en 

versterken vanuit de fundering. 

Wanneer we geen maatregelen 

treffen, dienen we rekening te 

houden met een behoorlijke 

toename van schade aan wegen 

en bermen.

onbekend Wegbeheer Financieel / 

economisch

80-100% < € 50.000  € 22.500 

Onheuse bejegening gemeentelijk personeel via de 

sociale media

Sommige burgers zijn 

ontevreden over het 

gemeentelijk beleid.

Psychische schade bij (het gezin 

van) de medewerker en 

imagoschade voor de gemeente

Naleven agressieprotocol. Bestuur & 

managemen

t

Overig 60-80% < €50.000  € 17.500 
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Stijging van kosten voor Huishoudelijke Hulp. Omdat 

we de tarieven aan de aanbieders moeten verhogen 

(ivm de AMVB reële prijs) stijgen de kosten hierop.

Algemene maatregel van het 

bestuur

Zorgvuldig juridische procesgang, 

eventueel ondersteund door 

huisadvocaat.

Wmo Financieel / 

economisch

60-80% < €50.000  € 17.500 

Ontoereikende rijksinkomsten voor opvang en 

integratie statushouders. Per 1 januari 2018 is de 

vergoeding van €4430 per gehuisveste statushouder 

vanuit het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom 

vervallen, terwijl de taakstelling is blijven bestaan. De 

gemeente ontvangt wél een bedrag voor de 

maatschappelijke begeleiding van statushouders. Dat 

is echter onvoldoende om ook andere activiteiten voor 

statushouders uit te voeren. In 2019 kunnen we deze 

activiteiten nog financieren uit het restantbudget van 

2017. Voor 2020 is hier waarschijnlijk geen budget 

meer voor. Vanaf 2020 wordt de gemeente weer 

verantwoordelijk voor de wet Inburgering. Daarmee zal 

ook de financiering veranderen. Daar gaan we ons in 

2019 op voorbereiden.

Vanaf 2018 minder inkomsten 

vanuit het Rijk voor opvang en 

integratie statushouders

Tijdig voorbereiden op de 

aangekondigde wijzigingen 

rondom de wet Inburgering (o.a. op 

U16-niveau).

Wmo Financieel / 

economisch

40-60% < €50.000  € 12.500 

Uitdrogen van bomen en beplanting. Het klimaat verandert en wordt 

extremer, met droge, warme 

zomers

Bomen en beplanting drogen uit en 

kunnen afsterven. Dit leidt tot 

aantasting van het straatbeeld.

Jonge aanplant krijgt sowieso 

water in de zomer. Bij grote droogte 

worden extra rondes ingelast. 

Openbare 

ruimte

Financieel / 

economisch

0-20% ≥ €50.000 < 

€100.000

 € 7.500 

Schade aan wegverharding. Warmere en drogere 

zomers zorgen voor schade aan de wegen

Het klimaat verandert en wordt 

extremer.

Schade aan wegverharding. Periodieke monitoring van het 

wegbeeld en ingrijpen waar nodig. 

Dit gebeurt binnen het jaarlijkse 

budget, eventueel ten koste van 

ander gepland werk.   

Openbare 

ruimte

Financieel / 

economisch

0-20% ≥ €50.000 < 

€100.000

 € 7.500 

Brandveiligheid is een belangrijk onderwerp binnen de 

gemeente Houten. De opkomsttijd van de brandweer is 

hierin een aandachtspunt. Door diverse maatregelen 

willen we het dekkingspercentage verhogen. Maar niet 

alleen de opkomsttijd is belangrijk. Het gaat ook om het 

sneller ontdekken van brand met als gevolg een 

eerdere alarmering en uitruk.Het dekkingpercentage 

van de brandweer is momenteel 75%. De doelstelling is 

om dit percentage te verhogen en het streven is het 

regionale gemiddelde van 89% te halen. Het risico dat 

de brandveiligheid afneemt, is klein.

Openbare 

orde en 

veiligheid

Politiek / 

bestuurlijk

20-40% < €50.000  € 7.500 

Toename van de eikenprocessierupsen. Ondanks dat 

de  eikenprocessierups de afgelopen jaren effectief is 

bestreden neemt het aantal nesten en de verspreiding 

ervan steeds meer toe. De brandhaartjes die de rupsen 

loslaten veroorzaken jeuk, oogklachten en benauwheid 

waardoor dit een volksgezondheidsprobleem is. 

Door klimaatverandering komen 

er steeds meer nesten van de 

eikenprocessierups

Er moeten hogere kosten worden 

gemaakt om de 

eikenprocessierups te bestrijden.

Openbare 

ruimte

Financieel / 

economisch/ 

gezondheid

40-60% < € 25.000  € 6.500 

 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               168 

Risio + omschrijving Oorzaak Gevolg Beheersmaatregelen Gebied Categorie Kans Omvang Gevolgschade

Mogelijk voortijdig afbreken Europees project CoSIE. 

Gemeente Houten neemt deel aan het Europese project 

Co-creation of Service Innovation in Europe, waar 10 

landen aan meedoen, die alleen een lokale pilot 

uitvoeren. Hier ontvangt de gemeente Houten een 

subsidie van maximaal €100.000 voor. Een deel van de 

subsidie (€55.000) heeft de gemeente in 2018 

ontvangen. In januari 2019 heeft een eerste review 

meeting op Europees niveau plaatsgevonden. Hieruit 

blijkt dat het project momenteel nog niet aan de 

kwaliteitsstandaard voldoet die de Europese 

Commissie voor ogen heeft. Afhankelijk van de 

kwaliteitsverbetering van het project en een 

daaropvolgende extra review meeting kunnen zich een 

verschillende scenario’s met bijbehorende gevolgen 

voordoen.

Het Europese project wordt, 

ondanks het aanbrengen van 

verbeteringen, kwalitatief 

onvoldoende beoordeeld.

De gemeente moet een deel van 

de reeds ontvangen €55.000 

subsidie terugbetalen.

Het project wordt op Europees 

niveau (in z'n totaliteit) beoordeeld. 

Gemeente Houten kan haar lokale 

pilot en rapportage verbeteren om 

bij te dragen aan verbetering van 

het algehele project. 

Financieel / 

economisch

0-20% € 50.000  € 5.000 

Vervuilde grond In het In het verleden zijn o.a. 

teerhoudend asfalt en/of 

fosforslakken gebruikt bij de 

aanleg van wegen. 

Hogere kosten voor afvoer van 

vervuilde grond en/of asfalt.

Openbare 

ruimte

Financieel / 

economisch

0-20% < €50.000  € 2.500 

Scheur en of spoorvorming bij wegen in 

zettingsgevoelig gebied (voorbeeld de Rede). .  De 

grondslag binnen Houten wisselt sterk en is 

grotendeels bepalend voor de zetting net als de 

werkzaamheden in de voorbereiding. Denk hierbij aan 

het toepassen van de juiste voorbelasting. 

De Rede is 10 jaar geleden 

aangelegd in zettingsgevoelig 

gebied.  Bij onlangs uitgevoerde 

boorkernonderzoeken van het 

bestaande asfalt en fundering is 

naar voren gekomen dat de 

scheuren ,welke zichtbaar zijn in 

de deklaag,  uit de onderkant 

fundering komen. Ook de 

verdichting van de tussenlaag 

blijkt niet te voldoen aan de 

gestelde norm. 

Onderhoudskosten beperken zich 

niet tot het vervangen van de 

deklaag. Hier gaan de maatregelen 

stukken verder waarbij gesteld kan 

worden dat de bestaande dekking 

niet toereikend is.

Aanpassen van de aanleg Wegbeheer Financieel / 

economisch

40-60%

Totale omvang gekwantificeerde risico's:  € 4.101.500  
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Conclusie Weerstandsvermogen 
 
In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is vastgelegd dat het weerstandsvermogen 
wordt beoordeeld aan de hand van de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de 
benodigde weerstandscapaciteit. Deze relatie wordt de ratio weerstandsvermogen genoemd.  
In deze jaarstukken komt de ratio uit op: 
 

ratio weerstandsvermogen =  
beschikbare weerstandscapacititeit 

= 
€ 4.333.000 

= 1,1 
kwantificering van de risico's 2019*  € 3.892.000* 

* In tabel gekwantificeerde risico’s zit een risico 2020 “Geen continuering regiotaxi € 210.000”. Deze telt niet mee in 
bovenstaande ratio.  

 
De uitkomst van de ratio is daarmee volgens de uitgangspunten uit de nota te kwalificeren als 
"voldoende". 
 
Financiële kengetallen 
Een deugdelijke en transparante rekening is in het belang van een goede controle door de raad op de 
financiële positie van onze gemeente. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen 
bepaalde onderdelen in de rekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de 
ontwikkeling van de financiële positie. Naar aanleiding van de vernieuwing van de 
verslaggevingsregels van de gemeenten nemen we voor het eerst de verplichte basisset van zes 
financiële kengetallen op in deze paragraaf in de jaarstukken. In onderstaand overzicht zijn de zes 
kengetallen opgenomen voor de rekening 2017, begroting 2018 en de rekening 2018. 

Omschrijving kengetallen Werkelijk 2017 Raming 2018* Werkelijk 2018

Netto schuldquote 100% 92% 95%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen 94% 88% 91%

Solvabiliteitsratio 26% 26% 28%

Kengetal grondexploitatie 32% 20% 29%

Structurele exploitatieruimte -0,7% 0,3% 0,5%

Belastingcapaciteit: Woonlasten 

meerpersoonshuishouden 93% 93% 93%

*Wijken af van de begroting 2018. Raming 2018 is in de begroting 2018 bepaald door extrapolatie van de voorlopige balans per 
31-12-2018. Deze cijfers zijn bepaald door extrapolatie van de voorlopige balans 31-12-2018. 

Beoordeling: 
Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 90% (groen). Als de netto 
schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog (oranje). Deze moet dan niet 
verder stijgen, want als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt, komt een gemeente in de 
gevarenzone (rood). De percentages 100% en 130% zijn signaleringskengetallen, welke door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken worden bepaald. Dit geldt overigens voor alle in deze beoordeling 
genoemde kengetallen. 
In 2018 heeft de gemeente Houten ter financiering van de algemene dienst € 5 miljoen en de 
grondexploitaties € 10 miljoen aan nieuwe leningen moeten aantrekken. Daarnaast is er op leningen 
nog € 7,04 miljoen afgelost. Doordat er meer lang is aangetrokken dan afgelost is ons negatieve 
rekening-courant saldo bij de BNG met circa 2 miljoen gedaald. Hierdoor daalt zowel de “Netto 
schuldquote” als de “Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen” met respectievelijk 
5% en 3%. De gemeente Houten heeft ook leningen voor derden aangetrokken, deze leningen 
worden één op één aan deze derden doorgegeven. Bij de schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte 
leningen worden deze leningen geëlimineerd. De leningen voor onze grondexploitaties zitten wel in 
deze schuldquote. Onze schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is 91%. Hierdoor 
komen we net niet in de groene zone terecht. 
 
De solvabiliteitsratio van 28% bevindt zich binnen de categorie 20-50% (oranje), waarbij < 20% de 
gevarenzone (rood) is en de normale ratio > 50%(groen) bedraagt. Dat die van onze gemeente wat 
lager is(oranje), is logisch gezien onze hoge schulden (boekwaarde) van de grondexploitaties. De 
stijging t.o.v. 2017 2% wordt dan ook veroorzaakt door een daling van deze boekwaarde ondanks 
achterblijvende grondopbrengsten. Deze achterblijvende opbrengsten worden meer dan 
gecompenseerd door lagere kosten zoals bouw- en woonrijp maken e.d.. 
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Het kengetal grondexploitatie is sterk verbeterd (daling 3%)doordat de boekwaarde van de 
grondexploitaties in 2018 met circa € 3,2 miljoen is afgenomen. Hoe lager hoe beter. 
 
De structurele exploitatieruimte van 0,5% geeft aan dat onze structurele lasten niet allemaal vast 
liggen in structurele baten. Het positieve percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere 
inkomsten van het Rijk (Algemene uitkering). 
 
De belastingcapaciteit ligt net iets onder het landelijk gemiddelde. 
 
Een conclusie is dat, op basis van de "werkelijk 2018" in relatie tot "werkelijk  2017", onze kengetallen 
zich in het algemeen positief ontwikkeld hebben. 
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
 
In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor 
het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen 
weergegeven. Het beleid hierover ligt vast in de beleidsplannen die voor de verschillende onderdelen 
zijn opgesteld. De beleidsplannen bevatten de kaders voor het kwaliteitsniveau van deze onderdelen. 
Hieronder wordt per onderdeel weergegeven welke opmerkelijke en relevante zaken zich in het 
afgelopen jaar hebben afgespeeld. 
 

Openbare Ruimte 
Onderdeel 1: Bovengrondse Infrastructuur (inclusief wegen) 

FietsFileVrij (Subsidie) projecten  
In 2016 is de Odijkseweg vanaf De Molen tot aan de Rademakersgilde aangepast in een fietsstraat. 
Vanaf de Rademakersgilde was de straat al ingericht als fietsstraat. De inrichting van dit gedeelte 
kwam verkeerskundig echter niet helemaal overeen met het meest recent aangelegde deel. Om deze 
delen beter op elkaar aan te laten sluiten zijn er in 2018 aanpassingen gemaakt aan de Odijkseweg, 
tussen het Rademakersgilde en de Rondweg. De aanpassingen hadden in hoofdzaak betrekking op 
het wijzigen van de voorrangssituatie zodat de fietsstraat voorrang heeft. 
  
Onderhoud en herinrichting wegen 
Op ongeveer 140 locaties is groot onderhoud uitgevoerd aan elementenverharding. Bijvoorbeeld 
reparaties naar aanleiding van verzakkingen en wortelopdruk en het vervangen van versleten 
wegdelen. Grotere integrale projecten waren onder andere de Kamillehof, het Haarspitveld en rond 
het basketbalveldje aan de Kikkersloot. Ook zijn er paden van halfverharding aangelegd aan de 
Tetwijkseweg en op de Vijfwal aan de westkant van Vinex. 
Een aparte onderhoudsploeg is ca. 1.530 uur bezig geweest met klein onderhoud aan 
elementenverharding op 193 plekken door heel de gemeente Houten heen. 
Wat betreft asfaltverharding zijn op 1 na alle geplande projecten uitgevoerd zoals Mispelgaarde (tot 
aan de Brug ter hoogte van het Imkerspad), Waalseweg (vanaf de kern tot aan de komgrens richting 
Nieuwegein), Voetpad Ruitercamp (zijde Imkerspark) en Oud Wulfseweg (vanaf de Rondweg tot aan 
de ingang van SV Houten). De Beusichemseweg is doorgeschoven naar 2019. De Rondweg heeft 
een behandeling met Pentack, een preventief verjongend onderhoudsmiddel voor asfaltverharding, 
gekregen. 
Door schade als gevolg van de droogte was er relatief veel reparatiewerk aan het asfalt.  
 
Vervangingsprojecten openbare verlichting 
In 2018 is de openbare verlichting in de wijk De Sloten vervangen en in De Gilden is hiermee 
begonnen. Bij vervanging is gebruik gemaakt van armaturen met LED oplossingen en 
aluminiummasten. Waar mogelijk is het aantal lichtpunten aangepast.  
 
Onderdeel 2: Civieltechnische kunstwerken 
Bruggen 
In 2018 zijn 3 (verkeers)bruggen volledig gerenoveerd. Bij 4 houten fietsbruggen zijn diverse 
onderdelen geconserveerd waardoor de levensduur sterk is toegenomen. De markante brug van 360 
meter lang over de Rietplas in Houten-Zuid is voorzien van een nieuwe slijtlaag op het dek waardoor 
deze weer veilig is voor fietsers en voetgangers. Houten bruggen blijven een bron van zorg. Veel 
reparaties blijven nodig om de bruggen te laten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en 
functionaliteit. Voor het project onderhoud brug Achterdijk zijn de voorbereidingen in 2018 gestart. 
 
Steigers 
In Houten-Zuid zijn aan de Houtensewetering 4 van de 6 steigers verwijderd. Dit was het resultaat van 
een traject met bewoners. De overige steigers zijn door bewoners geadopteerd. De grote steiger 
tegenover de Zomervlinderberm was aan het einde van zijn levensduur en is verwijderd en vervangen 
door een natuurvriendelijke oever. Bewoners konden daarbij meestemmen over de invulling van de 
nieuwe situatie.  
 
Tunnels 
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In de tunnel aan de Vlierweg zijn de betonnen wanden volledig ontdaan van conserveringsresten en 
zijn daarna voorzien van een nieuwe anti-graffiticoating. In de tunnel Rondweg Noord zijn in 3 
opeenvolgende nachten de voegovergangen in het wegdek gerepareerd. 
 
Overige 
In Houten-Noordoost is, in samenwerking en met subsidie van het HDSR, over een lengte van circa 3 
km de bestaande beschoeiing, die bijna volledig vergaan was, vervangen door een natuurvriendelijke 
oever met onderwaterbeschoeiing. 
 
Onderdeel 3: Groen en Water 
Groen en water 
Er zijn in 2018 verschillende vakken met vaste planten gerealiseerd, onder andere de grote 
plantvakken op Het Forum. Oude uitgegroeide heestervakken zijn gerenoveerd en ingeplant met meer 
bloem- en vruchtdragende planten. Nieuwe of gerenoveerde boomspiegels worden zoveel mogelijk 
ingeplant met vaste planten. Er zijn op diverse locaties bloemenweides aangelegd. Op een aantal 
locaties is een ander maaibeleid toegepast om meer kruiden in het gras te krijgen. Deze acties 
leveren een goede bijdrage aan de biodiversiteit en de beleving van de inwoners. Door het aanplanten 
van vaste planten is er meer voedsel voor insecten. Dit zou een toename van het aantal insecten 
moeten opleveren waarvan diverse vogelsoorten weer profiteren. Ook zijn de oevers van de 
watergangen in Houten Noord nu allemaal natuurvriendelijk gemaakt. Dit moet vooral een gunstig 
effect hebben op de stand van amfibieën en vissen, maar ook van andere dier- en plantensoorten. 
Risicobomen die niet veilig zijn te handhaven zijn verwijderd evenals diverse overtollige en vaak 
overlastgevende bomen. Bij de aanplant van bomen is rekening gehouden met biodiversiteit en het 
voorkomen van ziekten en plagen (geen monoculturen: risicospreiding). Bij de aanleg van nieuwe 
boomgroeiplaatsen en de reconstructie van bomen is gekeken naar voldoende boven- en 
ondergrondse groeiruimte. 
Invasieve exoten, zoals Reuzenbereklauw, Duizendknoop en Vederkruid, zijn bestreden. 
 
Onderdeel 4: Spelen, reinigen en begraven 
Spelen 
Op 18 locaties hebben wij 24 speeltoestellen vervangen of nieuw geplaatst. Met de subsidiepot van 
OnsFonds en met hulp van de LionsClub is een mooi nieuw multifunctioneel kunstgras trapveld langs 
de Beusichemsetuin aangelegd. Daarnaast is een plan ontwikkeld voor de aanleg in 2019 van een 
nieuw kunstgrasveld aan de Nassauweg met een bijdrage van Menzis uit 2018. 

Reinigen 
Met uitzondering van de halfverharding en de parkeerplaatsen zijn alle straten, pleinen en trottoirs 
minimaal eenmaal mechanisch gereinigd. Alle doorgaande wegen (binnen de kernen) worden 
minimaal viermaal per jaar machinaal gereinigd. Ook is op verschillende plekken onkruid thermisch 
bestreden.  
In de maanden maart en september zijn opschoonacties gecoördineerd en gefaciliteerd door de 
gemeente Houten. Hierbij zijn meerdere buurten één of twee keer opgeschoond. Schone Lek was een 
regionale opschoonactie op 17 maart (op 3 locaties) die samen met de gemeenten Wijk bij Duurstede 
en Vianen is georganiseerd. 
 
Begraven 
Ten behoeve van het in stand houden van bijzondere historische graven op de begraafplaats Prinses 
Ireneweg zijn in 2018 15 historische grafstenen gerestaureerd waarvan de gemeente eigenaar was 
geworden. De voorbereiding voor de uitbreiding van de begraafplaats Oud Wulven die op termijn 
noodzakelijk zal zijn, is voortgezet. Er is andere begraafsoftware aangeschaft en in gebruik genomen.  
 
Onderdeel 5: Ondergrondse infrastructuur (inclusief riolering) 
De onderdelen van de ondergrondse infrastructuur worden risico gestuurd beheerd. We hanteren 
conform het Water en Rioleringsplan (WRP) een toestandsafhankelijk risicoprofiel. De ouderdom van 
objecten vormt een indicatie maar is nooit de aanleiding om het object te vervangen. In 2018 zijn de 
uitvoeringskosten bepaald voor de beschermingsscenario’s bij extreme neerslag in het stedelijk 
gebied. Bij de vaststelling van het WRP 2020-2023 worden deze scenario’s aan de gemeenteraad 
voorgelegd en wordt om een keuze gevraagd. Het waterbodembeheersysteem is aangevuld met 
ontbrekende areaalgegevens van watergangen waar de gemeente geheel of gedeeltelijk beheertaken 
heeft. 
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De reguliere onderhouds- en beheerwerkzaamheden aan het stedelijk watersysteem zijn conform de 
normen van het WRP uitgevoerd. 
 
 
Met een marktpartij zijn goede afspraken gemaakt over de aanleg in 2018/2019 van snel internet in 
het buitengebied van Houten en Wijk bij Duurstede. 
Voor de toepassing van riothermie in Houten, waarbij warmte om een gebouw te verwarmen uit 
passerend rioolwater wordt onttrokken, ligt de focus op dit moment op de renovatie van het zwembad 
De Wetering. In overleg met de nieuwe exploitant van het zwembad wordt bepaald of dit project 
doorgaat.    
 
Onderdeel 6: Kunstobjecten in het openbare gebied 
Het dagelijks onderhoud heeft plaatsgevonden volgens het onderhoudsschema. Aan de 14 
kunstwerken van de TRAP-route is extra onderhoud gepleegd. Zo zijn onder andere alle bordjes met 
toelichtende teksten vervangen.  
In 2018 is gewerkt aan een nieuw cultuurbeleid dat in 2019 zal worden vastgesteld. Daarbij wordt ook 
het gewenste beheer en onderhoud van de kunstwerken vastgelegd. 
 
 

Gemeentelijke gebouwen 
Onderdeel 7: Welzijns -en sportaccommodaties 
Bij een aantal panden werd/wordt terughoudend onderhoud uitgevoerd (Huis van Houten, 
Gemeentehuis, Grund, Schoolwoningen Beekmos). Bij de overige panden is het reguliere en groot 
onderhoud uitgevoerd. Daar waar het kan (technisch en financieel) worden 
duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd (LED verlichting sporthal De Wetering). De voorbereidingen 
zijn gestart  voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van sporthal de Wetering.  
 
Onderdeel 8: Onderwijshuisvesting 
De zonnepanelen zijn op het gebouw van Limes aangebracht. 
Er is gestart  met de uitwerking van de in het SHP opgenomen onderwijsvoorzieningen voor de Van 
Harte School, fusieschool Klavertje Vier/De Brug en de Montessorischool. In het collegeprogramma 
zijn de voorlopige financiële lasten geduid. In de uitwerking is rekening gehouden met ambities op het 
gebied van duurzaamheid, inclusief onderwijs, multifunctionaliteit en flexibiliteit van gebouwen. 
 
Onderdeel 9: Gemeentelijke gebouwen 
Voor bijna alle gemeentelijke gebouwen is het onderhoud uitgevoerd conform de 
meerjarenonderhoudsplannen. Verschillende opties voor het verduurzamen van het stadhuis zijn 
verkend. Voor een grootschalige verduurzaming is meer duidelijkheid nodig omtrent het 
huisvestingsvraagstuk van de eigen organisatie en is er een conceptvisie nodig met betrekking tot de 
centrumontwikkelingen. 
 
Financieel kader kapitaalgoederen 
De mate van onderhoud bepaalt de kwaliteit en de levensduur van de kapitaalgoederen. Onderscheid 
wordt gemaakt tussen aan de ene kant de reguliere beheer-/exploitatiekosten en aan de andere kant 
de groot onderhoudskosten. De verhouding tussen en de omvang van beide kostensoorten geeft een 
beeld van de financiële inspanningen die noodzakelijk waren. De actuele staat van onderhoud en het 
gekozen beeldkwaliteitsniveau in de openbare ruimte (Het Nieuw Houtens Niveau) zorgen ervoor dat 
steeds nieuwe afwegingen gemaakt moeten worden. De huidige financiële realiteit maakt dat we te 
maken hebben met ombuigingen. Deze hebben effect of zullen effect hebben op het niveau van 
onderhoud.  
 
De omvang van het onderhoud kapitaalgoederen, onderverdeeld in dagelijks/regulier onderhoud en 
groot onderhoud. 
 

2018 
(incl. mutaties) 

Onderhoud (O) Groot Onderhoud (GO) O : GO Totaal 

Begroot € 4.105.087 € 9.362.211 30 : 70 € 13.467.298 

Gerealiseerd € 4.739.854 € 4.533.401 51 : 49 € 9.273.255 
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In het groot onderhoud is een forse onderschrijding te zien die voor ca € 1,2 mln te maken heeft met 
de uitvoering van de dakrenovatie van SCC Schoneveld. Deze was gepland vanaf +/- mei 2018. De 
daadwerkelijke opdracht kon pas gegeven nadat de raad hier goedkeuring op heeft gegeven waardoor 
er uiteindelijk pas is gestart +/- oktober. De nieuwe situatie is dat de werkzaamheden doorlopen tot 
april 2019. Voor ruim 0,3 mln heeft de onderschrijding te maken met het zwembad Weteringhoek. 
Tegenstrijdige inzichten over een legplan voor zonnepanelen en afrondende werkzaamheden voor de 
verduurzaming hebben tot uitstel geleid (€200k). In 2019 is tot overeenstemming gekomen en zijn de 
werkzaamheden inmiddels afgerond. Daarnaast is Optisport in tegenstelling tot de verwachting in 
2018 niet begonnen met de renovatie van het 25-meterbuitenbad.  In de aanbestedingsoverkomst is 
opgenomen dat het hiermee gemoeid bedrag (€ 146k) bij start van de werkzaamheden wordt 
uitgekeerd. Dit schuift nu door naar 2019.  
 
Voor een ander deel betreft het projecten, fietsstraten en -paden, die vertraagd zijn, maar waarvoor de 
kosten grotendeels (€ 2 mln) nog in 2019 komen. Dit betreft overlopend werk, werk dat vertraagd is 
als gevolg van technische complicaties, extra (verkeers-)onderzoek, bewonerstrajecten of 
seizoensinvloeden (einde asfaltseizoen als gevolg weersomstandigheden etc.). 
 
Toereikendheid onderhoudsvoorzieningen 

Nr. 
toelich
ting 
balans 

Omschrijving voorziening 

Toereikend 
saldo  
31-12-2018 

Toelichting 

1. Groot onderhoud welzijns-/ sport-
accommodaties/ Sociaal Culturele Centra:  
Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de 
lasten die verband houden met het onderhoud 
van welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal 
Culturele Centra. Met de inzet van deze 
voorziening wordt ongewenste piekbelasting 
van de exploitatie voorkomen. 

 
 
 
 

€ 2.011.974 

 
  

 

2. Huisvesting onderwijs: Is bedoeld voor de 
uitbreiding/aanpassing/ verbouwing van 
bestaande schoolgebouwen op basis van het 
Integraal Huisvestingsplan. 

 
 

€   371.402 

 

3. Gemeentelijke huisvesting: Deze voorziening 
is bestemd voor de verbouwing van het 
gemeentehuis, het achterstallig onderhoud 
(jaarplan) en het egaliseren van de 
onderhoudskosten gedurende de komende 
jaren.  

 
 
 

€ 1.171.969 

 

4. Beheer Openbare Ruimte(BOR): Het Beheer 
Openbare Ruimte is nog volop in ontwikkeling 
en daarom heeft de raad van 10-3-2015 een 
startnotitie groot onderhoud en vervanging 
beheer openbare ruimte (BOR) 2014 -2054 
behandeld en op 2-7-2015 de kaders 
vervolgtraject programma-BOR. Fluctuaties in 
jaarlijkse onderhouds- en 
grootonderhoudskosten en tevens de 
meerjarige beheerrisico's worden middels deze 
gemeenschappelijke voorziening (en het 
beheerplan) opgevangen. Met ingang van 2016 
is het waterbeheer eruit gehaald en hiervoor is 
ten laste van deze voorziening een nieuwe 
voorziening gevormd. Zie 11. 
Ultimo 2017 is deze voorziening op advies van 
de accountant omgezet naar een 
bestemmingsreserve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 2.923.709 
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5. Brandweergebouwen: Deze voorziening is 
bestemd voor het reserveren van gelden voor 
het grootonderhoud van de 
brandweergebouwen. 

   
 

€   208.721 

 

6. Overig gemeentelijk vastgoed: Deze 
voorziening is bestemd voor het reserveren van 
gelden voor het groot onderhoud van de 
gemeente torens. 

  
 

€    74.454 

 

11. Riol. Art 44 lid 1d&2 Onderhoud 
Waterbodem: Op 19-1-2016 heeft de raad 
ingestemd met het Water en Rioleringsplan 
(WRP) 2016-2019. In dit voorstel bevindt zich 
ook besluitvorming rondom voorzieningen en 
een reserve betrekking hebbend op riolen en 
hoe deze conform BBV(notitie riolering) 
eventueel ingesteld moeten worden. Ook 
bevindt zich hier een voorstel in over de 
voeding, in dit geval BOR..  

   
 
 
 
 

€   843.232 

 

12. Groot onderhoud fietstransferia en 
bijgebouwen: Op 13 november 2013 heeft de 
raad met de vaststelling van de tweede 
bestuursrapportage 2013 besloten om een 
voorziening groot onderhoud fietstransferia en 
bijgebouwen in te stellen waarin jaarlijks een 
bedrag voor groot onderhoud gestort kan 
worden. Inmiddels is er een planning t/m 2061 
gemaakt, hoe dit groot onderhoud moet 
plaatsvinden.eze voorziening is geactualiseerd 
in 2015 op basis van het op 3 november 2015 
in de raad vastgestelde Meerjaren 
onderhoudsplannen en 
vervangingsinvesteringen gemeentelijke 
accommodaties 2016-2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€   311.021 

 

13. Wijkposten, steunpunten en overige 
gebouwen: Deze nieuwe voorziening is 
bestemd voor het reserveren van gelden voor 
het grootonderhoud van de Wijkposten, 
steunpunten en overige gebouwen. De 
toevoeging en de aanwending van deze 
voorziening gebeurt op basis van het op 3 
november 2015 in de raad vastgestelde 
Meerjaren onderhoudsplannen en 
vervangingsinvesteringen gemeentelijke 
accommodaties 2016-2025.  

 
 
 
 
 
 

€    40.086 

 

14. Sanitairgebouwtjes woonwagen-centra: 
Deze nieuwe voorziening is bestemd voor het 
reserveren van gelden voor het 
grootonderhoud van de Sanitairgebouwtjes 
woonwagencentra. De toevoeging en de 
aanwending van deze voorziening gebeurt op 
basis van het op 3 november 2015 in de raad 
vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en 
vervangingsinvesteringen gemeentelijke 
accommodaties 2016-2025. 

 
 
 
 
 

€    77.951 

 

 Totaal € 8.034.519  

 

 Voorziening toereikend 
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Paragraaf Grondbeleid 
 
Grondbeleid en ruimtelijke agenda 
 
Inleiding 
In 2018 zijn ruim 250 toegevoegd aan de Houtense woningvoorraad. Hiermee liggen we goed op 
koers om het gestelde doel uit de in 2016 vastgestelde Woonvisie (1.800 woningen bijbouwen voor 
2025) te realiseren. 
Het college heeft echter ook geconstateerd dat de druk op de woningmarkt zeer fors is toegenomen 
na de crisis en is dan ook gestart met het opstellen van een ruimtelijke koers voor heel Houten. Hierin 
zal vooral gekeken worden naar de mogelijkheid om na 2025 substantiële aantallen woningen bij te 
bouwen (3.000 tot 4.000 stuks). De basis voor deze ruimtelijke koers is de begin 2018 opgeleverde 
Stedenbouwkundige Verkenning. 
Naast de in 2018 opgeleverde woningen heeft de gemeente ook een aantal percelen grond verkocht 
aan partijen die de komende periode hierop woningen zullen bouwen. De gemeenteraad heeft voor de 
start van de verkoop duidelijke kaders meegegeven voor deze locaties door het vaststellen van de 
Startnotitie.  
Een andere mijlpaal is de start van de verkoop van de eerste woningen in Hofstad III. Na jaren van 
stagnatie zijn er grote voorbereidende stappen gezet in 2018 waardoor de bouw in 2019 eindelijk zal 
starten. 
Voor wat betreft de verkoop van kavels op de bedrijventerreinen en de voorzieningengebieden kan 
gezegd worden dat hier langzaam maar zeker weer beweging komt na enkele jaren van (bijna) 
stilstand. Ook is eind 2018 de eerste kavel op het Werklandschap De Meerpaal verkocht en zijn er 
diverse kavels onder opties. 
Dit zelfde kan gezegd worden van de Houtense kantorenmarkt. Na jaren van oplopende leegstand is 
er een kentering zichtbaar worden in 2018. Hierdoor is het leegstandspercentage kantoren in Houten 
afgenomen tot onder het landelijk gemiddelde (leegstand in Houten is 9%, landelijk 11,6%). 
Hieronder wordt verder ingegaan op de verschillende marktontwikkelingen. 
 
Woningbouw 
Ondanks de toevoeging van ruim 250 nieuwe woningen op locaties zoals De Molenzoom, 
Bogermanschool, Mozaïekschool, Inprikker De Haag, Koppeling –De Schaft en Jonkheer Ramweg 
Schalkwijk aan de Houtense woningvoorraad zien we de druk op de markt behoorlijk toenemen. 
Hierdoor stijgt de gemiddelde woningprijs, staan woningen korter te koop en wordt het voor bepaalde 
doelgroepen steeds lastiger een passende woning te verkrijgen. Houten is in de ‘ranking woningmarkt 
2018’ dan ook gezakt van de 32

ste
 naar de 57

ste
 wat mede veroorzaakt wordt door de enorme druk op  

de Utrechtse regio. Eén van de belangrijkste inzetten van de ruimtelijke koers zal dan ook zijn hoe wij 
de Houtense woningmarkt kunnen laten transformeren door andere woningtypes toe te voegen en de 
doelgroepen ‘starters’, ‘senioren’ en ‘zorgvragers’ te bedienen, waarbij niet alleen ruimte komt voor de 
Houtense vraag maar ook wordt bijgedragen aan het regionaal vraagstuk. Dit geldt zowel voor koop- 
als voor huurwoningen waarbij er naast sociale huurwoningen ook extra aandacht komt voor het 
segment ‘middenhuur’. 
De opgeleverde nieuwe woningen laten voor het eerst ook een beeld van verandering zien. Zo zijn er 
voor het eerst in Houten meer gelijkvloerse woningen opgeleverd dan grondgebonden woningen (199 
vs. 53 stuks) en is circa 37% van de opgeleverde woningen een sociale huurwoning. 
Voor het eerst is er ook aandacht voor ‘wonen en zorg’. Dit heeft in 2018 niet alleen geresulteerd in 
een overzicht met te realiseren aantallen tot 2035 maar heeft bij het project De Molen 20 ook geleid 
tot een mix van ‘vragers en dragers’ in één wooncomplex. Ook is afgesproken dat vanaf heden de 
component ‘wonen en zorg’ een onderdeel is van de door de raad vast te stellen startnotities. 
 
Naast bovengenoemde meer algemene resultaten zijn er in 2018 forse stappen gezet om de vitaliteit 
van onze drie kleine te vergroten door het toevoegen van woningen.  In Tull en ’t Waal zijn de 
woningen aan de Kerkebogerd in de verkoop gegaan. De startnotitie voor woningen aan de Tuurdijk in 
’t Goy is vastgesteld door de gemeenteraad en de verkoop van de grond aan een ontwikkelende partij 
is lopende. In Schalkwijk zijn diverse woningen de De Groes opgeleverd en zijn er vorderingen 
gemaakt met de voorbereiding van een nieuwe inbreiding aan de Wickenburgselaan. 
 
Kantorenmarkt 
De bloeiende economie heeft ervoor gezorgd dat er een kentering is ontstaan in de leegstand van 
kantoren in Houten. Het leegstandpercentage is gedaald tot onder het landelijk gemiddelde. Deels is 
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dit ook te verklaren door de transformaties van diverse kantoren op de Molenzoom naar wonen. 
Gezien de nog aanwezige leegstand van kantoren in Houten is de in 2016 ingezette koers 
(transformatie van bestaande kantoren naar woningbouw en geen nieuwe kantoorlocaties 
ontwikkelen) gehandhaafd. 
 
Bedrijventerreinen en Voorzieningengebieden 
In 2018 is een opgaande lijn te zien in de grondverkopen van kavels. Zowel op De Weteringhoek, De 
Meerpaal als op het SWL Meerpaal zijn kavels verkocht. Daarnaast zien we de interesse van partijen 
voor de aankoop van een kavel groeien wat resulteert in een flink aantal afgesloten optiecontracten. 
Nu zowel de voorzieningengebieden als de bedrijventerreinen langzaam maar zeker ‘uitverkocht’ 
raken is er een start gemaakt met het opstellen van een economische agenda voor de toekomst van 
Houten. 
 
Sturingsinstrumentarium 
In september 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe Programma Ruimte 2017-2019 vastgesteld. 
Hiermee is onder andere de koers vastgesteld hoe de uitvoering van de in 2016 vastgestelde 
Woonvisie eruit ziet en ook hoe de raad periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang. 
In 2018 is de raad wederom drie keer bijgepraat tijdens een besloten bijeenkomst. Hierin is de raad op 
de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken betreffende de voortgang en de financiële stand 
van zaken betreffende de GREX inclusief de bijbehorende risico’s en de buffer om deze af te dekken. 
Naast bovengenoemde is er invulling gegeven aan diverse tools zoals de ‘leidraad participatie’ waarin 
het gehele proces betreffende particuliere initiatieven is beschreven en vastgelegd en is de ‘nota 
Kostenverhaal’ opgesteld (en begin 2019 door de raad vastgesteld). 
Hiernaast zijn enkele zaken gekoppeld aan de in 2019 op te stellen Ruimtelijke Koers Houten. Het 
betreft hier onder andere de nota Grondbeleid en het MPG (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties). 
 
De actieve grondexploitatie 
 
Algemeen 
De integrale grondexploitatie van Houten bestaat uit een aantal actieve deelexploitaties met een 
gezamenlijk saldo. Bij het opmaken van de jaarrekening 2018 zijn twee exploitaties afgesloten. Deze 
exploitaties zijn De Slinger-Oost en Locatie Mozaïekschool. 
 
Zoals gezegd is de raad in drie bijpraatavonden (9 januari, 19 juni en 16 oktober 2018) geïnformeerd 
over de ontwikkelingen van de totale grondexploitatie. Daarnaast worden deze ontwikkelingen 
eenmaal per jaar besproken met onze adviseur Deloitte Real Estate. 
Project specifieke interventies en generieke maatregelen 
In 2018 is driemaal een risicoanalyse opgesteld voor alle actieve grondexploitaties. Deze analyses 
worden beschouwd vanuit het oogpunt van de ruimtelijke agenda. Aan de hand van de risicoanalyses 
en de ruimtelijke agenda wordt bepaald waar kansen liggen en waar ingrepen nodig zijn. De strategie 
ten aanzien van eventuele interventies in de grondexploitatie is om zoveel mogelijk beweging en 
dynamiek mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden risico’s beperkt door een goed risicomanagement. 
 
In 2018 hebben er geen interventies en generieke maatregelen plaatsgevonden. 
 
Risicoprofiel en risicobuffer 
 
Ontwikkeling risicoprofiel 
Het risicoprofiel heeft in de loop van 2018 een mutatie ondergaan waardoor het totale risicoprofiel van 
€ 4,2 miljoen gestegen is naar € 5,0 miljoen. In de bijpraatavonden zijn deze mutaties toegelicht.  
De ratio op basis van de risico-inventarisatie is van 1,8 (‘ruim voldoende’) naar 2,1 (‘uitstekend’). De 
mutaties in 2018 hebben geleidt tot een daling van de boekwaarde met € 6,0 miljoen tot een totaal van  
€ 30,0 miljoen. De ratio op basis van de H’IFLO stijgt hierdoor van 0,9 (‘matig’) naar 1,4 (‘ruim 
voldoende’).  
De stijging van de ratio’s wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toevoeging van het positieve saldo 
van € 2,7 miljoen van de grondexploitatie. 
 
Opbouw risicobuffer 
De beschikbare weerstandscapaciteit om de risico’s in de grondexploitaties af te dekken (hierna: 
risicobuffer) bestaat uit de post onvoorzien binnen de grondexploitatie, het Volkshuisvestingsfonds en 
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het voor de grondexploitatie geoormerkte deel van de beklemde algemene reserve. Daar zijn in de 
jaarrekening 2018 het saldo van de grondexploitatie en de bestemmingsreserve voor de Ruimtelijke 
Koers Houten aan toegevoegd*. Deze is gevormd door een onttrekking aan het concern 
weerstandsvermogen grondexploitatie en heeft in samenspraak met de accountant plaatsgevonden. 
*Vooruitlopend op de besluitvorming door de raad bij de Jaarstukken 2018 op 25 juni 2019. 
 
Ontwikkeling risicobuffer 
De positieve ontwikkelingen in 2018, zoals toegelicht in de bijpraatavonden, hebben geleid tot een 
aanzienlijke verbetering van het totale resultaat van de grondexploitatie. Op basis van het besluit over 
de Ruimtelijke Koers Houten wordt er bij de jaarrekening 2018 een bestemmingsreserve gecreëerd 
van€ 0,8 miljoen ter dekking van de kosten door een onttrekking aan het concern 
weerstandsvermogen Grondexploitatie te doen. Hierdoor daalt het “concern weerstandsvermogen 
Grondexploitatie” van € 6,0 miljoen naar € 5,2 miljoen. 
 
Conform de BBV-voorschriften moet een voorziening getroffen worden voor grondexploitaties die 
sluiten met een nadelig saldo op de exploitatie. De grondexploitatie ’t Goy sluit met een nadelig saldo 
van € 0,5 miljoen. Deze verliesvoorziening is gevormd ten laste van het ‘weerstandsvermogen buiten 
GREX’  
Het restantbudget van de Stedenbouwkundige Visie uit het Toekomstfonds van € 0,17 miljoen is 
conform het besluit over de Ruimtelijke Koers Houten aan de desbetreffende bestemmingsreserve 
gedoteerd. 
Daarnaast is het positieve saldo van de grondexploitatie van € 2,7 miljoen aan de risicobuffer 
toegevoegd. 
De totale risicobuffer bedraagt nu € 10,6 miljoen. 
In onderstaande tabellen wordt de stand weergegeven van de grondexploitatie, het risicoprofiel en de 
risicobuffer per maart 2019. Deze cijfers zijn afgezet tegen de situatie van maart 2018. De 
beschikbare weerstandscapaciteit grondexploitaties is  groot genoeg om de risico’s, op basis van de 
huidige inzichten, gedurende de looptijd van de grondexploitatie op te kunnen vangen. 
 
Tabel 1 Risico’s grondexploitatie 
Risico Herz. GREX Maart 2018 Herz. GREX Nov  2018 Herz. GREX Maart  2019

Jaar Bedrag in € Bedrag in € Bedrag in €

2018

2019 -175.000                           -25.000                                 

2020 -700.000                           -250.000                             -                                        

2021 171.710                            662.605                              -240.795                                

2022 -3.480.000                         -3.852.665                           -4.726.650                             

Totaal -4.183.290                         -3.440.060                           -4.992.445                              
 
 
Tabel 2 Risicobuffer grondexploitatie 
Dekking Herz. GREX Maart 2018 Herz. GREX Nov 2018 Herz. GREX Maart  2019

Bedrag in € Bedrag in € Bedrag in €

WSTV binnen GREX (onvoorzien) 650.000                           650.000                             650.000                               

VH-fonds (nog inzetbaar) 1.019.500                        1.019.500                          1.019.500                            

Concern Weerstandsvermogen  GREX 6.050.004                        6.050.004                          5.222.565                            

Bestem.res. Ruimtelijke Koers Houten 950.000                               

Saldo GREX 2.730.000                            

Totaal 7.719.504                        7.719.504                          10.572.065                           
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Tabel 3 Ratiotabel 

 A 
Saldo grex 

B 
Risico 
inventarisatie 

C 
Benodigd 
WSV o.b.v. 
H’IFLO norm 

D 
Risicobuffer c.q. 
Beschikbare 
weerstands- 
Capaciteit 

D : C 
Ratio WSV op basis 
van H’IFLO 

D : B 
Ratio WSV op basis 
van risico 
inventarisatie 

Stavaza 
Maart 2018 

 
  - 0,5 mln. 

 
-4,2 mln. 

 
  8,4 mln. 

 
  7,7 mln. 

 
 0,9 - matig 

 
1,8 – ruim voldoende 

Stavaza 
Juli  2018 

 
  - 0,5 mln. 

 
-4,2 mln. 

 
  8,4 mln. 

 
  7,7  mln. 

 
 0,9 - matig 

 
1,8  - ruim voldoende 

Stavaza 
November 2018 

   
  - 0,5 mln. 

 
-3,4 mln. 

 
  8,4 mln. 

 
  7,7  mln. 

   
0,9 - matig 

 
2,2 -  uitstekend 

Stavaza 
Maart 2019 

 
  - 2,7 mln. 

 
-5,0 mln. 

 
  7,4 mln. 

 
 10,6 mln. 

 
 1,4 – ruim voldoende 

 
2,1 – uitstekend 

 
Conform de nota ‘risicomanagement en weerstandsvermogen grondexploitaties’ wordt gestreefd naar 
een ratio weerstandsvermogen grondexploitatie van 1,0. Met een bandbreedte tussen 0,8 en 1,2. 
Op basis van deze herziening is, op grond van de H’IFLO-norm, de ratio 1,4 - ruim voldoende  en 
gerelateerd aan de risico-inventarisatie is de ratio 2,1 – uitstekend. 
 
Samenvatting 
Onderstaande tabel geeft de cijfermatige ontwikkeling in de verschillende instrumenten aan, op basis 
van de hierboven beschreven inhoudelijke keuzes, maatregelen en ingrepen. 
 
 
Ontwikkeling financiële instrumenten grondexploitatie maart 2018 – maart 2019  in miljoenen 

 saldo grex risico 
profiel 

risico 
buffer 

Stand per maart 2018 (jaarrekening) +0,5 -4,2 7,7 

Geen wijzigingen per juli 2018    

Stand per juli 2018 +0,5 -4,2 7,7 

Inhoudelijke wijzigingen per november 2018 
 
Risicoprofiel 
 
Risicobuffer 

0,0  
 

+0,8 

 
 
 
 
 

Stand per november 2018 +0,5 -3,4 7,7 

Inhoudelijke wijzigingen per maart 2019 
 
Positief: 
Koppeling – De Schaft  (1,0) 
Afgesloten complexen (0,8) 
Werklandschap (0,3) 
Rente (0,3) 
 
Negatief: 
Hofstad IVb (-0,2) 
 
Risicoprofiel 
 
Risicobuffer 
 Saldo grondexploitatie (2,7) 

 Toevoeging budget Stedenbouwkundige Visie uit 
het Toekomstfonds aan bestemmingreserve 
Ruimtelijke Koers Houten (0,2) 

 
 

+2,4 
 
 
 
 
 
 

               -0,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               -1,6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

 
      

+2,9 

Stand per maart 2019 (jaarrekening) +2,7 -5,0 10,6 
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Conclusie 
De risico’s in de grondexploitatie zijn ten opzichte van maart 2018 met € 0,8 miljoen toegenomen de 
risicobuffer echter is aanzienlijk verbeterd door een behoorlijke stijging van het saldo van de 
grondexploitatie met € 2,7 miljoen en de toevoeging van het restantbudget van € 0,17 miljoen van de 
Stedenbouwkundige Visie aan de bestemmingsreserve Ruimtelijke Koers houten naar in totaal € 10,6 
miljoen. In de risicobuffer is ook al rekening gehouden met de bij de jaarrekening 2018 te creëren 
bestemmingsreserve Ruimtelijke Koers Houten welke voor € 0,78 miljoen  ten laste is gebracht van 
het concernweerstandsvermogen Grondexploitatie. 
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Paragraaf Financiering 
 
Inleiding 
De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft een kader voor het (financierings-) 
risicomanagement. Het betreft het raamwerk voor het financieringsbeleid. Dit is verder uitgewerkt in de 
gemeentelijke Regeling treasury. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen 
het treasurybeleid van de gemeente Houten wordt vormgegeven en de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie worden beschreven. 
Daarnaast zijn er beleidsregels met betrekking tot het verstrekken van geldleningen en garanties. 
Deze beleidsregels bieden toetsingskaders c.q. spelregels voor het beoordelen van lening- en 
garantieaanvragen. 
 
Ontwikkelingen 
Er zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Rentevisie 
Voor de financieringsbehoefte (korte en lange termijn) is een visie op de renteontwikkeling 
onontbeerlijk. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse renteverwachtingen van kredietwaardige 
instellingen. Op basis daarvan wordt de gemeentelijke rentevisie geformuleerd. 
 
Ontwikkeling rente  
In de begroting 2018 werd de verwachting uitgesproken dat de korte rente zou uitkomen op -0,24% en 
de 10-jaars rente zich rond de 1,18% zou bewegen. Het verloop van de korte termijn rente 
(geldmarktrente) en de lange termijn rente (kapitaalmarktrente) liet de afgelopen twaalf maanden het 
volgende beeld zien. De 3-maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate; het rentetarief voor leningen 
tussen de Europese banken) liet een constant beeld zien en bewoog zich van -0,33% eind 2017 naar -
0,31% eind 2018. De 10-jaars swaprente, de maatstaf voor de kapitaalmarktrente, steeg in die periode 
licht van 0,80% naar 0,87%. In 2018 is veel met kasgeld gefinancierd aangezien het kasgeldtarief 
rond de -0,38% lag. 
 
In onderstaande grafiek zijn de renteontwikkelingen over de periode 2004 tot en met 2018 
weergegeven.  
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De ECB is eind 2018 gestopt met het opkoopprogramma voor obligaties maar wil zeker tot medio 
2019 vasthouden aan de huidige zeer lage korte rentetarieven. De lange termijn rentetarieven zullen 
onder invloed van het gematigde economisch herstel waarschijnlijk gaan oplopen.  
 
1. Renterisico 
Voor het renterisico worden twee normen gehanteerd namelijk de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. 
Er dient binnen deze normen geopereerd te worden.  
 
Renterisiconorm (lang)  
Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende 
kapitaalmarktrente op de rentelasten ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. 
Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het 
rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de op dat moment geldende 
markttarieven. Deze norm is op 20% van de lastenkant van de begroting gesteld en wordt afgezet 
tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen. 
 

  Bedragen   x €  1.000  
  Omschrijving 2018 

Basisgegevens renterisiconorm  
1  Renteherziening op vaste schuld o/g 0 

2  Betaalde aflossingen 7.043 

3  Renterisiconorm  (1+2) 7.043 

4  Begrotingstotaal jaar T 117.853 

5 a Het bij Min regeling vastgesteld % 20% 

5 b Regeling  

5  Renterisiconorm  (5a+5b/100) 23.571 

Toets renterisiconorm  

6  Ruimte onder renterisiconorm 16.527 

  Overschrijding renterisiconorm  

 
Afgezet tegen de risiconorm 2018 van € 23,6 miljoen, blijkt uit bovenstaand overzicht dat we ruim 
binnen de norm zijn gebleven. 
 
Kasgeldlimiet (kort) 
De kasgeldlimiet geeft de bovengrens aan van het bedrag aan kortlopende financieringsmiddelen, 
waarmee de gemeente de (kapitaal)uitgaven mag financieren (de zogenaamde vlottende schuld).  
Wet fido bepaalt dat indien drie achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet wordt 
overschreden, de toezichthouder daarvan op de hoogte wordt gesteld. In overleg met de 
toezichthouder kan door het bestuur eventueel een afwijkend percentage voor de kasgeldlimiet 
worden vastgesteld. Bij structurele overschrijding van de kasgeldlimiet moet in de 
financieringsbehoefte worden voorzien door het aantrekken van langlopende geldleningen. De 
kasgeldlimiet is afgeleid van de omvang van de begroting. 
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    Bedragen x  €  1.000  

Kasgeldlimiet  1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

Omvang begroting 2018 per 1/1 117.853 117.853 117.853 117.853 

     

1. Toegestane kasgeldlimiet   (8,5%) 10.018 10.018 10.018 10.018 

     

2. Omvang vlottende korte schuld 22.384 21.104 16.102 9.457 

Opgenomen gelden < 1 jaar 22.384 21.104 16.102 9.457 

Schuld in rekening courant     

Gestorte gelden door derden 0 0 0 0 

Overige geldleningen (niet vast) 0 0 0 0 

     

3. Vlottende middelen 59 69 2.342 698 

Contante gelden in kas 0 0 0 0 

Tegoeden in rekening-courant 59 69 2.342 698 

Overige uitstaande gelden (niet vast) 0 0 0 0 

4. Totaal netto vlottende schuld 22.325 21.034 13.761 8.758 

     

Ruimte     1.259 

Overschrijding  12.308 11.017 3.743  

 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in de eerste drie kwartalen de kasgeldlimiet van € 10 miljoen is 
overschreden. Dit had deels te maken met achterblijvende grondverkopen. Daarnaast was de huidige 
markt voor het kasgeld dusdanig (circa gemiddeld -0,38%) dat het lonend was de kasgeldpositie niet 
te snel te consolideren op de kapitaalmarkt. Eind augustus is ten behoeve van de Algemene Dienst € 
5 miljoen aangetrokken (-0,28%, 1 jaar en 1 dag) ter consolidatie waardoor we in het vierde kwartaal 
weer onder de kasgeldlimiet uitkwamen. De toezichthouder hebben we hierover schriftelijk 
geïnformeerd. 
 
2. Financieringsbehoefte en rentetoerekening 
In 2018 hebben we € 15 miljoen aan vaste leningen afgesloten. 
 

Datum aantrekken  Omvang van de  Type Ten behoeve van Jaar van Rente 

geldlening  geldlening  Lening AD/Grex (laatste) aflossing % 

30-10-2018 € 5.000.000 Fixe AD 31-10-2019 -0,28% 

30-10-2018 € 10.000.000 Fixe Grex 30-10-2020 -0,185% 

 
De vaste schulden bedragen eind 2018 bijna € 94 miljoen, waarvan € 59 miljoen ten behoeve van de 
Algemene Dienst, € 30 miljoen ten behoeve van het Grondbedrijf en € 5 miljoen aan verstrekte 
leningen. 
 
Meerjarig verwachten we een verder dalende financieringsbehoefte vanuit de prognose dat de 
grondverkopen verder aantrekken en een laag investeringsniveau binnen de Algemene Dienst. 
 
Schuldpositie 
De schuldpositie van de gemeente is het best weer te geven als de netto schuld ten opzichte van de 
exploitatiebaten (netto schuldquote). Een gemeente met hogere inkomsten kan namelijk naar 
verhouding een hogere schuld aangaan. Hieronder wordt de ontwikkeling van de schuldpositie van 
Houten weergegeven. 
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De schuldpositie van de gemeente laat een daling zien vanwege afnemende investeringen. In 2018 
bedroeg onze netto schuldquote 95%. Een netto schuldquote hoger dan 130% betekent dat een 
gemeente een zeer hoge schuld heeft. Door de uitleenquote en voorraadquote van de netto 
schuldquote af te trekken, wordt de schuld weergegeven die op de exploitatie drukt. De netto 
schuldquote zal verder dalen als de voorraadposities de komende jaren worden afgebouwd.  
Op de verstrekte leningen en voorraadposities loopt de gemeente wel bepaalde risico's. Deze risico's 
zijn meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit (paragraaf 
weerstandsvermogen en paragraaf grondbeleid). 
 
Rentetoerekening 
Vanaf 2017 moet, conform de notitie rente 2017 (http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-
commissie/), de ‘reële’ (omslag) rente in de begroting worden verwerkt. Middels onderstaand 
renteschema wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan 
investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. 
 

Renteschema 

€ €

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering 1.859.393

b. De externe rentebaten -5.870

Totaal door te rekenen externe rente 1.853.523

c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden 

doorberekend 8.783

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende 

taakveld moet worden toegerekend -112.964

-104.181

d1. Rente over eigen vermogen 0

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) 0

De aan de taakvelden (programma's inclusief overzicht 

Overhead) toegerekende rente (renteomslag) 1.749.342

e.

De Werkelijk  aan taakvelden (programma's inclusief 

overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) 1.827.191

f. Renteresultaat op het taakveld treasury 77.849

Boekwaarde per 1-1-2018 integraal gefinancierd 127.554.671

Percentage toe te rekenen naar taakvelden 1,37%

Werkelijkheid 2018

 

http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie
http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie
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Als de werkelijk doorbelaste rentelasten meer dan 25% afwijken van de rentelasten die op basis van 
de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden hadden moeten worden toegerekend, is de 
gemeente verplicht de werkelijke toegerekende renteomslag hierop aan te passen. 
Op basis van het bovenstaande tabel bedraagt de nacalculatorische omslagrente voor 2018 1,37% en 
mag conform BBV worden afgerond op 1,5% (begroot 2018 was 1,5%). Deze rente wordt toegepast 
zowel aan de uitgaven- en inkomstenkant van de rekening.  
 
3. Wet schatkistbankieren 
De wet schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Schatkistbankieren verplicht decentrale 
overheden hun liquide middelen aan te houden bij de schatkist van het Rijk en vertaalt zich direct in 
een lagere staatsschuld. Daarnaast moet het bijdragen aan het terugdringen van risico’s van 
bijvoorbeeld beleggingen van decentrale overheden. Er geldt een rapportageverplichting in de 
paragraaf Financiering waarbij wordt getoetst of een gemeente de gemiddelde drempelwaarde per 
kwartaal niet heeft overschreden. Voor Houten ligt de drempelwaarde in 2018 op bijna € 0,9 miljoen. 
Het drempelbedrag is in 2018 niet overschreden. 
 

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 883,898865

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
-                           -                    -                    -                    

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 884                          884                   884                   884                   

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                           -                    -                    -                    

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

 
 
4. Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) 
Per 1 januari 2014 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) in werking getreden. Deze wet 
zorgt ervoor dat de schulden van de totale Nederlandse overheid niet te hoog worden. De grens van 
het toegestane tekort bedraagt 3,0% BBP (Bruto Binnenlands Product). Naast het Rijk dienen ook de 
provincies, gemeenten en waterschappen zich aan strengere normen te houden. Voor 2018 ligt de 
norm op -0,3 % van het bruto binnenlands product (bbp). Dit percentage is niet verder uitgesplitst naar 
een EMU-referentiewaarde per individuele decentrale overheid. 
 
In onderstaande tabel is het EMU-saldo bepaald op basis van de ontwikkeling van de financiële 
balansposten. 
 

x € 1000

Omschrijving

Werkelijkheid 

2017

Werkelijkheid 

2018

Begroting 

2019

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -847 -2.519 -1.664 

Mutatie (im)materiële vaste activa -2.274 -1.843 -4.997 

Mutatie voorzieningen 251 680 330

Mutatie voorraden (incl. bouw gronden in exploitatie) 9.927 -3.146 -11.405 

Verw achte boekw inst bij verkoop effecten en verw achte boekw inst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0

EMU-saldo -8.249 3.150 15.068  
 
Het werkelijke EMU-saldo over 2018 bedraagt circa € 3,0 miljoen (overschot). De belangrijkste reden 
hiervoor is dat de investeringen binnen de grondexploitatie achter zijn gebleven bij de grondverkopen. 
Geconcludeerd kan worden dat Houten in 2018 in positieve zin heeft bijgedragen aan het EMU-saldo. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 
 
Inleiding 
Door directie en bestuur is al enige tijd onderkend dat de ambtelijke organisatie van de gemeente 
Houten versterkt moet worden. De krimp van de organisatie, als gevolg van bezuinigingen en 
uitplaatsing van taken, in combinatie met groeiende ambities op complexer wordende vraagstukken, 
wordt gevoeld. Toen een ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede geen goede oplossing bleek voor 
een structurele versterking van de organisatie, is onderzoek gestart naar de mogelijkheden van 
versterking in eigen huis.  
In de periode eind 2017 – begin 2018 heeft het onderzoek zich gericht op de versterkingsnoodzaak 
(omvang en inhoud) en de herinvesteringsruimte (financieel en formatief) in eigen huis. De raad heeft 
het college ruimte geboden voor het uitvoeren van dit onderzoek, doordat zij voor de jaren 2017, 2018 
en 2019 impulsmiddelen ter beschikking heeft gesteld voor tijdelijke versterking van de organisatie. Zo 
is via de begroting 2016 € 750.000 aan incidentele middelen toegekend, in afwachting van het 
onderzoek naar de ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede. De raad heeft deze middelen via de 
Begroting 2018 verlengd (€ 600.000 in 2018 en € 600.000 in 2019) in afwachting van een structurele 
oplossing voor versterking van de organisatie op eigen kracht.  
 
Versterking organisatie via herijking structuur en financiële impuls 
De noodzaak om de organisatie te versterken manifesteert zich breed in de organisatie en vraagt na 
jaren van ombuigingen om een investering in een bandbreedte van € 0,9 - € 1,1 miljoen.  
 
De organisatie is zelf in staat gebleken om hiervoor € 600.000 in eigen huis vrij te spelen. Hiervoor 
was het noodzakelijk om de hoofdstructuur en sturingsprincipes van de organisatie te herijken. Met 
deze herijking is beoogd dat: 

 knelpunten die in de structuur zijn ervaren, worden opgelost, zodat de structuur weer meer 
bijdraagt aan de gewenste manier van werken; 

 de organisatie (voor een groot deel) op eigen kracht kan worden versterkt, doordat formatie 
wordt herschikt, passend bij de versterkingsnoodzaak.  

In 2018 heeft over deze aanpassingen in de structuur besluitvorming plaatsgevonden (collegebesluit 
25 juni 2018) en is toegewerkt naar het in werking treden van de nieuwe structuur per 1 januari 2019. 
Hiervoor is een werving- en selectietraject doorlopen, waarbij de managementposities opnieuw zijn 
bemenst en zijn nieuwe teams gevormd. De organisatie kent daardoor vanaf 1 januari 2019 een 
slagvaardige structuur met nog maar twee managementlagen (in plaats van drie); een 2-hoofdige 
directie en 12 teams. Daarnaast is de organisatie versterkt door een deel van de managementformatie 
te herschikken naar formatie op inhoudelijke vraagstukken, gekoppeld aan de versterkingsnoodzaak 
(versterking kwaliteit en vermindering kwetsbaarheid). Op hoofdlijnen is deze formatie ingezet op de 
volgende terreinen: programmamanagement, bestuursadvisering, HRM, Jeugd, beheer openbare 
ruimte (buitendienst), ondermijnende criminaliteit en informatiemanagement.  
 
De resterende benodigde € 400.000 heeft de raad op 13 november 2018, bij de besluitvorming over 
de begroting 2019-2022, beschikbaar gesteld. Deze € 400.000 wordt voornamelijk ingezet om de 
eerder door de raad beschikbaar gestelde incidentele middelen tot en met 2019 vanaf 2020 
structureel door te zetten. Het gaat om een investering op de volgende beleidsterreinen: 

Beleidsterrein bedragen in 
euro’s 

Ruimtelijke ontwikkeling / omgevingswet ca. 140.000 

Informatiemanagement en -veiligheid ca.   85.000 

Duurzaamheid ca. 100.000 

Ondermijnende criminaliteit ca.   95.000 

Totaal  400.000 
 
Meerjarig programma organisatieontwikkeling 
Formatieve versterking en investeren daarin is belangrijk voor de doorontwikkeling van de organisatie 
en het borgen van de taakuitvoering. Versterking heeft daarnaast natuurlijk ook te maken met het 
blijven investeren in de (vaardigheids)ontwikkeling van medewerkers. De Houtense organisatie wil ook 
in de komende jaren een organisatie zijn, die bestaat uit mensen waar graag een beroep op wordt 
gedaan. Mensen die zich, naast professioneel en deskundig, ook kunnen inleven in wat iemand nodig 
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heeft én lef tonen en ruimte nemen voor noodzakelijke vernieuwing, passend bij de vraagstukken van 
deze tijd. Daarom zal in de komende jaren gewerkt worden aan de volgende ontwikkelambitie: 
 

 
In 2018 is een meerjarig programma Organisatieontwikkeling van start gegaan. Gekoppeld aan de 
ontwikkelambitie wordt onder het motto ‘Persoonlijk Verbinden en Professioneel Vernieuwen’ de 
komende vier jaar (2018-2022) gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de kwaliteit van de organisatie.  
In 2018 heeft dit al vorm gekregen door; 

 de structuur en sturingsprincipes zodanig te herijken dat deze ondersteunend kunnen zijn aan 
de gewenste manier van werken 

 blijvend vaardigheden en talenten te ontwikkelen (in ’t werk en via training/opleiding) 

 ‘gewoon’ te doen (ondernemen, uitproberen, experimenteren) 

 het delen en leren te stimuleren (via het nieuwe interne communicatienetwerk Insite, het 
organiseren van KoffieConnects en de Proeftuinparade) 

 
Waar in 2018 de nadruk van de ontwikkeling stevig bij de aanpassingen van de structuur en 
sturingsprincipes heeft gelegen, zal in 2019 verder ingezet worden op de ontwikkeling van en het 
investeren in de mensen. Over de inhoud en voortgang daarvan zal de raad op passende momenten 
worden geïnformeerd.  
 
Informatiefunctie 
In 2018 is conform het informatiebeleid ingezet op vijf thema’s:  
1. De basis op orde brengen voor wat betreft (digitale) informatie: in 2018 is gestart met een project 

“informatiehuishouding”. De technische randvoorwaarden zijn ingericht, de bemensing is gereed 
zodat in 2019 dit voor een groot deel kan worden afgerond. 

2. Beter met informatie leren omgaan (bewustwording, cultuur en gedrag): in 2018 heeft bij de 
afdeling Samenleving het traject “informatie gestuurd werken” plaatsgevonden. Het traject was 
niet technisch, maar op bewustwording en gedrag ingestoken. 

3. Digitaliseren, archiveren en voorkomen van digitale dementie: in 2018 zijn de technische 
randvoorwaarden gerealiseerd, zodat mét input van de experts daadwerkelijk, fasegewijs, de 
digitale dementie ‘gerepareerd’ wordt. 

4. Het borgen van privacy en informatieveiligheid: in 2018 is de Functionaris Gegevensbescherming 
gestart en is de Privacy Officer druk doende met (preventieve) maatregelen om de privacy risico’s 
te minimaliseren. 

5. Leidinggeven en organiseren van de informatiefuncties: in 2018 hebben de functioneel 
beheerders een professionalisering-opleiding gevolgd. Dit leidt tot meer projectmatig werken op 
het gebied van ICT. 2018 was ook het jaar van voorbereiding op de nieuwe organisatiestructuur in 
2019. 

Privacy en informatieveiligheid 
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De 
belangrijkste verplichtingen die daaruit voortvloeien zoals het aanstellen van een Functionaris 
Gegevensbescherming, het aanleggen en onderhouden van een ‘register van verwerkingen’ en het 
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inregelen van procedures voor bijvoorbeeld inzage of wijzigingsverzoeken zijn tijdig gerealiseerd. Eind 
2018 is daarnaast het beleidsplan privacy door het college vastgesteld. 
 
Met betrekking tot informatiebeveiliging en de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten (BIG) zijn ook in 2018 weer diverse onderwerpen beleidsmatig uitgewerkt en 
diverse maatregelen doorgevoerd. Speerpunten daarbij waren de veel striktere procedures en 
hulpmiddelen bij in- door- en uitstroom van personeel en het bepalen van voorwaarden en creëren 
van hulpmiddelen voor de transitie van on-premise oplossingen naar cloud computing. Tenslotte kan 
nog worden vermeld dat de verantwoording over de stand van zaken van de informatiebeveiliging 
middels de ENSIA methodiek succesvol kon worden afgerond voor zowel de horizontale als de 
verticale verantwoording.  
 

Personeelslasten algemene dienst (inclusief inhuur derden) 
Binnen de reguliere bedrijfsvoering zijn capaciteitsproblemen zo veel mogelijk opgelost door middel 
van interne mobiliteit en regionale samenwerking. Daar waar het niet anders kon, is incidenteel 
besloten tot inhuur over te gaan. Dit was in veel gevallen voordeliger dan een tijdelijk dienstverband 
aanbieden, omdat daar ook aanspraken op een uitkering uit voort konden komen.  
 
Onderscheiden worden drie categorieën voor de inhuur van externe krachten. 
a. Vinex en andere ruimtelijke projecten. De financiering vindt plaats uit de grondexploitatie en  
    speciaal ter beschikking gestelde kredieten; 
b. Incidentele taken/projecten, die eenmalige specifieke deskundigheid vragen, met name 
    gerelateerd aan de decentralisaties van zorgtaken. Financiering vindt plaats uit speciaal daarvoor 
    ter beschikking gestelde budgetten; 
c. Frictie in de reguliere bezetting. Financiering vindt plaats uit salarisbudgetten (vacaturegelden) 
    of daarvoor aanvullend beschikbaar gestelde budgetten. 
De verantwoording per categorie is opgenomen in de tabel bij de meerjarige inhuurkosten. 
 
Kosten inhuur derden meerjarig 
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor inhuur van derden voor de jaren 2015 tot en met 2018 
opgenomen. De inhuur voor de grondexploitatie is niet opgenomen binnen de algemene dienst en de 
bedragen hiervan komen slechts in een totaalbedrag voor in onderstaand overzicht. Omdat de 
dekking van deze kosten plaatsvindt vanuit de grondexploitatie en speciaal ter beschikking gestelde 
kredieten blijven deze in de rest van deze analyse buiten beschouwing.  

                   Bedragen x € 1 

Omschrijving 
Jaarrekening 

2015 
Jaarrekening 

2016 
Jaarrekening 

2017 
Jaarrekening 

2018 

a. Grondexploitatie 112.080 113.760 85.733 0 
b. Specifieke projecten 
    algemene dienst  

1.152.174 445.666 279.174 208.137 

c. Frictie algemene dienst  1.063.967 2.215.615 2.291.858 2.110.612 

Totaal  2.328.221 2.775.041 2.656.765 2.318.749 

 
In 2018 zijn voor de grondexploitatie de werkzaamheden volledig met eigen personeel gedaan. De 
kosten voor inhuur op specifieke projecten zijn in 2018 gedaald ten opzichte 2017. Dit houdt verband 
met een lagere inhuur op ICT-derden. 
 
De kosten voor incidentele inhuur bij de algemene dienst is gedaald ten opzichte van het voorgaand 
jaar. Dit heeft deels te maken met markttarieven die onder druk staan. Daarnaast is er een relatie met 
de groei naar een flexibele en efficiënte organisatie die met minder middelen de noodzakelijke 
kwaliteit en kwantiteit kan blijven leveren. Overigens blijkt uit het resultaat van de personeelslasten 
voor de algemene dienst dat er naast specifieke budgetten ook incidentele dekking voor deze inhuur 
is gerealiseerd in de vorm van UWV-gelden en vergoedingen voor gedetacheerd personeel. 
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Resultaat 
Personeelslasten algemene dienst 

          Bedragen x € 1.000 

Omschrijving 
Begroting 

2018 
Werkelijk 

2018 
Resultaat 

2018 

Salarissen 21.316 19.699 1.617 

Vergoedingen UWV gelden en (gedetacheerd) personeel  -272 -396 124 

Inhuur 2.395 2.111 284 

Af: afdeling Projectontwikkeling* -541 -543 -2 

Resultaat algemene dienst 22.897 20.870 2.027 

* Dit bedrag wordt via de producten doorbelast aan de grondexploitatie 

 
De personeelslasten binnen de algemene dienst zijn 8,8% lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak 
hiervoor is dat het natuurlijk verloop van personeel zich, in navolging van 2017, in 2018 versterkt heeft 
voortgezet. Dit is in lijn met de landelijke trend die zich, nu het economisch beter gaat, in 2017 heeft 
ingezet. Door nieuwe instroom ontstaat er financiële ruimte (begroot - werkelijk) in de salarislasten. 
Oorzaak hiervoor is enerzijds de toegepaste begrotingssystematiek van salarislasten. Op basis van de 
door de raad vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2018 worden deze geraamd op het maximum van de 
functieschaal. Anderzijds stroomt nieuw personeel meestal aanmerkelijk lager in (groei-
vooruitzichten). Deze vrijval van budget is ingezet voor inhuur van derden en/of loopbaanoriëntatie 
(zie ook hoofdstuk Bestuurlijke beschouwingen). 

De voor- en nadelen op beïnvloedbare formatie en loonsom gerelateerde budgetten (inclusief inhuur 

derden) worden tot en met 2019 verrekend via de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. 

Hierdoor wordt het jaarrekeningresultaat niet beïnvloed door fluctuaties in deze budgetten. Dit is in lijn 

met het besluit van de raad hierover bij het Financieel kader 2019-2022 op 10 juli 2018. 
 
Indicatoren 
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde BBV-indicatoren binnen het taakveld 'Bestuur en 
ondersteuning' per 1 januari van het betreffende jaar weergegeven.  

Omschrijving Bron 
Realisatie Raming Realisatie 

2015 2016 2017 2018 

Formatie (BBV) Fte per 1.000 inwoners 5,80 5,74 5,62 5,74 5,72 

Bezetting (BBV) Fte per 1.000 inwoners 5,76 5,69 5,66 5,58 5,70 

Apparaatskosten 
(BBV) 

Kosten per inwoner 
X X € 491 € 516 € 534 

Externe inhuur 
(BBV) 

Kosten als % van totale loonsom 
+ totale kosten inhuur externen 

6,2% 11,6% 11,9% 0,5% 9,7% 

Overhead (BBV) % van totale lasten X X 9,5% 9,7% 10,6% 
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Paragraaf Verbonden partijen en U10 
 
Inleiding 
Deze paragraaf gaat over verbonden partijen. De gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een 
bepaalde taak wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door uitvoering in eigen hand of de uitvoering 
met een aantal andere gemeenten of partijen gezamenlijk in o.a. Gemeenschappelijke regelingen. 
Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel 
belang heeft (art. 1 BBV). Het gaat dus om derde partijen, waarin de gemeente zeggenschap heeft 
door vertegenwoordiging in het bestuur en/of stemrecht en waaraan voor de gemeente een financieel 
risico is verbonden, als die partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Het ontstaan van 
verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang.  
 
Het is voor de raad van belang dat de relatie tussen de verbonden partij en het publieke belang, zoals 
weergegeven in de programma’s, op hoofdlijnen wordt aangegeven. Daaruit moet blijken dat de 
doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en dat 
de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden of kunnen worden. 
Daarbij hoort ook het inzichtelijk maken en houden van het budgettaire beslag en de financiële risico’s 
voor de gemeente die voortvloeien uit de participatie met de verbonden partij. Het beleid is gericht op 
een volledige en tijdige informatievoorziening en beheersing met betrekking tot de beleidsmatige en 
financiële ontwikkelingen bij verbonden partijen.  
 
Deze paragraaf geeft inzicht in:  

· De visie op verbonden partijen, in relatie tot de doelstellingen van de gemeente Houten;  
· De ontwikkelingen en beleidsvoornemens over de verbonden partij;  
· Het bestuurlijk en financieel belang in de verbonden partij. 

 
De bedragen die genoemd worden bij het eigen en vreemd vermogen 2017, het financieel resultaat 
2017, financieel resultaat 2017 zijn overgenomen uit de paragraaf verbonden partijen in de begroting 
2019. Indien de (concept) jaarstukken 2018 van de verbonden partij aangeleverd zijn, zijn deze 
verwerkt in deze paragraaf. 
Verbonden partijen zijn wettelijk verplicht voor 15 april 2019 de jaarstukken op te leveren. Mogelijk dat 
hierdoor de financiële gegevens in deze paragraaf nog wijzigen. Indien dit het geval is wordt de raad, 
evenals vorig jaar, voor de bestuurlijke behandeling van de jaarstukken hierover geïnformeerd.  
 
De aan de gemeente Houten verbonden partijen zijn te onderscheiden in drie hoofdvormen:  

 Gemeenschappelijke regelingen; 

 Vennootschap (BV, NV); 

 Overige samenwerkingsverbanden. 
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Gemeenschappelijke regelingen 
 
GGD Regio Utrecht (GGDrU) 
Vestigingsplaats Zeist 

Doel  Voor de inwoners van regio Utrecht en toekomstige generaties werkt de GGDrU - 
samen met anderen - aan een samenleving die gericht is op gezond en veilig leven, 
waarin iedereen uitgenodigd wordt om mee te doen en gezonde keuzes te maken 
en waarin gezondheidsbedreigingen alert gesignaleerd worden. 
De GGDrU is belast met de uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van de 
openbare gezondheidszorg voor 26 gemeenten in de provincie Utrecht. De 
belangrijkste taak van de regionale gezondheidsdienst is het voorkomen van 
ziekten en het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving.  
De zorg is gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg). De GGDrU voert voor 
Houten enkele wettelijke taken uit, zoals Jeugdgezondheidszorg (JGZ, 0-18 jaar),  
infectieziektebestrijding, tbc-bestrijding, medische milieukundige zorg, technische 
hygiëne-zorg, seksuele gezondheid en inspecties kinderopvang. Daarnaast vraagt 
Houten inzet aan de GGDrU voor de uitvoering van onder meer forensische zorg, 
reizigersvaccinaties en het Rijksvaccinatieprogramma.  

Programma  Samen leven 

Deelnemende partijen 
 

26 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, 
Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De 
Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Veenendaal, Vianen*, Wijk bij Duurstede, 
Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht en Zeist. 
 
*Met ingang van 2019 vormen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

De GGDrU levert een bijdrage aan het deelprogramma Sport en gezondheid uit de 
begroting. Hierin richt het product gezondheidszorg zich enerzijds op het 
ondersteunen van kwetsbare mensen, anderzijds op het voorkomen van problemen 
door gerichte preventie. Het deelprogramma sluit aan bij één van de hoofddoelen 
van de Wmo zoals dit in het visie-document is geformuleerd: inwoners zijn in staat, 
door ondersteuning en begeleiding, zo volledig mogelijk en zo zelfstandig mogelijk, 
deel te nemen aan de maatschappij. De verschillende transities hebben ertoe 
geleid dat gemeenten meer taken en bevoegdheden hebben gekregen als het gaat 
om de zorg voor kwetsbare burgers. Gelet op bezuinigingen, de transities en het 
beroep op eigen verantwoordelijkheid, is investeren in preventie, waarbij inwoners 
zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen noodzakelijk. 
Op basis van onderzoek van GGDrU richt Houten zich op de thema’s 
psychosociale gezondheid, gezond gewicht en bewegen en preventie ten aanzien 
van het gebruik van genotmiddelen. Veel informatie is te vinden in de 
gezondheidsatlas www.ggdatlas.nl. 

Ontwikkelingen 2018 Op dit moment wordt een nieuw digitaal dossier gebouwd voor de 
jeugdgezondheidszorg, dat in 2019 in gebruik wordt genomen. De systematiek zal 
vervolgens GGDrU-breed ingezet worden. Het nieuwe digitaal dossier zal het werk 
efficiënter maken en biedt inwoners toegang tot onderdelen ervan. 

 

Door de groei van GGDrU de afgelopen jaren bleek de beschikbare kwaliteit en 
capaciteit niet meer toereikend om aan de wettelijke en bij deze tijd horende 
vereisten te voldoen. Met het traject ‘De basis op orde’ is de afgelopen jaren al een 
aantal investeringen gedaan om de bedrijfsvoering te versterken en in de komende 
jaren zal dit verder worden gecontinueerd. Tot nu toe weet GGDrU de interne 
ombuigingen binnen de bestaande begroting op te vangen. 

Beleidsverantwoording 
2018 

In 2018 is gewerkt aan de bestuursagenda 2019-2023 van GGDrU, die in januari 
2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In overleg met gemeenten (zowel 
bestuurlijk als ambtelijk) zijn thema’s bepaald die de komende jaren de focus 
krijgen: 
· Kansrijke start  
· Gezonde leefomgeving  
· Langer gezond thuis 
· Eigentijds besturen 
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Bestuurlijk belang 
 

Het bestuur van de GGDrU bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur 
en de voorzitter. Tot het bestuur van de GGDrU behoren ook bestuurscommissies 
en de adviescommissie ’Financiën en Bedrijfsvoering’. De gemeente Houten is 
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in de bestuurscommissie met 1 zetel 
en 3 stemmen. Het college van B & W heeft besloten voor beide gremia de 
portefeuillehouder gezondheidsbeleid af te vaardigen. Daarnaast zijn er regionale 
adviescommissies. De gemeenten in Lekstroom hebben besloten om het bestuurlijk 
platform van het sociaal domein hiervoor te benutten. 

Financieel belang 2018 In de begrotingswijziging 2018-2 heeft de GGDrU voor Houten het volgende 
opgenomen (totaal € 1.671.122): 
Basistaken: € 324.841 
Intensivering basistaken: € 2.796 
Basistaken – plus : € 1.253.769 
Maatwerk: € 146.799 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 2.755.522 
Einde boekjaar: € 3.517.266 (*) 

Vreemd vermogen begin 
en einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 11.822.885 
Einde boekjaar: € 13.154.917 (*) 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten: € 762.000 (*) 
Resultaat (na mutaties reserves): € 1.218.565 (*) 

Verwacht financieel 
resultaat 2019 (saldo van 
baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten -/- € 512.000 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) € 0 

Risico’s 
 

In 2017 is GGDrU gestart met een zogenaamd ‘ombuigingsplan’: noodzakelijke 
investeringen in de organisatie om een flink aantal kwetsbaarheden op te heffen en 
de basis van de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Daarbij is gekeken naar 
dekkingsmogelijkheden van deze investeringen binnen de eigen begroting van de 
GGDrU. Sindsdien heeft de GGDrU vastgesteld dat de ombuiging vooralsnog 
binnen de bestaande middelen van GGDrU kan plaatsvinden, maar dat rode draad 
wel blijft dat er daardoor geen ruimte in de exploitatie is om tegenvallers op te 
vangen. De gemeente Houten heeft er op aangedrongen om een eventueel 
verzoek tot noodzakelijke verhoging van de gemeentelijke bijdragen in ieder geval 
tijdig en helder te communiceren. 

Overige relevante 
gegevens 

 

(*) gebaseerd op de concept jaarstukken 2018 versie 0.13, maart 2018 
 
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 

Vestigingsplaats Soest 

Doel  De AVU werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten aan de 
verbetering van het milieu met betrekking tot afval. Daarbij wordt gestreefd naar 
het bereiken van een zo gunstig mogelijk effect, tegen zo laag mogelijke kosten. 
Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het door de inwoners van 
de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval (dus geen afval van 
bedrijven). De AVU doet dit door de organisatie en de regeling van transport, 
overslag, bewerking en verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen. 

Programma  Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen 
 

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, de Bilt, De Ronde 
Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, 
Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 
Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en 
Zeist. 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeenten, waardoor er 
voor beleid en uitvoering een platform met veel (plaatselijke) kennis beschikbaar 
is. Door inzameling en verwerking van huishoudelijk afval gezamenlijk aan te 
besteden worden dankzij grote hoeveelheden in de regel gunstige tarieven 
verkregen. 

Ontwikkelingen 2018 
 

In 2018 is en nieuw contract voor de inzameling en verwerking van oud papier in 
werking getreden. Hierdoor zijn de inzamelkosten van papier hoger dan begroot. 
De opbrengst voor het oud papier is ook hoger dan begroot, maar niet genoeg 
om het verschil in de inzamelkosten geheel te dekken.  
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Beleidsverantwoording 2018 
 

In 2018 heeft de AVU de gemeenten begeleid die geen of gezamenlijke 
inzameldienst hebben, bij de Europese aanbesteding voor de huis aan huis 
inzameling van huishoudelijk afval. In 2018 zou worden bekeken of het contract 
voor het verwerken van het verpakkingsafval (PMD) moest worden aangepast, 
naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de Raamovereenkomst 
verpakkingen. Omdat het Rijk, de VNG en Nedvang (de verpakkingsindustrie) 
nog geen overeenstemming hebben over een nieuwe Raamovereenkomst, is de 
eventuele aanpassing van het contract ook uitgesteld.  

Bestuurlijk belang 
 

Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden uit de gemeente Utrecht, te 
benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente. De 
portefeuillehouder Duurzaamheid is namens de gemeente Houten lid van het 
algemeen bestuur van de AVU. 

Financieel belang 2018 De bijdragen van de gemeenten worden hoofdzakelijk bepaald door het aantal 
ton afval dat via de AVU (contracten) wordt aangeboden bij de verwerkers. De 
Houtense bijdrage voor 2018 was geraamd op € 995.805 bij 49.575 inwoners, 
oftewel ofwel € 20,09 per inwoner. De Houtense bijdrage was berekend op de 
oude wijze van afval inzamelen.  
Omdat Houten een andere manier van afval inzamelen heeft ingevoerd in 2018 
(PMD-kliko, aanrechtbakje en minder vaak restafval inzamelen), is de 
hoeveelheid restafval uit Houten fors afgenomen en zijn hoeveelhe-den GFT en 
verpakkingen (PMD) fors toegenomen. Aan het eind van het jaar vindt een 
afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoer-de hoeveelheden. Bij 
een betere afvalscheiding zal Houten geld terug krijgen. Bij forse afwijkingen in 
een jaar, zullen de voorschotnota's al tijdens het jaar worden bijgesteld. Daarmee 
wordt voorkomen dat bewoners pas veel later het financiële voordeel van beter 
afvalscheiden merken. 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 539.283 
Einde boekjaar: € 734.209 (*) 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 14.911.578 
Einde boekjaar: € 13.665.896 (*) 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

€ 216.076, gerealiseerd resultaat € 159.916 (*) 

Verwacht financieel resultaat 
2019 (saldo van baten en 
lasten) 

€ 0 

Risico’s Statutair is vastgelegd dat de AVU zelf geen bestemmingsreserve of 
voorzieningen opbouwt. Kosten en opbrengsten worden één op één 
doorberekend aan deelnemende gemeenten. Als deelnemende gemeenten zelf 
een mogelijk financieel risico willen opnemen in de risicoparagraaf van hun 
begroting kan een bedrag worden aangehouden van € 17 / ton huishoudelijk 
restafval. Voor Houten zou dat gaan om een bedrag van circa € 131.000. Omdat 
de verwerkingscontracten langlopende contracten zijn met een bekende 
indexering, kunnen tarieven eigenlijk geen onverwachte tegenvallers opleveren. 
Wel kunnen tegenvallers ontstaan door nieuw Rijksbeleid, met name op 
belastinggebied, zoals onlangs is gebeurd met een verhoging van de 
verbrandingsbelasting, die door de AVU via een begrotingswijziging aan de 
gemeenten is doorgerekend. 

Overige relevante gegevens - 

* Gegevens zijn gebaseerd op de concept jaarrekening AVU 2018 d.d. 20 februari 2019. 
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Recreatieschap De Stichtse Groenlanden 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  Het recreatieschap de Stichtse Groenlanden is belast met de ontwikkeling, het 
beheer en het onderhoud van de diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt 
het recreatieschap zich bezig met aanleg en beheer van recreatieve routes en 
routenetwerken voor wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren. 

Programma  Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen De gemeenten: Houten, Utrecht, Lopik, De Bilt, Nieuwegein, Woerden, IJsselstein, 
Stichtse Vecht, De Ronde Venen en de provincie Utrecht. 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Het ontwikkelen en beheren van recreatievoorzieningen draagt bij aan de 
leefbaarheid van de gemeente Houten en de Utrechtse stadsregio. 

Ontwikkelingen 2018 
 

 In 2018 is de realisatie van het wandelroutenetwerk met knooppunten in de 
Kromme Rijnstreek voorbereid. 

 Er is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het recreatief knooppunt ’t Waal.  

 Recreatieschap is met de gemeenten Houten, Utrecht en Nieuwegein en de 
provincie in gesprek gegaan over een gezamenlijk gebiedsaanpak voor 
gebied Laagraven. Dit gebeurt mede in relatie tot de beoogde ontwikkeling 
van het recreatiegebied Heemstede-Noord en de recreatieve ontwikkeling van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Beleidsverantwoording 2018 De gemeente is nauw betrokken geweest bij de bovenstaande drie ontwikkelingen 
die hebben plaatsgevonden in 2018. 

Bestuurlijk belang De gemeente Houten heeft twee leden in het Algemeen Bestuur. Wethouder  
Geerdes is voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur. 

Financieel belang 2018 € 3,40 per inwoner. Dit betekent een totaalbijdrage van € 165.400. 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2017  

Begin boekjaar: € 5.895.000 
Einde boekjaar:  € 5.712.100 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2017  

Begin boekjaar: € 3.887.300 
Einde boekjaar:  € 4.432.900 

Financieel resultaat 2017 
(saldo van baten en lasten)  

Saldo van baten en lasten  € 183.000 negatief 
Gerealiseerd resultaat (na mutaties reserves)  € 73.300 positief 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 5.712.100 
Einde boekjaar:  € nnb omdat er nog geen jaarrekening 2018 is. 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 4.432.900 
Einde boekjaar:  € nnb omdat er nog geen jaarrekening 2018 is. 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten  € nnb omdat er nog geen jaarrekening 2018 is. 
Gerealiseerd resultaat (na mutaties reserves)  € nnb omdat er nog geen 
jaarrekening 2018 is. 

Verwacht financieel 
resultaat 2019 (saldo van 
baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten € 109.600 positief 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) € 58.500 positief 

Risico’s 
 

In 2017 bleek de meerjarenbegroting 2018-2021 van het recreatieschap niet 
sluitend. Daardoor stond het recreatieschap in 2018 onder preventief financieel 
toezicht. Eind 2018 werd duidelijk dat dit preventief financieel toezicht per 1 
januari 2019 weer kon worden opgeheven.   

Overige relevante gegevens n.v.t. 
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Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  De VRU voert taken uit voor de gemeente Houten conform de Wet 
veiligheidsregio’s. Dit is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, 
vastgesteld met de 25 andere gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht.  
Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU, als onderdeel van een 
cyclisch proces iedere vier jaar de volgende documenten vast te stellen: 

 Regionaal risicoprofiel: bevat een analyse van de risicovolle situaties en 
daarvan afgeleid de belangrijkste soorten branden, rampen en crises in 
de regio. Het regionaal risicoprofiel is afgestemd met de risicoprofielen 
van de buurregio’s en de netwerkpartners. Het risicoprofiel vormt de 
grondslag voor het beleidsplan. 

 Beleidsplan: vormt het (strategisch) beleidskader voor de meerjarige 
beleidsperiode. In dit plan is richting gegeven aan de ambities van de 
VRU op het terrein van risicobeheersing, crisisbeheersing en brand-
weerzorg. 

 Een regionaal crisisplan: het crisisplan is in de plaats gekomen van het 
gemeentelijke rampenplan. Het crisisplan beschrijft de algemene 
organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de 
veiligheidsregio. In het crisisplan zijn de taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en afspraken over de randvoorwaarden, melding 
en alarmering, opschaling, gezag en informatievoorziening opgenomen. 

Programma  Veilige leefomgeving 

Deelnemende partijen 
 

De 26 Utrechtse gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De 
Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse 
Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, 
IJsselstein en Zeist. 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Het zorgdragen voor en daar waar het kan verhogen van een (fysiek) 
veiligheidszorgniveau. Dit richt zich op activiteiten rondom de thema’s: externe 
veiligheid, brandveiligheid & brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en 
crisisbeheersing. 

Ontwikkelingen 2018 
 

Voorbereiden op intreding gemeente Vijfheerenlanden. 
Opstellen nieuw regionaal risicoprofiel ter voorbereiding op het nieuwe 
beleidsplan 2020-2023. 

Beleidsverantwoording 
2018 

Programma Risicobeheersing 

 Door de toename van adviesaanvragen bouw- en toezichtbezoeken 
realisatie bouw was minder capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren 
van controles in de bestaande bouw. 

 Over heel 2018 heeft in 15% van de gevallen een hercontrole 
plaatsgevonden. De raming was dat in 20% van de gevallen een 
hercontrole nodig was. Daarmee kan gesteld worden dat het 
naleefgedrag boven verwachting is, namelijk 85% in plaats van de 
verwachte 80%. 

 Een nieuw regionaal risicoprofiel is opgesteld.  
 

Programma Crisisbeheersing 

 Piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid 
en taakcapabel. 

 Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdings-
plannen (RBP en IBP) is actueel en bekend bij belanghebbenden.  

 
Programma GHOR 

 Piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en 
taakcapabel. 

 Alle zorginstellingen zijn opgenomen in het operationele systeem van de 
GHOR.  

 Problematiek in de spoedzorgketen en zorgcontinuïteit: Door beperkte 
beddencapaciteit en frequente congestie in de spoedzorgketen ontstaat 
er een risico dat bij calamiteiten er onvoldoende behandelcapaciteit is in 
de regio. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door personeelstekorten in de 
zorg. Anderzijds ligt dit in de trend dat ouderen steeds langer thuis 
blijven wonen. Als gevolg van beperkte capaciteit bij verpleeghuizen, 
wordt structureel en langer beroep gedaan op beschikbare ziekenhuis-
capaciteit. 
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Programma Brandweerrepressie  

 Het aantal is ten opzichte van 2017 toegenomen (+ 600 uitrukken). Dit is 
voor een deel te verklaren door de extreem droge zomer, waardoor de 
brandweer veel uit moest rukken voor berm- en natuurbranden. 
Daarnaast raasde er in het begin van het jaar een grote storm over de 
provincie, waardoor er erg veel uitrukken zijn geweest in verband met 
stormschades. 

 Het percentage uitrukken dat conform de eisen van het dekkingsplan is 
uitgevoerd bedraagt 78% (dekkingspercentage). Dat betekent dat op 
regionaal niveau de brandweer in bijna 8 van de 10 gevallen binnen de 
bestuurlijk vastgestelde tijdnorm (de VRU-meettijd) arriveert. Dat 
percentage is wat lager dan in het dekkingsplan is opgenomen. Op basis 
van het dekkingsplan zou de brandweer in 9 van de 10 gevallen op tijd 
moeten arriveren. Deze afwijking was ook in 2016 en 2017 zichtbaar. 
Oorzaken voor het niet behalen van deze norm liggen onder andere in 
het feit dat de realisatie van drie bepalende factoren, te weten 
gemiddelde verwerkingstijd van de meldkamer, uitruktijd van het eerste 
voertuig en de rijtijd naar de brand, in de praktijk anders kunnen zijn dan 
op basis van het theoretische model verwacht wordt. 

Bestuurlijk belang 
 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de  
burgemeesters van de 26 Utrechtse gemeenten. 

Financieel belang 2018 De bijdrage voor 2017 bedraagt € 2.078.000 (inclusief MKA)
1
. 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: €   6.943.000 
Einde boekjaar: €   9.684.000 (*) 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 30.041.000 
Einde boekjaar: € 48.521.000 (*) 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten: € 2.741.000 (*) 
Resultaat (na mutaties reserves): € 1.694.000 (*) 

Verwacht financieel 
resultaat 2019 (saldo van 
baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten € 879.000 negatief 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) € 0 

Risico’s Openbaar Meldsysteem 
Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-
stelsel noodzakelijk. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS-systeem dient 
fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels 
een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van 
de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit met betrekking tot de 
uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te 
worden. Het financiële risico bestaat uit het op termijn wegvallen van de OMS-
opbrengsten als een algemeen dekkingsmiddel. 
 
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 
door de Eerste Kamer aangenomen. Het financiële effect is op dit moment nog 
niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de 
loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen. 
 
Overige (onvoorziene) exploitatierisico’s 
Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd 
met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene 
ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhan-
gen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor 
onvoorziene uitgaven opgenomen.  

Overige relevante gegevens Niet van toepassing 
 

*Bedragen zijn gebaseerd op de voorlopige jaarstukken 2018 (versie DB 4/3/2019) 

                                                      
1
 MKA betreft de Meldkamer Ambulance 
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Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 
Vestigingsplaats Nieuwegein 

Doel  Uitvoering geven aan de Participatiewet en aanverwante regelgeving op het 
terrein van sociale zekerheid 

Programma  Samen leven 

Deelnemende partijen Lekstroomgemeenten Houten, Vianen, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

WIL verleent de dienstverlening op het terrein van de Participatiewet (voor-heen 
Wet werk en bijstand). Die dienstverlening omvat bijstandsverlening, re-
integratie, werkgeversdienstverlening, inkomensondersteuning en schuldhulp-
verlening. WIL heeft een belangrijke rol als het gaat om beleidsvoorbereiding. 
WIL vertegenwoordigt de Lekstroom-gemeenten in de arbeidsmarktregio 
Utrecht-Midden, waar de gemeente Utrecht centrumgemeente van is.   

Ontwikkelingen 2018 
 

WIL heeft in 2018 met een aantal belangrijke ontwikkelingen te maken gehad. 
De gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en Lopik hadden hun SW-
organisatie PAUW in WIL laten invlechten. Ook Stichtse Vecht en Ronde Venen 
hadden als gemeente hun WSW belegd binnen PAUW en dit deel is ook belegd 
bij WIL.  
 
Daarnaast is er de herindeling van Vianen in gemeente Vijfheerenlanden en 
betekende dit dat een uitvoeringsarrangement voor Vianen moest worden 
georganiseerd, omdat Vianen per 1 januari 2020 wil uittreden.  
 
Tevens waren de gemeenten bezig met het aanbieden van dienstverlening 
dichterbij de klant. Door middel van lokale werkteams kon door WIL 
dienstverlening in de eigen gemeente worden aangeboden (WIL 2.0). 
Daarnaast is er een proces gestart rondom herijking van de opdracht aan WIL 
(WIL 3.0). Dit in verband met de transformatie in het Sociaal domein en dat er 
goed gekeken moet worden hoe dit bij/met WIL vormgegeven wordt. 

Beleidsverantwoording 2018 
 

WIL is in 2018 bezig geweest om dichterbij de leefwereld van de klant beleid uit 
te voeren. Door de aantrekkende economie is het klantenbestand van WIL een 
bestand geworden met klanten met zwaardere problematiek, er is vaak sprake 
multi-problematiek. Hierdoor is meer inzet gegaan naar participeren en het in 
beweging krijgen van klanten in plaats van het snel kunnen plaatsen van 
klanten zoals de jaren daarvoor. Dit vergde een andere inspanning en andere 
vormen van trajecten vanuit WIL op het gebied van werk. 
 
Ook binnen de beleidsterreinen van inkomen, schuldhulpverlening en 
minimaregelingen heeft WIL inspanningen gepleegd om de aanvraag te 
vergemakkelijken, om de dienstverlening meer toegankelijk te maken en om de 
klant hierin beter te ondersteunen. Op al deze beleidsterreinen is de beweging 
geweest om dit meer lokaal vorm te geven, dichterbij de klant.  

Bestuurlijk belang 
 

De vijf Lekstroomgemeenten zijn ieder met één bestuurder vertegenwoordigd in 
het bestuur van WIL. De portefeuillehouder Werk en Inkomen van Houten houdt 
zich binnen het WIL-bestuur bezig met het thema Transitie WIL en samenspel 
met gemeenten; inclusief vraagstuk WIL 2.0 en WIL 3.0. 
Houten heeft de verordenende bevoegdheid niet overgedragen aan WIL. 
Verordeningen worden door het bestuur van WIL als voorgenomen besluit ter 
vaststelling aangeboden aan de gemeente Houten.  

Financieel belang 2018 
 

De bekostiging van WIL bestaat uit drie elementen:  
 
1. Uitvoeringskosten:  
De verdeelsleutel van de bijdrage in de uitvoeringskosten is niet gerelateerd 
aan het aantal inwoners, noch aan het aantal uitkeringsgerechtigden, maar aan 
het aandeel “Uitkeringsspecificatie gemeentefonds”. In 2018 draagt Houten 
21,2% van de uitvoeringskosten van WIL. 
 
2. Re-integratiemiddelen  
De beschikbare middelen voor re-integratie/participatie (werkdeel) worden bij 
elkaar gelegd en ingezet voor de re-integratie van klanten van WIL. Hierbij geldt 
het uitgangspunt van solidariteit; er wordt niet verantwoord en afgerekend op 
niveau van klanten/ deelnemers van gemeenten. Dit uitgangspunt is opnieuw 
ter discussie gesteld en is inmiddels herzien voor 2019. In het proces van  WIL 
3.0 worden nieuwe afspraken gemaakt voor 2020 en verder. Tevens kent 
iedere individuele gemeente een bepaald deel aan lokaal handgeld dat deze 
kan besteden, dit deel komt voort uit het p-budget.   
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3. Verstrekkingen  
Het risico op het inkomensdeel (bijstandsuitkeringen) en het budget voor 
minimabeleid en bijzondere bijstand wordt niet gedeeld en blijft bij de 
gemeenten afzonderlijk. 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 0 
Einde boekjaar: € 0 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 4.833.822 
Einde boekjaar: € 3.924.119 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

€ 0 

Verwacht financieel resultaat 
2019 (saldo van baten en 
lasten) 

€ 0 

Risico’s WIL kent een hoog percentage ziekteverzuim. Dit blijft een risico voor de 
organisatie en zorgt voor stijging van de personeelslasten. 
 
Daarnaast is er met de invlechting van PAUW, uittreding van Vianen/VHL een 
risico op personeel en kosten. In 2018 zijn deze kosten doorbelast voor de 
betreffende gemeenten. 
 
Tevens is er door het veranderde klantenbestand druk ontstaan op de 
financiering om daadwerkelijk dienstverlening voor alle klanten te kunnen 
inzetten. 

Overige relevante gegevens  

 
Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC) 
Vestigingsplaats Wijk bij Duurstede 

Doel Het doel van het RHC Zuidoost Utrecht wordt in artikel 3 van de gemeenschap-
pelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht omschreven als:  

 Uitvoering geven aan de Archiefwet 1995. 

 Alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatie-
centrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het 
opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) 
historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar 
maken voor een breed publiek. 

 De zorg voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende 
archiefbescheiden van de deelnemers, zoals nader omschreven in de 
Archiefwet 1995. 

 Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers 
voor zover deze niet zijn overgebracht. 

 Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het 
daartoe aanleggen van de lokale en regionale geschiedenis. 

Programma Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Vianen 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 
 

Bovengenoemde taken (zie achter doel) vloeien voort uit de Archiefwet. Deze wet 
verplicht overheidsinstellingen de archieven in goede, geordende en toegankelijke 
staat te bewaren. Daarnaast verplicht de Archiefwet overheids-instellingen om 
archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor blijvende bewaring in aanmerking 
komen, toegankelijk te maken voor het publiek.  
De hoofdtaken van dit samenwerkingsverband op archiefgebied zijn:  

 Beheer van de oudere archieven. 

 Toezicht en advisering. 

 Beheer jongere archieven en 

 Dienstverlening met inbegrip van publieksactiviteiten op cultuurhistorisch 
gebied.  

Deze taken vinden hun wettelijke grondslag in de Archiefwet 1995. De bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de eigen archieven berustte tot 2006 bij de afzonderlijke 
gemeenten. Sindsdien ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost Utrecht en worden de wettelijke 
taken door het RHC uitgevoerd. 

Ontwikkelingen 2018 
 

Vijfheerenlanden 
De Gemeente Vianen, Leerdam  en Zederik zijn in 2018 opgegaan in de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden. Deze nieuw gemeente gaat onderdeel uitmaken van 
de provincie Utrecht. Zoals het er nu naar uit ziet zal de gemeente 
Vijfheerenlanden toetreden tot de gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost 
Utrecht. 
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E-depot project 
Momenteel zijn er geen ontwikkelingen over 2018 te melden. 
 
Project KIDO 
Uit het E-depot onderzoek is gebleken dat de aangesloten gemeenten hun eigen 
informatiehuishouding nog onvoldoende op orde hebben. De gemeente Houten 
heeft naar de eigen informatiehuishouding een onderzoek laten uitvoeren. Op 
basis van dit onderzoek werkt Houten aan het verbeteren van de informatie-
huishouding. De overige aangesloten gemeenten hebben besloten het voorbeeld 
van Houten te volgen. Het RHC ondersteunt de verbetertrajecten door middel van 
het KIDO project. Het RHC ondersteunt de verbetertrajecten door middel van het 
KIDO project. KIDO staat voor Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale 
Overheden. Het is een instrument opgesteld door de VNG om gemeenten 
handvatten te geven om grip te houden op hun (vooral digitale) informatie. Het 
KIDO project in Houten richt zich in hoofdzaak op het verbeteren van het digitale 
informatie beheer van de processen bestuurlijke besluitvorming, WABO 
vergunningen, Sociaal Domein de aanwezige processen in het zaaksysteem. 
Daarnaast zijn architectuur afspraken (hoe om te gaan met digitale informatie) 
vastgelegd. 
 
Aanstellen ADI 
In 2018 is een adviseur digitale informatie/informatiemanager in dienst getreden 
bij het RHC. De salariskosten worden de eerste anderhalf jaar gedekt uit de 
bestemmingsreserve E-depot (begroting RHC). Na 1,5 jaar worden de kosten 
opgenomen in de begroting van het RHC. De ADI gaat de aangesloten 
gemeenten adviseren en ondersteunen op het gebied van digitale archivering. 

Beleidsverantwoording 2018 Deze vindt plaats via de jaarrekening 2018 van het RHC. Deze jaarrekening wordt 
in het voorjaar 2019 door de Raad behandeld. Er zijn nu nog geen indicaties op 
afwijkingen. 

Bestuurlijk belang 
 

De burgemeester neemt namens Houten deel aan het Algemeen en Dagelijks 
bestuur van het RHC. 

Financieel belang 2018 € 173.097 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 252.000 
Einde boekjaar: € 277.000 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: €   88.000 
Einde boekjaar: € 289.000 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

€ 25.675 positief 
(Gerealiseerd resultaat € 48.152 positief) 

Verwacht financieel 
resultaat 2019 (saldo van 
baten en lasten) 

€ 24.879 negatief (gerealiseerd resultaat is € 0) 

Risico’s 
 

 Alle personeelsleden zijn in vaste dienst van de gemeente Houten en 
worden langdurig gedetacheerd bij het RHC. De salariskosten worden 
volledig door het RHC betaald, behalve voor één medewerkster, waarvan 
de gemeente Bunnik de helft voor haar rekening neemt. Risico bestaat, 
dat deze medewerkers “normale” problemen krijgen als langdurige 
ziekte, niet functioneren etc. Het risico van bijvoorbeeld afkeuring of inzet 
van hulpverleners ligt dan bij de gemeente Houten. Verder zou de inzet 
van de Houtense afdeling Personeel & Organisatie incidenteel hoger 
kunnen blijken te zijn dan de bijdrage die we hiervoor jaarlijks van het 
RHC ontvangen.  

 Omdat het gehele statisch archief van de deelnemende gemeenten op 
één plaats geconcentreerd wordt, is bij een grote calamiteit (bijvoorbeeld 
brand) de kans groot dat een belangrijk deel verloren gaat. Gezien de 
veiligheidseisen rondom de nieuwbouw wordt dit risico zeer laag 
ingeschat 

 Het eventuele uittreden van Vianen of het toetreden van Leerdam en 
Zederik met Vianen als nieuwe gemeente gaan consequenties hebben. 
Welke consequenties is nog onbekend en zullen zo spoedig mogelijk aan 
de deelnemende gemeenten kenbaar moeten worden gemaakt. De kans 
dat de genoemde gemeenten toetreden is op dit moment aannemelijker 
dan een uittreding. 

Overige relevante gegevens  
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Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  Uitvoering van vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende 
taken milieu 

Programma  Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen 
 

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, 
Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg en Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu) 

Ontwikkelingen 2018 
 

Eerste jaar op nieuwe financieringssystematiek (output). 
 

Beleidsverantwoording 2018 RUD is wat betreft de uit te voeren VTH-taken beleidsarm. Er zijn echter wel 
bedrijfsmatige aspecten:  

- Nieuwe financieringssystematiek is ingevoerd. 
- RUD heeft een voorzichtige start gemaakt naar meer efficiënte en 

doelgerichte werkwijzen en producten. 

Bestuurlijk belang Het bestuur van de RUD Utrecht bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een 
Algemeen Bestuur (AB).  
Het DB bestaat uit vier wethouders namens de gemeenten en de gedeputeerde 
namens de provincie. Gemeente Houten maakt deel uit van het DB. 

In het AB van de RUD Utrecht zijn alle opdrachtgevers vertegenwoordigd 
waaronder ook gemeente Houten (1 zetel door wethouder). 

Financieel belang 2018 € 347.503 (jaarafrekening volgt nog) 
Waarvan € 204.568 reguliere bijdrage conform DVO 
Waarvan € 142.935 aanvullende opdracht  complexe dossiers 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 612.000 
Einde boekjaar: € 1.117.000 (*) 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 1.810.000 
Einde boekjaar: € 2.262.000 (*) 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

Saldo van baten en lasten € 505.000 (*) 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) € 615.000 (*) 

Verwacht financieel resultaat 
2019 (saldo van baten en 
lasten) 

Saldo van baten en lasten € 9.000 positief 
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) € 48.000 positief 

Risico’s  

Overige relevante gegevens Verbetering van samenwerking en kwaliteitsverhoging stonden hoog op de 
agenda. Dit traject loopt door in 2019.  

* = bedragen op basis van de concept jaarrekening 2018, die nog niet is vastgesteld. 

 
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel uit overwegingen van 
kwaliteit, continuïteit en efficiency samen te werken bij de beleidsvoorberei-
ding, heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke 
belastingen, evenals bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende 
zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie. 

Programma  Algemene dekkingsmiddelen 

Deelnemende partijen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, De Bilt, Utrecht, Houten, 
Nieuwegein, Bunnik, Lopik, Zeist en Utrechtse Heuvelrug 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

In het kader van deze regeling worden de belangen van de deelnemers 
behartigd, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, op het 
gebied van: 

1. de heffing en invordering van belastingen; 
2. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder 

tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens op 
basis van die wet én het verstrekken van vastgoedgegevens aan de 
deelnemers en derden, en 

3. basisadministraties en basisregistraties. 

Ontwikkelingen 2018 
 

 Automatisering 
Clustering ICT-infrastructuur drie belastingkantoren  

De (computer) hardware werd eind oktober 2018 verplaatst naar de nieuwe 
locatie in Gouda. Er zijn reeds verkennende gesprekken met de partners van 
start gegaan om verdergaande synergie voordelen te kunnen realiseren. 
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Robotic Process Automation (RPA)  
In 2018 is gestart met RPA. De inzet van de zogenoemde “software robot” 
vraagt meer tijd dan verwacht. Extra kennis en capaciteit is noodzakelijk om dit 
project tot een succesvol einde te brengen. RPA zien wij nog steeds als een 
belangrijke “tool” waarmee wij onze bedrijfsprocessen kunnen ondersteu-nen 
en de handmatige inspanningen kunnen terugdringen. Dit project zal haar 
vervolg krijgen in 2019. 

 Informatie Beveiligingsbeleid 

De toenemende afhankelijkheid van informatiesystemen en informatiestromen 
leidt tot risico’s voor de continuïteit van de dienstverlening van de BghU. 
Betrouwbare, beschikbare en correcte informatie is cruciaal voor de primaire 
processen en bedrijfsvoering.  
Het informatiebeveiligingsbeleid van de BghU is vastgelegd in het IBP 2016-
2017. Met dit beleid is in 2018 ook verdere invulling gegeven aan de algemene 
verordening gegevensbescherming AVG- nieuwe Europese privacywetgeving. 

 WebGIS 

Ter ondersteuning van haar bedrijfsprocessen wordt gebruik gemaakt  van het 
geografisch kaartlagensysteem WebGIS. Hierdoor is de BghU in staat om 
integraal kwaliteits- en volledigheidstoetsen uit te voeren. 

 Kwaliteitsverbetering/Organisatie-ontwikkeling 

Er is in 2018 door de BghU gewerkt om haar dienstverlening verder te verbe-
teren. Klanten en burgers/bedrijven vragen hierom. Hierbij valt te denken aan 
aansluiting bij de Landelijke Voorzieningen als LV-WOZ, LV-BAG, LV BRK, 
etcetera. 

 Verandering in competenties en gedrag 

Er is onder andere ingezet op het verbreden van de kennis van medewerkers 
en het intensiveren van de teamsamenwerking door bijvoorbeeld een 
teambuilding-dag. Op deze dag is stilgestaan bij het toekomstbeeld van de 
BghU en de kernkwaliteiten van de medewerker(s). In het najaar 2018 werd 
hier vervolg aan gegeven door lunchlezingen en separate teamsessies. 

 Inzet jongeren  

Momenteel is 80% van de medewerkers de leeftijd van 40 jaar gepasseerd. 
Tijd voor verandering en om de organisatie te “verjongen”. Dit wordt gereali-
seerd door jongeren aan te trekken (< 30 jaar) voor met name nieuwe en 
lopende projecten. Ons startpunt is het aantal stagiaires uit te breiden.  
Daarnaast willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten 
van een traineeship bij de BghU.  

 Ouderenbeleid 

In 2018 is de vitaliteitsregeling verlengd tot en met 2019. Medewerkers van 60 
jaar en ouder kunnen tot en met 2019 van deze regeling gebruik maken. Alleen 
zijn de condities wel iets versoberd. 

Beleidsverantwoording 2018  Digitale Overheid 2020 

De samenleving verandert in hoog tempo, en de manier waarop burgers en 
overheden met elkaar communiceren verandert mee.  

 Relatie tussen BAG-WOZ en BGT 

Er is een intensieve samenhang tussen BAG-WOZ. Gemeenten, waterschap-
pen en de overige bronhouders van de BGT zijn in de afrondende fase om de 
opbouw en implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) te verzorgen.  

 Groei aantal deelnemers 

Stichtse Vecht gaat per 1-1-2020 toetreden tot de BghU. 

Bestuurlijk belang 
 

De gemeente Houten heeft één lid in het bestuur, waarbij dit lid bij 
besluitvorming 10 stemmen heeft van de 200 (1 januari 2016 na de toetreding 
van Utrechtse Heuvelrug). 

Financieel belang 2018 € 605.000 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 566.001 
Einde boekjaar: € 346.411 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2018  

Begin boekjaar: €   3.989.519 
Einde boekjaar: € 21.921.901 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

€ 219.582 negatief 
(Gerealiseerd resultaat € 34.831 negatief) 

Verwacht financieel resultaat 
2019 (saldo van baten en 
lasten) 

€ 0 
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Risico’s Hogere uitvoeringskosten door “No Cure No Pay (NCNP)”-organisaties 

De huidige werkwijze van de zogeheten NCNP-organisaties zorgen voor een 
uitdaging/probleem. De BghU heeft dit schriftelijk gemeld bij de VNG en het 
Ministerie. De BghU wil graag dat er grondig onderzoek word gedaan naar het 
verdienmodel van dergelijke organisaties. Wij willen zelf actief bijdragen aan dit 
onderzoek. Het ESBL, wetenschappelijk instituut, heeft ons benaderd om mee 
te werken aan een onderzoek waarbij zowel de probleemsituatie uiteengezet 
wordt en waarbij diverse oplossingsrichtingen onderzocht worden.  
Om dit probleem op te lossen is een wetswijziging noodzakelijk. Daarnaast 
wordt hiermee het bestaansrecht van deze NCNP-organisaties mogelijk 
aangetast. Wij verwachten niet dat deze uitdaging op korte termijn verholpen is. 

Overige relevante gegevens  

 
Vennootschap (BV, NV) 
 
NV Bank Nederlandse Gemeenten 
Vestigingsplaats Den Haag 

Doel  Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, 
betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en 
instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. 
De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële markt-
aandelen in het maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente 
kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar 
aandeelhouders. Met een balans van meer dan € 150 miljard is BNG Bank de 
vierde bank van Nederland. 

Programma  Algemene dekkingsmiddelen 

Deelnemende partijen Alle gemeenten en provincies 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maat-
schappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de 
kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 
Alleen overheden, namelijk het Rijk (50%), gemeenten, waterschappen en 
provincie mogen aandeelhouder zijn van de BNG. Hierdoor kan toezicht 
gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden. 

Ontwikkelingen 2018 Met ingang van 1 januari 2018 dient BNG Bank haar balans en resultaten-
rekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële 
instrumenten (IFRS 9). Op basis van de huidige inzichten zal de overgang naar 
de beginbalans conform de nieuwe standaard leiden tot een daling van het 
eigen vermogen. 

Beleidsverantwoording 2018 BNG Bank is intensief betrokken bij de invulling van de doelstellingen van het 
klimaatakkoord. In het kader van het streven naar uitbreiding van initiatieven op 
het gebied van duurzaamheid heeft BNG Bank de Maatschappelijk Vastgoed 
Scan gelanceerd. De online tool geeft klanten van de bank relatief snel een 
overzicht van de noodzakelijke maatregelen en bijbehorende 
kosten om vastgoed te verduurzamen. 
Daarnaast onderzoekt BNG Bank in samenwerking met diverse partijen naar 
mogelijkheden om het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduur-
zamen waarbij klanten van de bank zo veel mogelijk ontzorgd worden en wordt 
gewerkt aan initiatieven voor investeringen die nodig zijn voor het aardgasloos 
maken van woonwijken. 
Tevens is in het eerste kwartaal een eerste lening verstrekt van €10 miljoen 
aan het door de bank opgerichte Duurzaamheidsfonds. Dit fonds financiert 
kleinschalige projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen 
van gemeente of provincies. In totaal heeft BNG Bank in de verslagperiode 
voor € 921 miljoen aan duurzame kredietverlening verstrekt. 

Bestuurlijk belang 
 

De gemeente Houten heeft in de aandeelhoudersvergadering één portefeuille-
houder als vertegenwoordiger. 

Financieel belang 2018 
 

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de 
aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een 
waterschap. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op 
de aandelen (één stem per aandeel van € 2,50). Houten bezit 6.240 van de 
55,69 miljoen aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitge-
keerd. BNG Bank heeft het dividendpercentage over 2018 verhoogd van 37,5% 
naar 50%. De dividenduitkering bedraagt voor Houten in 2019 € 17.784 op 
basis van het behaalde resultaat in 2018. 
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Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: €     4.687 miljoen 
Einde boekjaar: €     4.991 miljoen  
 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 135.041 miljoen 
Einde boekjaar: € 132.518 miljoen 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

Nettowinst na belastingen van € 337 miljoen  
 

Verwacht financieel resultaat 
2019 (netto winst na 
belastingen) 

BNG Bank publiceert geen begroting. De vooruitzichten voor 2019 zijn met 
meer dan normale onzekerheden omgeven. Daarom acht de bank het niet 
verantwoord een uitspraak te doen betreffende toekomstige resultaten. 

Risico’s 
 

De onzekerheden in de markt en de invoering van het schatkistbankieren 
kunnen van invloed zijn op de activiteiten van BNG Bank. Dit kan een negatief 
effect hebben op de winst met als gevolg een lagere dividenduitkering. Voor 
Houten is het maximale risico € 10.000 per jaar. 

Overige relevante gegevens Niet van toepassing. 

 
Vitens NV 
Vestigingsplaats Utrecht 

Doel  Vitens NV is een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder begrepen de winning, 
productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten 
van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan 
bevorderlijk kan zijn. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van 
provinciale en gemeentelijke overheden. Hierdoor kan toezicht gehouden 
worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden. 

Programma  Duurzame leefomgeving 

Deelnemende partijen 
 

Vitens NV, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, 
Hilversum, Houten, Leusden, Wijdemeren, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Scherpenzeel, Soest, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, 
Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Zeist, Almere, Lelystad, Dronten, 
Zeewolde en de Provincie Utrecht. 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

Vitens is een publiek bedrijf. De aandeelhouders van Vitens – gemeenten en 
provincies – ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van Vitens, met 
(mede)verantwoordelijkheid voor gezondheid (door veilig en betrouwbaar 
drinkwater) en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van 
natuur en milieu. Voor de aandeelhouders wil Vitens een financieel krachtig 
bedrijf zijn en een marktconform dividend uitkeren bij een gezonde solvabiliteit. 

Ontwikkelingen 2018 Vitens heeft een meerjarenprogramma waarin het beleid ten aanzien van 
behoud van de kwaliteit van het product, de dienstverlening aan de klant maar 
ook mogelijke dreigingen (intern en extern) wordt weergegeven. 
De ontwikkelingen voor 2018 zijn een voortzetting van dat beleid. 

Beleidsverantwoording 2018 Onbekend. Volgt pas in het jaarverslag over 2018 

Bestuurlijk belang 
 

De gemeente Houten is via een afgevaardigde namens de oude Hydron 
Midden Nederland gemeenten vertegenwoordigd in de aandeelhouders-
vergadering. 

Financieel belang 2018 De gemeente Houten ontvangt dividend over aandelen die zij heeft in Vitens. 
Het dividend over het boekjaar wordt in het volgende boekjaar uitgekeerd. 
Het dividend over 2017 bedroeg € 107.964 

Eigen vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 533.700.000 
Einde boekjaar: € 537.100.000 (schatting) 

Vreemd vermogen begin en 
einde boekjaar 2018 

Begin boekjaar: € 1.194.400.000 
Einde boekjaar: € 1.240.000.000 (schatting) 

Financieel resultaat 2018 
(saldo van baten en lasten) 

€ 20,5 miljoen (schatting) 

Verwacht financieel resultaat  
2019 

€ 14,0 miljoen 

Risico’s Vitens is een gezond bedrijf dat oog heeft voor haar product, haar doelgroep en 
haar personeel. In haar beleid neemt ze afdoende maatregelen om problemen 
te voorkomen, voor te zijn. Hiermee verkleint Vitens mogelijke risico’s. 

Overige relevante gegevens Niet van toepassing. 
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Overige samenwerkingsverbanden 
 
U10 
Doel  De U10-gemeenten willen de goede perspectieven van de regio Utrecht als 

ontmoetingsplek voor Gezond stedelijk leven koesteren, versterken en benutten.  
Zij werken daarom op vrijwillige basis samen in U10-verband door 
gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis 
hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te 
ondernemen. 

Programma  Programma Samen leven 
Programma Duurzame leefomgeving 
Programma Goede bereikbaarheid 

Deelnemende partijen 
 

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist 
vormen de U10-gemeenten.  
De samenwerking werkt als een bestuurlijk netwerk en staat open voor andere 
gemeenten en overheden. Zij kunnen op basis van inhoud aanschuiven. Daarbij 
is het denkbaar dat zij een financiële bijdrage betalen, hetzij structureel, hetzij 
op projectbasis. Zo wordt op sommige onderdelen in U16-verband 
samengewerkt (energiestrategie en woningmarktregio). 

Openbaar belang dat wordt 
behartigd 

In regionaal verband wordt samengewerkt aan een gezonde, slimme en groene 
regio. Houten is onlosmakelijk onderdeel van de stedelijke regio Utrecht, als het 
gaat om wonen, verplaatsen, werken en leven. Daarom is het in het belang van 
Houten om in regionaal verband te werken aan een gezonde, slimme en groene 
regio. Dat gebeurt aan de volgende bestuurstafels in het bestuurlijk netwerk 
U10: 

 Gezonde woon- en leefomgeving 

 Economische positionering 

 Klimaatneutrale regio 

 Duurzame bereikbaarheid 

 Gezonde en inclusieve regio 
 
Daarnaast wordt samengewerkt in een drietal opgaveteams: 

 Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) 

 Nieuwe verdienmodellen landelijk gebied  

 Lobby en positionering 

Ontwikkelingen 2018 De evaluatie van de U10-samenwerking in 2017 liet zien dat er meer slagkracht 
nodig is in de uitvoering van regionale projecten. In 2018 is gestart met de 
doorontwikkeling van het bestuurlijk en ambtelijk netwerk U10. De focus is 
verlegd van doelverkennend naar doelrealiserend. Daarom is er een nieuwe 
indeling van bestuurstafels gemaakt en zijn er opgaveteams opgericht. De 
verkiezingen in maart hebben gezorgd voor verschuivingen in 
voorzitterschappen van bestuurstafels. Daarbij is dit keer gekeken naar een 
meer gelijke verdeling over de U10-gemeenten. Houten is vice-voorzitter van de 
bestuurstafel Klimaatneutrale regio en bestuurlijk opdrachtgever van het REP. 
Daarnaast vertegenwoordigt de bestuurlijk opdrachtgever van het REP de U10 
in de U-NED/BO MIRT gesprekken. In 2018 zijn vier onderzoeksrapporten 
afgerond die worden gebruikt als bouwstenen voor het Ruimtelijk-Economisch 
Programma (REP). 

Beleidsverantwoording 2018 Het afgelopen jaar is aan de bestuurstafels en projectgroepen gewerkt aan de 
gezamenlijke opgave voor de U10-gemeenten. Deze opgave is beschreven in 
de koers “Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven”, die najaar 2017 / 
begin 2018 in alle twaalf gemeenteraden is behandeld. Enkele voorbeelden van 
activiteiten in 2018 staan hieronder. Een uitgebreid jaarverslag staat op de U10-
website. 

 Vier onderzoeksrapporten: locatiestudie woningbouw (opgave en 
potentie), rapporten over het economisch beeld van de regio, de 
knooppuntenstudie en tot slot de energieanalyse. Deze onderzoeken 
geven inzicht in de opgaves waar de regio voor staat. De inzichten 
worden gebruikt om te komen tot een REP en Regionale 
Energiestrategie (RES).  

 Fietsvisie 2.0. Dit is een aanvulling op de fietsvisie uit 2013 van het 
Bestuur Regio Utrecht (BRU). De fietsvisie 2.0. formuleert de rol van 
de fiets in de regio en de doelen die de U10 zichzelf stelt als het gaat 
om toekomstige mobiliteit. 
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 Convenant detailhandelafspraken. 

 Ruimtelijk Economische Strategie. In samenspraak met de regio’s 
heeft provincie Utrecht een ruimtelijke en economische visie en 
strategie gemaakt ter bevordering van de economische slagkracht en 
groei. 

 U-Thuis (uitvoeringsprogramma energiebesparing/opwekking 
particulieren). In januari 2018 is platform ‘Jouw Huis Slimmer’ online. 
Hier kunnen inwoners terecht voor advies voor hun woning en hebben 
ze toegang tot (regionale) bedrijven die geadviseerde maatregelen 
kunnen uitvoeren. 

Bestuurlijk belang 
 

De U10 kent geen dagelijks of algemeen bestuur. Het betreft een ‘lichte’ 
samenwerking op basis van een bestuursconvenant.  
Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de 
regionale bestuurstafels (zie opsomming hierboven).  

Financieel belang 2018 Houten levert een structurele inwonerbijdrage van € 1,10 voor het bestuurs-
convenant U10 en een structurele inwonerbijdrage van € 0,30 voor het 
bestuursconvenant Verkeer en vervoer. 
Daarnaast levert Houten een structurele bijdrage van € 1,00 per inwoner voor 
het bestuursconvenant Economic Board Utrecht (EBU). 
De totale financiële bijdrage bedroeg € 118.118 in 2018. 

Risico’s  

Overige relevante gegevens www.utrecht10.nl  

 

http://www.utrecht10.nl/
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Verbonden partijen in rekening en begroting 
 
In onderstaand overzicht zijn de bedragen opgenomen die voor de diverse verbonden partijen in de 
jaarrekening en de begroting van de gemeente Houten zijn verantwoord. 
 
De begrotingsbedragen 2019 t/m 2022 zijn conform de bedragen in het boekwerk 'Begroting 2019'. 
 
Verbonden partijen in rekening en begroting (lasten) 
Verbonden Partij Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 

Afvalverwijdering Utrecht 
(AVU) 

857.930 897.240 917.442 1.138.863 1.140.875 1.140.875 1.140.875 

GGD Regio Utrecht (GGDrU) 1.623.836 1.676.901 1.666.214 1.817.673 1.850.372 1.850.372 1.850.372 

Recreatieschap De Stichtse 
Groenlanden 

163.900 165.400 168.079 199.610 200.179 199.899 201.222 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 1.911.837 2.077.756 2.077.756 2.183.825 2.130.879 2.130.879 2.163.936 

Werk en Inkomen Lekstroom 
(WIL) 

2.854.353 3.045.869 3.134.690 2.959.790 2.954.418 2.986.875 3.034.429 

Regionaal Historisch Centrum 
Zuidoost Utrecht (RHC) 

153.949 173.097 174.017 179.588 181.027 182.454 182.454 

Regionale Uitvoeringsdienst 
regio Utrecht (RUD) 

206.383 347.503 367.171 223.000 223.000 223.000 223.000 

Belastingsamenwerking 
gemeenten en 
hoogheemraadschap Utrecht 
(BghU) 

616.822 605.000 605.000 614.000 614.000 614.000 614.000 

  
Dividend uitkering deelnemingen (baten) 
Verbonden Partij Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 

NV Bank Nederlandse 
Gemeenten 

-10.234 -15.787 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

Vitens NV -129.326 -127.017 -127.000 -83.000 -43.000 -43.000 -43.000 

 
Overige samenwerkingsverbanden 
Verbonden Partij Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 

U10 121.570 118.118 120.978 123.295 123.508 123.403 123.898 
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Uitgangspunten financiële verslaglegging 
 

Wettelijke bepalingen 

De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van de betreffende bepalingen in de 
Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

Waarderingsgrondslagen balans 

Algemeen 
In de Financiële verordening (ex. Art 212 Gemeentewet) die in de raad van 20 november 2018 is 
vastgesteld zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid opgenomen. 
 
Bij het samenstellen van de balans is een bestendige gedragslijn in acht genomen. 
 
Vaste activa 
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële 
vaste activa. 
 
Alle activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijging- of vervaardigingsprijs.  
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en  
overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de 
vervaardigingsprijs wordt voorts een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen dat aan de 
vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. 
 
Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaar in aanmerking genomen. Daarnaast wordt een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, 
afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling. 
 
Materiële vaste activa 
 
1. Materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven. Uitzondering hierop zijn 

de activa ten behoeve van de producten riolering en afvalinzameling. Op deze activa wordt 
annuïtair afgeschreven. 

 
2. De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in: 

 gronden en terreinen: niet, en 10-40 jaar 

 gebouwen: 15-50 jaar (schoolgebouwen en overige gebouwen per 1-1-2011 ouder dan 10 
jaar: 40 jaar en nieuw en jonger dan 10 jaar: 50 jaar) 

 Grond-, weg en waterbouwkundige werken: 8-70 jaar 

 vervoermiddelen : 6-11 jaar 

 machines, apparaten en installaties (incl. theatertechniek): 5-30 jaar 

 Automatisering: 4-11 jaar 
 

3. Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet 
geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd 
geactiveerd. 

 
4. Activa met een maatschappelijk nut met een waarde > € 250.000,- worden niet geactiveerd, met 

uitzondering van gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. 
 
5. Overeenkomstig de “Notitie materiële vaste activa” van de BBV, verschenen in december 2017 

worden aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut die vanaf 
begrotingsjaar 2017 gereed komen geactiveerd.  In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt 
tussen activa met een economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. 
 

6. Aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut die tot en met begrotingsjaar 
2016 gereed zijn gekomen worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de 
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exploitatie gebracht. Financieel technische gronden kunnen de oorzaak zijn om bij raadsbesluit 
hiervan af te wijken. Dan wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van 
het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur. 

 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de 
ontvangen aflossingen. De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. 
 
Onderhanden werk aangaande investeringen 
De post onderhanden werk aangaande investeringen ontstaat als uitvloeisel van de Notitie 
Investering, Waardering en Afschrijving 2018. Het betreft investeringen die nog niet in het verslagjaar 
zijn opgeleverd en waarvan de restantkredieten worden overgebracht naar het volgende boekjaar. Na 
oplevering van de investering zal feitelijke activering plaatsvinden en zal een aanvang worden 
genomen met het afschrijven conform de richtlijnen. 
De onderhanden werk aangaande investeringen worden gewaardeerd tegen verkrijging- of 
vervaardigingsprijs en opgenomen onder de activaposten, zoals hierboven genoemd. 
 
Vlottende activa 
Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een 
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. 
 
Voorraden 
De verschillende voorraadcomponenten zijn als volgt gewaardeerd: 

 De verspreide percelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met de 
bijgeschreven rente en exploitatiekosten. Indien deze waarde hoger is dan de intern getaxeerde 
waarde, wordt voor het verschil een voorziening gevormd. 

 De gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, vermeerderd met rente en exploitatiekosten.  

 De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings-/vervaardigingsprijs, vermeerderd 
met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens 
gerealiseerde verkopen. Indien wordt verwacht dat de geactiveerde kosten niet door verkopen van 
grond kunnen worden terugverdiend, is ter grootte van het geraamde tekort een voorziening 
gevormd.  

 De voorraad brandstof is gewaardeerd tegen de gemiddelde inkoopprijs.  

 De voorraad burgerzaken zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs. 
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn opgenomen tegen de nominale 
waarde. De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde verrekend. 
De voorzieningen wegens oninbaarheid betreffen: 

 Algemene debiteuren 
Alle vorderingen worden per stuk beoordeeld op inbaarheid. Dat is vervolgens het uitgangspunt 
om een minimale stand van de voorziening te bepalen. Als de voorziening onder de minimale 
stand komt wordt er een bedrag aan toegevoegd vanuit de algemene dekkingsmiddelen. 

 Debiteuren op het gebied van gemeentelijke belastingen 
Hier wordt dezelfde werkwijze toegepast als bij de algemene debiteuren.  

 Vorderingen bijstandsverlening 
Ook de vorderingen bijstandsverlening worden per vordering beoordeeld op oninbaarheid en 
dienovereenkomstig opgenomen in de voorziening. 

 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Overlopende activa 
De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Vaste passiva 
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Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen (reserves en het 
rekeningresultaat), de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of 
langer. 
 
De vaste passiva, met uitzondering van de voorzieningen, worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde. 
 
Reserves en Voorzieningen 
Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nieuwe Notitie Reserves en 
Voorzieningen . Genoemde Notitie is door het College vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 
2017.  
Op 20 november 2018 is de Financiële Verordening (ex. art. 212 Gemeentewet) vastgesteld. Conform 
artikel 3 lid 3 van deze verordening wordt in het jaarverslag 2017 de ontwikkeling van de schuldpositie 
opgenomen. 
  
Reserves 
Reserves zijn het eigen vermogen van de organisatie en dienen om tegenvallers in de exploitatie op te 
vangen en om investeringen te kunnen financieren. Algemene reserves en bestemmingsreserves 
vormen samen met het saldo van de exploitatierekening het eigen vermogen.  
 
De algemene reserves (niet zijnde bestemmingsreserves) zijn bestemd voor opvang van tekorten, als 
buffer voor risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen en voor onvoorziene, onuitstelbare en 
onvermijdbare (drie O’s) uitgaven.  
Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserves afgezonderde bestanddelen waaraan de politiek 
een bepaalde bestemming heeft gegeven of door een geldgever bijzondere voorwaarden zijn gesteld 
(geoormerkt). 
  
Vermeerderingen en verminderingen vinden plaats op basis van: 

 de in de begroting vastgestelde bedragen; 

 resultaatbestemming; 

 aanvullende besluitvorming. 
 
Aan bovengenoemde vermeerderingen en verminderingen liggen raadsbesluiten ten grondslag. Zij 
maken daarom deel uit van de resultaatbepaling. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen en worden gevormd wegens: 

 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te 
schatten; 

 op balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; 

 kosten die in het volgende boekjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 
oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 
moeten worden. 
 
Dotaties en onttrekking aan voorzieningen vinden plaats op basis van: 

 de in de begroting vastgestelde bedragen; 

 verkregen subsidiegelden; 

 aanvullende besluitvorming. 
Aan bovengenoemde dotaties en onttrekkingen liggen raadsbesluiten ten grondslag. Zij maken 
daarom deel uit van de resultaatbepaling. 
 
Vlottende passiva 
Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en de overlopende passiva. 
 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Waarderingsgrondslagen baten en lasten 
Baten en lasten 
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij het bepalen 
van het resultaat is een bestendige gedragslijn in acht genomen. 
 
Als bedrijfsresultaat van de grondexploitatie wordt aangemerkt de resultaten van de afgewikkelde 
complexen Niet-Vinex. Voordelen op financieel afgewikkelde deelcomplexen Vinex worden niet als 
winst verantwoord. Eventuele voordelen worden ingezet om tekorten van andere deelcomplexen 
binnen Vinex te dekken. De baten en lasten die betrekking hebben op de verspreide percelen, de nog 
niet in exploitatie genomen gronden en de onderhanden werken, worden verrekend met de 
boekwaarde van deze gronden.  
 
Afschrijvingen 
Het afschrijven op een investering vangt aan per 1 januari van het verslagjaar volgend op het jaar 
waarin de investering is opgeleverd. 
 
Investeringen worden lineair afgeschreven, met uitzondering van investeringen waarvan de 
kapitaallasten gedekt worden uit de afvalstoffenheffing of rioolrecht. 
  
De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar (met uitzondering van 
specifieke besluiten ten aanzien van investeringen met een maatschappelijk nut). 
 
Op gronden wordt niet afgeschreven. Daarnaast wordt ook niet afgeschreven op de investering met 
betrekking tot het politiebureau. Dit is conform de met de Rijksgebouwendienst overeengekomen  
financieringswijze. 
 
Rente 
De rentelasten betreffen het saldo van: 

 aan geldverstrekkers werkelijk betaalde rente; 

 werkelijk ontvangen rente op uitgezette gelden; 

 aan de grondexploitatie en de vaste activa toegerekende rente. 
De rentelasten worden door middel van een omslagpercentage over de rekening van baten en lasten 
verdeeld. 
 
Kostenplaatsen 
De op de kostenplaatsen verantwoorde lasten en baten worden in 2018 op basis van werkelijke 
bedragen volledig doorverdeeld naar de taakvelden via bij de begroting 2018 bepaalde 
verdeelsleutels. Er blijft door deze systematiek geen saldo meer over op de kostenplaatsen. 
 
De doorbelasting van de uren van eigen personeel die zijn gemaakt ten behoeve van de 
grondexploitatie worden in de realisatie doorbelast op basis van werkelijk gemaakte uren x uurtarief. 
Doordat het uurtarief bepaald wordt met behulp van werkelijke uitgaven en opbrengsten 
kostenplaatsen  blijft ook hier  geen saldo over op de kostenplaats Projectontwikkeling. 
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Balans per 31 december 
 

31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden 85.900               96.266               

Materiële vaste activa

- investeringen met een economisch nut, overig 116.507.914       118.259.909       

- erfpachtsgronden 0 0                       

-

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.289.495           6.507.695           

- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk 2.560.542           2.422.887           

nut 125.357.951       127.190.489       

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 18.323               18.323               

- leningen aan woningbouwcorporaties 139.701             249.592             

- overige langlopende leningen 4.525.258           7.012.509           

4.683.281           7.280.424           

130.127.132       134.567.179       

Vlottende activa

Voorraden

- onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie 31.148.847         35.318.001         

- gereed product en handelsgoederen 21.714               19.027               

31.170.561         35.337.028         

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

- vorderingen op openbare lichamen 5.693.477           5.602.949           

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische 

looptijd korter dan één jaar -                        -                        

- overige vorderingen 2.161.571           1.867.827           

7.855.048 7.470.777           

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL

- vorderingen op openbare lichamen 13.963.720         7.771.877           

- overige vorderingen 13.392               2.508.435           

13.977.112 10.280.312         

Liquide middelen

- liquide middelen 90.737 58.361               

- liquide middelen Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) 0 -                        

90.737 58.361

Overlopende activa

- 1.302.090           1.400.274           

nog te ontvangen bedragen

- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde 982.730             826.248             

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.284.820           2.226.522           

55.378.278         55.373.000         

185.505.411       189.940.181       

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

investeringen met een economisch nut, waarvoor ter        

Totaal vaste activa

de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen

ACTIVA

 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               213 

 

Bans per 31 december 2018 
31-12-2018 31-12-2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserves 33.564.515         33.627.424         

- bestemmingsreserves 14.048.433         16.128.772         

47.612.948         49.756.196         

- nog te bestemmen resultaat jaarrekening 207.445             583.069             

47.820.393         50.339.265         

Voorzieningen 12.285.090         12.625.937         

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar

- onderhandse leningen van binnenlandse banken 93.680.029         85.723.415         

- waarborgsommen 41.155               41.155               

93.721.184         85.764.570         

153.826.668       148.729.772       

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

- banksaldi 6.494.197           11.257.775         

- overige schulden 3.846.968           10.869.378         

10.341.165         22.127.153         

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL

- liquide middelen 3.958.655           862.474             

- overige schulden 12.750.529         12.727.756         

16.709.184         13.590.230         

Overlopende passiva

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 3.864.006           4.359.857           

opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot

betaling komen met uitzondering van jaarlijks

terugkerende arbeidskosten gerelateerde

verplichtingen van vergelijkbaar volume

- 502.379             1.040.029           

ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor-

financiëring op uitkeringen met een specifiek bestedings

doel.

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate 262.010             93.140               

van volgende begrotingsjaren komen.

4.628.395           5.493.026           

31.678.743         41.210.409         

185.505.411       189.940.181       

Borg- en Garantstellingen 96.298.999         109.412.561

Totaal vaste passiva

PASSIVA

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen

Totaal vlottende passiva

Totaal generaal
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Toelichting op de balans 
ACTIVA

Afschrijvingsmethoden

Voor de waarderingsgrondslagen en de methoden van afschrijven wordt verwezen naar het hoofdstuk

"Uitgangspunten financiële verslaglegging".

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 31-12-2018 31-12-2017

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 85.900           96.266                 

85.900           96.266                 

Totaal immateriële vaste activa 85.900           96.266                 

Het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa ziet er als volgt uit:

Boekwaarde Investering Desinvestering/ Afschrijving/ Boekwaarde

1-1-2018 bijdragen derden * duurzame 

waarde 

vermindering *

31-12-2018

96.266 0 0 10.367 85.900

Totaal immateriële vaste activa 96.266         -                   -                           10.367           85.900                 

Materiële vaste activa 31-12-2018 31-12-2017

Investeringen met een economisch nut 116.507.914   118.259.909         

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing

kan worden geheven 6.289.495       6.507.695            

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.560.542       2.422.887            

Erfpachtgronden 0 0                         

125.357.951   127.190.490         

Totaal materiële vaste activa 125.357.951   127.190.490         

(Des)investeringen met een economisch nut

Het verloop van de boekwaarde van de (des)investeringen met een economisch nut ziet er als volgt uit:

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017

Economisch nut, overige investeringen 116.507.914   118.259.909         

6.289.495       6.507.695            

Totaal materiële vaste activa met een economisch nut 122.797.409   124.767.603         

Het verloop van de boekwaarde van de (des)investeringen 2018 met een economisch nut kan in de volgende categorieën

worden onderverdeeld:

Boekwaarde Investering Desinvestering/ Afschrijving/ Boekwaarde

1-1-2018 bijdragen derden * duurzame 

waarde 

vermindering *

31-12-2018

Economisch nut, overig

Gronden en terreinen 26.249.824 25.940 100.000 243.413 25.932.351

Bedrijfsgebouwen 85.361.434 76.615 225.215 2.810.971 82.401.863

Grond/weg/waterbouwkundige werken 311.576 0 0 9.979 301.597

Vervoermiddelen 653.008 38.352 0 16.063 675.297

Machines, apparaten, installaties 1.594.804 794.317 45.399 307.597 2.036.124

Overige materiele vaste activa 4.089.263 1.869.606 0 798.187 5.160.682

Totaal  -  Economisch nut, overig 118.259.909 2.804.830 370.614 4.186.211 116.507.914

Economisch nut, dekking door heffing

Gronden en terreinen (heffing) 243.268 0 0 0 243.268

Bedrijfsgebouwen (heffing) 1.281.645 0 0 26.931 1.254.714

Grond/weg/waterbouwk.werk. (heffing) 3.999.496 7.897 0 273.965 3.733.428

Overige materiele vaste activa (heffing) 983.286 175.027 0 100.228 1.058.085

Totaal  -  Economisch nut, heffing 6.507.695 182.924 0 401.124 6.289.495

Totaal  -  Economisch nut 124.767.603 2.987.754      370.614                 4.587.335       122.797.409         

* De schuingearceerde bedragen betreffen investeringsbijdragen van derden

Soort investering

Bijdragen aan activa in eigendom van 

derden

Soort investering

Economisch nut, investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden 

geheven
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Toelichting

De (des)investeringen met een economisch nut bestaan uit de volgende investeringen:

Beschikbaar Werkelijk Cumulatief Desinvestering/

gesteld krediet besteed in besteed t/m bijdragen derden *

2018 2018 2018 2018

Economisch nut, overig

Gronden en terreinen

Vervanging sportveld Blokhoven 32.525 0 28.883 0

6e hockeyveld: veld -56.882 0 218.916 100.000

6e hockeyveld: hekwerken 335 0 33.497 0

Terreininrichting gemeentewerf 7.633 7.688 10.054 0

VV't Goy veld 3 normaal gras 37.754 7.528 7.528 0

SV Houten veld 5 normaal gras 31.201 10.725 10.725 0

Herinrichting terrein gemeentewerf 249.000 0 0 0

Totaal  -  Gronden en terreinen 301.566 25.940 309.603 100.000

Bedrijfsgebouwen

Dorpshuis Schalkwijk 0 0 1.169.713 225.215

Extra loods gemeentewerf 60.000 0 0 0

Trap Theater aan de Slinger 76.615 76.615 76.615 0

Totaal  -  Bedrijfsgebouwen 136.615 76.615 1.246.328 225.215

Vervoermiddelen

Vervanging Pick up's/ cabinewagens div.soorten BOR 26.625 42.699 559.044 0

12 e-bikes voor brandweervrijwilligers 1.660 -4.347 33.993 0

Electro voertuig buitendienst BOR 40.286 0 0 0

Totaal  -  Vervoermiddelen 68.571 38.352 593.037 0

Machines, apparaten, installaties

ICT 2e fase 2011 25.794 25.794 380.721 45.399

I-pads voor gemeenteraad 2018 19.003 11.412 11.412 0

ICT 3de fase 2011 163.948 5.571 5.571 0

Hardware ICT 2de -4e fase 436.300 353.105 353.105 0

Grote veegmachine Johnston 140.000 0 0 0

Borstelmachine LM Track 84.825 90.085 90.085 0

Minigraver begraafplaatsen 25.000 0 0 0

Infrastructurele hardware WIL 175.000 181.358 181.358 0

Infrastructurele hardware RUD 175.000 126.991 126.991 0

Totaal  -  Machines, apparaten, installaties 1.244.870 794.317 1.149.244 45.399

Overige materiele vaste activa

Vastgoedinfo uitvoering beleidsplan (GIS internet) 7.503 0 52.497 0

Realisatie tech.kopp. BAG/WOZ 12.557 0 1.559 0

Invoering BGT 19.649 6.535 42.498 0

Implementatie Key2Begraven 21.500 21.096 21.096 0

Aanschaf Koppelvlakken 4.736 3.088 14.484 0

6e hockeyveld: verlichting 41.268 34.250 47.115 0

Stellingkast gemeentewerf incl. fundering 29.162 36.506 37.345 0

Aanschaf nieuwe bureaustoelen 206.696 203.291 207.824 0

Update GWS4all 15.967 0 0 0

Verduurzaming Zwembad (10jaar) 32.000 28.800 28.800 0

Verduurzaming Zwembad (15jaar) 925.000 0 0 0

Verduurzaming Zwembad (20jaar) 616.000 1.424.443 1.424.443 0

Zonnepanelen Zwembad (15jaar) 25.000 0 0 0

Zonnepanelen Zwembad (25jaar) 125.000 0 0 0

Uitbreiding begraafplaats Oud Wulven 312.000 1.469 1.469 0

MFA Hofstad IV, PV cellen 106.468 102.458 102.458 0

Afvalcontainer vrachtauto (6) 14.849 0 0 0

Aanschaf IBABS-app (bestuurl.info.systeem) 21.374 7.670 7.670 0

Totaal  -  Overige materiele vaste activa 2.536.729 1.869.606 1.989.258 0

Totaal  -  Economisch nut, overig 4.288.351 2.804.830 5.287.470 370.614

Om vast te stellen of een duurzame waardevermindering moet worden toegepast, moet de directeopbrengstwaarde (marktwaarde) 

worden bepaald. Een middel om de directe opbrengstwaarde te bepalen, is een onafhankelijke taxatie. Bij het doorvoeren van een 

duurzame waardevermindering wordt op het vastgoed extra afgeschreven tot de directe opbrengstwaarde (taxatiewaarde). In 2018 heeft 

er geen duurzame waarde vermindering plaatsgevonden.

Omschrijving investering
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Economisch nut, dekking door heffing

Gronden en terreinen

Hekwerk afvalscheidingsstation 20.000 0 0 0

Totaal  -  Gronden en terreinen 20.000 0 0 0

Grond/weg/waterbouwkundige werken

Pilot riothemie gemeentehuis 2016 185.000 0 0 0

Afkoppelen hemelwater 2017 69.725 0 30.275 0

Maatregelen extreme neerslag 2017 65.000 0 0 0

Ontlastputten 215.000 7.897 7.897 0

Mechanisch elektr installaties 2018 125.000 0 0 0

Afkoppelen Hemelwater en vergroenen 100.000 0 0 0

Riolering bedrijventerreinen 120.000 0 0 0

Verbetering rioleringsmaatregelen 120.000 0 0 0

Totaal  -  Grond/weg/waterbouwkundige werken 999.725 7.897 38.172 0

Overige materiele vaste activa

4e Kliko en aanrechtbakjes 146.474 145.060 470.586 0

Aanschaf kliko's 2018 (10jr annuitair) 30.000 29.966 29.966 0

Ondergrondse restcontainers (12x) 84.000 0 0 0

Beveiligingscamera’s gemeentewerf 25.000 0 0 0

Totaal  -  Overige materiele vaste activa 285.474 175.027 500.553 0

Totaal  -  Economisch nut, dekking door heffing 1.305.199 182.924 538.725 0

Totaal investeringen met een economisch nut 5.593.550 2.987.754 5.826.195 370.614

* De schuingearceerde bedragen betreffen investeringsbijdragen van derden

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut ziet er als volgt uit:

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.560.542       2.422.887            

Totaal investeringen met een maatschappelijk nut 2.560.542       2.422.887            

Het verloop van de boekwaarde 2018 van de (des)investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kan in de 

volgende categorieën worden onderverdeeld:

Boekwaarde Investering Desinvestering Afschrijving/ Boekwaarde

1-1-2018 duurzame 

waarde 

vermindering *

31-12-2018

Maatschappelijk nut

Gronden en terreinen 305.664 0 0 21.455 284.208

Grond/weg/waterbouwkundige werken 2.120.581 258.237 0 102.484 2.276.334

Machines, apparaten, installaties 0 0 0 0 0

Overige materiele vaste activa -3.358 0 0 -3.358 0

Totaal  -  Maatschappelijk nut 2.422.887     258.237         -                           120.582          2.560.542            

De (des)investeringen 2018 in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bestaan uit de volgende (des)investeringen:

Beschikbaar Werkelijk Cumulatief Desinvestering/ 

gesteld krediet besteed in besteed t/m bijdragen derden *

2018 2018 2018 2018

Maatschappelijk nut

Grond/weg/waterbouwkundige werken

Lichtmasten gebiedsontwikkelingen 228.446 10.937 25.463 0

Armaturen gebiedsontwikkelingen 204.049 11.762 27.182 0

Vervangen lichtmasten 2018 262.000 131.704 131.704 0

Vervangen armaturen 2018 188.000 103.835 103.835 0

Totaal  -  Grond/weg/waterbouwkundige werken 882.495 258.237 288.184 0

Totaal  -  Maatschappelijk nut 882.495 258.237 288.184 0

Soort investering

Omschrijving investering
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Financiële vaste activa

Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa ziet er als volgt uit:

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017

Leningen aan woningbouwcorporaties 139.701          249.592               

Overige langlopende leningen 4.525.258       7.012.509            

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 18.323           18.323                 

Totaal 4.683.281       7.280.424            

Het verloop van de boekwaarde 2018 van de financiële vaste activa kan in de volgende categorieën

worden onderverdeeld:

Boekwaarde Investering Desinvestering Aflossing/ Boekwaarde

1-1- 2018 afschrijving 31-12-2018

Leningen aan woningcorporaties 249.592 0 0 109.892 139.701

Overige langlopende leningen 7.012.509 0 51 2.487.200 4.525.258

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 18.323 0 0 0 18.323

Totaal  financiële vaste activa 7.280.424     -                   51                         -  2.597.092       4.683.281            

De (des)investeringen 2018 financiële vaste activa bestaan uit de volgende investeringen:

Beschikbaar Werkelijk Cumulatief Desinvestering

gesteld krediet besteed in besteed t/m 

2018 2018

Overige langlopende leningen

Hypothecaire geldlening Victum 0 0 130.000 51

Totaal  -  Overige langlopende leningen 0 0 130.000 51

Totaal  -  Financiële vaste activa 0 0 130.000 51

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 31-12-2018 31-12-2017

Onderhanden werken

- Bouwgronden in exploitatie 31.148.847     35.318.001           

Gereed product en handelsgoederen

- Documenten burgerzaken 12.879           13.089                 

- Voorraad brandstof 8.835             5.938                   

Totaal 31.170.561     35.337.028           

Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie

De bouwgronden in exploitatie betreffen:

Boekwaarde Overboekingen Investeringen Inkomsten Boekwaarde

1-1-2018 binnen 31-12-2018

Complexen

Exploitatie stedelijk

Complexen: Vinex 24.646.215 0 2.807.303 5.650.237 21.803.281

Complexen: Centrum 2.432.463 -43.400 40.089 12.373 2.416.779

Complexen: Overige niet-Vinex 8.320.442 243.020 1.734.627 3.682.390 6.615.700

Afgewikkelde complexen Vinex 445.706 -199.620 609.084 44.648 810.522

(Sub) totaal exploitatie stedelijk 35.844.827 0 5.191.104 9.389.649 31.646.282

Exploitatie Eiland van Schalkwijk

Complexen: Expl. Eiland van Schalkwijk -76.830 0 721.369 644.539 0

(Sub) totaal expl. Eiland van Schalkwijk -76.830 0 721.369 644.539 0

Totaal  bouwgronden in exploitatie 35.767.997 0 5.912.473 10.034.188 31.646.282

Voorziening volkshuisvesting 0 0 0 0 0

Voorziening verlieslatend complex -449.996 0 47.439-                         -497.435

Totaal voorzieningen grondexploitaties -449.996 0 -47.439 0 -497.435

35.318.001 0 5.865.034 10.034.188 31.148.847

* Cf. notitie Besluit Begroting en Verantw oording grondexploitatie moet de voorraad grond verspreide percelen Vinex in tegenstelling tot voorgaande jaren 

verantw oord w orden onder de Materiele Vaste Activa. Boekw aarde 31-12-2015 is per 1-1-2016 overgeheveld.

Totaal  balanswaarde bouwgronden in 

exploitatie

Soort lening

Omschrijving investering

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma Duurzaam en de paragraaf 

grondbeleid.
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De bouwgronden in exploitatie kunnen alsvolgt worden gespecificeerd:

Overboekingen 

binnen complexen

Investering Desinvestering

Complexen Vinex:

Meerpaal -                           140.661          1.477.809            

Hofstad 3 -                           169.361          -                          

Castellum -                           -                    -                          

Leebrug 2 fase 2 -                           -                    -                          

Weteringhoek/Kruisboog -                           147.093          151.478               

De Koppeling -                           545.525          113.433               

Loerik VI -                           845.104          2.964.496            

Hofstad 4b -                           162.051          -                          

Bovenstedelijke voorzieningen -                           795.915          616.108               

Bovenwijkse voorzieningen -                           1.593             326.913               

Vinex / Algemene kosten -                           -                    -                          

Totaal  -  Gronden en terreinenComplexen Vinex 0 2.807.303 5.650.237

Complexen: Centrum

Centrumplan / de Slinger -                           -                    -                          

Bibliotheek -                           33.038           12.373                 

Centrumpl.oostzijde: ontw. bouwlocatie 43.400-                  7.051             -                          

Totaal  -  Complexen Centrum -43.400 40.089 12.373

Complexen: Overige niet-Vinex

Sport en werklandschap de Meerpaal -                           275.179          2.804.096            

Locatie Bogermanschool Oude Dorp -                           -                    -                          

Ontwikkellocatie De Mozaïkschool 243.020                 34.310           764.310               

Ontwikkellocatie De Wegwijzer/ Den Oord -                           140.737          -                          

Algemene ontwikkellocaties derden -                           62.529           93.984                 

Ontwikkellocatie De Geer -                           252.373          20.000                 

Woningbouw Tuurdijk 't Goy -                           969.500          -                          

Totaal  -  Complexen overige niet-Vinex 243.020 1.734.627 3.682.390

Afgewikkelde complexen Vinex -                           

Afgesloten complexen 199.620-                 609.084          44.648                 

Totaal  -  Complexen CentrumAfgewikkelde complexen Vinex -199.620 609.084 44.648

Complexen: Exploitatie Eiland van Schalkwijk

Linieland- project Honswijk 6.424-                    4.235             41.264                 

Linieland Polder Blokhoven 39.145                  650.527          210.138               

Linieland Gedekte gemeenschapsweg fase 3 10.589                  3.500             110.315               

Linieland- Lunet aan de Snel 17.529                  4.235             93.360                 

Linieland- Waterberging Polder Blokhoven 22.890-                  2.245             52.992                 

Linieland - Parkeerplaats Lunet 27.424-                  -                    57.424                 

Linieland - Honswijk fase 2 10.525-                  4.235             26.654                 

Linieland-Masterplan fort Honswijk -                           52.392           52.392                 

Totaal  -  Complexen exploitatie Eiland van Schalkwijk 0 721.369 644.539

Voorziening verlieslatend project

Voorziening verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk 't Goy -                           47.439-           -                          

Totaal  -  Voorziening verlieslatend project 0 -47.439 0

Totaal  - Bouwgronden in exploitatie 0 5.865.034 10.034.188

Omschrijving complex
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Output fasering in jaarschijven

Project Houten Totaal

Datum 6-3-2019 Consolidatie herz 2019

Jaarschijven grondexploitatie (in €)

Kosten

Grondkosten Totaal

verwerving 100.399.983          99.578.350     821.633           

milieu 6.071.178              4.425.650       1.645.529        

sloop 2.287.885              1.925.385       362.500           

grondwerk 7.845.526              7.016.510       829.016           

riolering 19.955.660            18.002.055     1.953.605        

verharding 60.027.857            54.077.750     5.950.107        

groen/water 8.611.857              7.093.611       1.518.246        

openbare verlichting/brandkranen 6.205.460              4.808.754       1.396.706        

kunstwerken 18.965.606            17.803.951     1.161.655        

diversen 9.943.577              6.863.207       3.080.370        

plankosten 62.194.746            54.503.436     7.691.309        

bovenwijkse voorzieningen 29.022.457            15.419.508     13.602.949      

afdrachten 26.201.685            25.921.185     280.500           

boekwaarde rente 20.776.558            20.776.558     -                     

totaal grondkosten 378.510.033          338.215.909   40.294.125      

kostenstijging 1.248.484              -                    1.248.484        

totaal grondkosten (geïndexeerd) 379.758.517          338.215.909   41.542.608      

Grondkosten 2019 2020 2021 2022 2023

verwerving 512.338 309.295 0 0 0

milieu 37.334 649.249 655.969 0 302.977

sloop 175.500 7.500 129.500 50.000 0

grondwerk 354.418 286.023 163.576 25.000 0

riolering 163.327 572.569 634.892 416.061 166.756

verharding 960.180 1.405.316 958.717 1.494.717 1.131.177

groen/water 140.075 251.965 255.258 295.586 575.362

openbare verlichting/brandkranen 524.475 365.096 225.117 225.117 56.900

kunstwerken 383.515 288.602 275.269 214.269 0

diversen 439.281 759.707 531.329 1.227.881 122.172

plankosten 1.665.135 1.748.367 1.611.683 1.524.115 1.142.009

bovenwijkse voorzieningen 2.643.730 1.750.606 4.908.399 3.060.709 1.239.504

afdrachten 280.500 0 0 0 0

boekwaarde rente 0 0 0 0 0

totaal grondkosten 8.279.808 8.394.296 10.349.709 8.533.455 4.736.857

kostenstijging 53.291 200.304 276.160 392.766 325.963

totaal grondkosten (geïndexeerd) 8.333.098 8.594.599 10.625.869 8.926.221 5.062.820

Opbrengsten

Grondopbrengsten Totaal

sociale woningbouw 535.602                 245.000          290.602           

vrije sector woningbouw 27.237.776            7.534.450       19.703.326      

niet woningbouw maatschappelijk 25.683.461            22.277.056     3.406.405        

niet woningbouw commercieel 88.895.418            59.862.150     29.033.268      

bijdragen 66.854.515            60.038.974     6.815.542        

overige opbrengsten 167.262.266          151.879.817   15.382.449      

boekwaarde rente 6.926.978              6.351.978       575.000           

totaal opbrengsten 383.396.017          308.189.426   75.206.592      

opbrengstenstijging -                           -                    -                     

totaal opbrengsten (geïndexeerd) 383.396.017          308.189.426   75.206.592      

Boekwaarde Restantbudget

Boekwaarde Restantbudget
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Grondopbrengsten 2019 2020 2021 2022 2023

sociale woningbouw -                  -                   145.301                 145.301          -                     

vrije sector woningbouw 2.897.500     -                   3.421.748              6.121.748       7.262.331        

niet woningbouw maatschappelijk 1.230.502     935.042         1.240.861              -                    -                     

niet woningbouw commercieel 13.506.133   7.095.215      7.931.920              500.000          -                     

bijdragen 2.973.186     1.670.256      1.495.298              676.801          -                     

overige opbrengsten 3.153.830     2.326.887      5.392.835              3.276.005       1.232.892        

boekwaarde rente 412.500       162.500         -                           -                    -                     

Totaal opbrengsten 24.173.651   12.189.900    19.627.963            10.719.855     8.495.223        

Opbrengstenstijging -                  -                   -                           -                    -                     

Totaal opbrengsten (geïndexeerd) 24.173.651   12.189.900    19.627.963            10.719.855     8.495.223        

Exploitatie saldo Totaal

totaal grondkosten (geïndexeerd) 379.758.517          338.215.909   41.542.608      

totaal opbrengsten (geïndexeerd) 383.396.017          308.189.426   75.206.592      

saldo (geïndexeerd) 3.637.500              30.026.483-     33.663.983      

rente 623.050-                 

cashflow 3.014.451              30.026.483-     

cumulatieve cashflow

eindwaarde (31-12-2023) 3.014.451              

netto contante waarde (01-01-2019) 2.730.281              30.026.483     

Exploitatie saldo 2019 2020 2021 2022 2023
Totaal grondkosten (geïndexeerd) 8.333.098     8.594.599      10.625.869            8.926.221       5.062.820        

Totaal opbrengsten (geïndexeerd) 24.173.651   12.189.900    19.627.963            10.719.855     8.495.223        

Saldo (geïndexeerd) 15.840.552   3.595.301      9.002.094              1.793.635       3.432.402        

Rente 332.035-       190.905-         99.439-                  19.762-           19.092             

Cashflow 15.508.517   3.404.395      8.902.654              1.773.873       3.451.494        

Cumulatieve cashflow 14.517.966-   11.113.571-    2.210.916-              437.043-          3.014.451        

Project Stedelijk Niet Vinex

Datum 6-3-2019 Woningbouw Tuurdijk 't Goy

Jaarschijven grondexploitatie (in €)

Kosten

Grondkosten Totaal

verwerving 1.063.039              1.063.039       -                     

milieu 35.232                  5.232             30.000             

sloop 49.730                  17.886           31.844             

grondwerk -                           -                    -                     

riolering -                           -                    -                     

verharding 218.000                 -                    218.000           

groen/water -                           -                    -                     

openbare verlichting/brandkranen 22.641                  2.641             20.000             

kunstwerken -                           -                    -                     

diversen 21.150                  1.150             20.000             

plankosten 83.404                  46.404           37.000             

bovenwijkse voorzieningen -                           -                    -                     

afdrachten -                           -                    -                     

boekwaarde rente 718                       718                -                     

totaal grondkosten 1.493.913              1.137.069       356.844           

kostenstijging 4.126                    -                    4.126              

totaal grondkosten (geïndexeerd) 1.498.040              1.137.069       360.970           

Boekwaarde Restantbudget

Boekwaarde Restantbudget
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Grondkosten 2019 2020

verwerving 0 0

milieu 30.000 0

sloop 31.844 0

grondwerk 0 0

riolering 0 0

verharding 218.000 0

groen/water 0 0

openbare verlichting/brandkranen 20.000 0

kunstwerken 0 0

diversen 10.000 10.000

plankosten 18.500 18.500

bovenwijkse voorzieningen 0 0

afdrachten 0 0

boekwaarde rente 0 0

totaal grondkosten 328.344 28.500

kostenstijging 3.267 859

totaal grondkosten (geïndexeerd) 331.611 29.359

Opbrengsten

Grondopbrengsten Totaal

sociale woningbouw -                           -                    -                     

vrije sector woningbouw 1.000.000              -                    1.000.000        

niet woningbouw maatschappelijk -                           -                    -                     

niet woningbouw commercieel -                           -                    -                     

bijdragen -                           -                    -                     

overige opbrengsten -                           -                    -                     

boekwaarde rente -                           -                    -                     

totaal opbrengsten 1.000.000              -                    1.000.000        

opbrengstenstijging -                           -                    -                     

totaal opbrengsten (geïndexeerd) 1.000.000              -                    1.000.000        

Grondopbrengsten 2019 2020

sociale woningbouw -                  -                   

vrije sector woningbouw 1.000.000     -                   

niet woningbouw maatschappelijk -                  -                   

niet woningbouw commercieel -                  -                   

bijdragen -                  -                   

overige opbrengsten -                  -                   

boekwaarde rente -                  -                   

Totaal opbrengsten 1.000.000     -                   

Opbrengstenstijging -                  -                   

Totaal opbrengsten (geïndexeerd) 1.000.000     -                   

Exploitatie saldo Totaal

totaal grondkosten (geïndexeerd) 1.498.040              1.137.069       360.970           

totaal opbrengsten (geïndexeerd) 1.000.000              -                    1.000.000        

saldo (geïndexeerd) 498.040-                 1.137.069-       639.030           

rente 19.492-                  19.492-             

cashflow 517.532-                 1.137.069-       

cumulatieve cashflow

eindwaarde (31-12-2020) 517.532-                 

netto contante waarde (01-01-2019) 497.435-                 

Boekwaarde Restantbudget

Boekwaarde Restantbudget
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Exploitatie saldo 2019 2020
Totaal grondkosten (geïndexeerd) 331.611       29.359           

Totaal opbrengsten (geïndexeerd) 1.000.000     -                   

Saldo (geïndexeerd) 668.389       29.359-           

Rente 12.062-         7.431-            

Cashflow 656.327       36.790-           

Cumulatieve cashflow 480.742-       517.532-         

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen 19.657.196     13.374.826           

- Totaal- vorderingen op openbare lichamen (Gemeente Houten) 5.693.477       5.602.949            

- Vorderingen op openbare lichamen (Gemeente Houten) 4.712.865       5.168.324            

- Algemene debiteuren (deel vorderingen op openbare lichamen) 980.612          434.625               

- Totaal- vorderingen op openbare lichamen (Regionale backoffice lekstroom) 13.963.720     7.771.877            

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar -                 -                      

- 

-                 -                      

- 

-                 -                      

Overige vorderingen 2.174.964       4.376.262            

- Overige vorderingen (Gemeente Houten) 2.161.571       1.867.827            

- Overige vorderingen (Regionale backoffice lekstroom) 13.392           2.508.435            

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 21.832.160     17.751.089           

Toelichting "Vorderingen op openbare lichamen"

Onder de vorderingen op Openbare lichamen is de vordering op de Belastingdienst opgenomen in het kader van de

BTW-aangiften 2018 en de opgaaf BTW-Compensatiefonds 2018.Tevens zitten er nog vorderingen op openbare lichamen in de 

algemene debiteuren die hier worden verantwoord.

Toelichting "Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar"

In 2018 is niets uitgezet bij de schatkist 

Toelichting "Overige vorderingen"

Boekwaarde   

1-1-2018

Vermeerderingen Boekwaarde   31-

12-2018

1.867.827      97.859.928            97.566.184     2.161.571            

Algemene debiteuren 797.538         81.059.614            80.774.402     1.082.749            

Voorziening dubieuze algemene debiteuren 39.780-           6.257                    6.519             40.042-                 

Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen 365.350         16.493.530 16.459.800 399.080               

Voorziening dubieuze belastingdebiteuren 91.710-           27.521 0 64.189-                 

Bijstandsverlening 2.699.800      94.686 325.463 2.469.023            

Voorziening dubieuze bijstandsvorderingen 1.863.371-      178.321                 0 1.685.050-            

2.508.435      44.512.846            47.007.889     13.392                 

Algemene debiteuren 2.508.435      44.512.846 47.007.889 13.392                 

Verstrekte voorschotten zorgaanbieders -                -                      

Totaal 4.376.262      142.372.774          144.574.073   2.174.964            

Toelichting voorziening dubieuze algemene en belasting debiteuren

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

(Gemeente Houten)

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

(Regionale backoffice lekstroom)

Verminderingen

Overige vorderingen (Gemeente Houten)

Overige vorderingen kunnen alsvolgt worden gespecificeerd:

Overige vorderingen (Regionale backoffice 

lekstroom)

Toelichting algemene debiteuren (deel vordering op openbare lichamen)

In het saldo van de algemene debiteuren zitten vorderingen die betrekking hebben op openbare lichamen, deze vorderingen worden 

verantwoord onder vorderingen openbare lichamen.

De grondslag voor de berekening van de voorziening dubieuze algemene debiteuren is weergegeven in het hoofdstuk "Uitgangspunten 

financiële verslaglegging".  
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Toelichting bijstandsverlening

Liquide Middelen 31-12-2018 31-12-2017

Bank 86.606           52.222                 

Voorschotkassen 4.131             2.591                   

Geld onderweg -                    3.549                   

Totaal 90.737           58.361                 

Liquide Middelen Regionale Backoffice Lekstroom(RBL) 31-12-2018 31-12-2017

Bank -                    -                          

Totaal -                    -                          

Voorschotkassen

Voorschotkassen Bedrag

- Kas Burgerzaken 4.131                   

4.131                   

Overlopende Activa 31-12-2018 31-12-2017

- 1.302.090       1.400.274            

- 982.730          826.248               

Totaal 2.284.820       2.226.522            

Boekwaarde   

1-1-2018

Vermeerderingen Boekwaarde   31-

12-2018

Nog te ontvangen bedragen Rijk 942.613         45.711 135.970 852.354               

Nog te ontvangen bedragen (overige overheden) 457.661         240.116 248.042 449.736

Nog te ontvangen bedragen (overige) 629.299         435.830 562.746 502.384               

Vooruitbetaalde bedragen (inclusief grondbedrijf) 196.949         3.443.705              3.160.308       480.346               

Totaal 2.226.522      4.165.362              4.107.065       2.284.820            

Toelichting

Nog te ontvangen bedragen

Vooruitbetaalde bedragen

EIGEN VERMOGEN

Reserves 31-12-2018 31-12-2017

Algemene reserves 33.564.515 33.627.424           

Bestemmingsreserves 14.048.433 16.128.772           

Totaal 47.612.948     49.756.196           

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen bedragen en overige nog te ontvangen bedragen, en de 

vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen kunnen alsvolgt worden gespecificeerd:

Verminderingen

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste 

van volgende begrotingsjaren komen

In de vordering met betrekking tot de BBZ heeft het Rijk een bijdrage verstrekt van 75%. Bij invordering zal dan ook 75% van de vordering 

terugbetaald moeten worden aan het Rijk. Het bedrag dat terugbetaald moet worden, is als overige schuld in de balans opgenomen 

onder de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar.

De vorderingen in het kader van bijstandsverlening hebben met name betrekking op verhaal van onterecht verstrekte uitkeringen, verhaal 

alimentatie, verstrekte leenbijstand, krediethypotheek e.d..

De van de Europese en Nederlandse 

overheidslichamen nog te ontvangen bedragen:

Overige nog te ontvangen bedragen, en de 

vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 

volgende begrotingsjaren komen:

De vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2018 zijn facturen die in 2018 zijn betaald en waarvan de prestaties betrekking hebben op 

boekjaar 2019. 

De nog te ontvangen bedragen per 31 december 2018 hebben betrekking op bedragen die in 2019 binnen komen en die omdat de 

prestatie in 2018 is geleverd ten gunste komen van boekjaar 2018. Deze bedragen zijn als nog verwerkt in de jaarrekening 2018.
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Het overzicht van het verloop van de reserves in 2018 is als volgt:

Verloopoverzicht van reserves

Reserve Saldo 1-1-

2018

Bestemming 

resultaat 2017

Toevoegingen Saldo 31-12-2018

A. Algemene reserves:

1. Algemene reserve(vrij) 2.650.462 0 0 0 2.650.462

2. Algemene beklemde reserve 23.926.958 2.125.699 1.141.169 24.911.488

7.050.004 1.047.439 6.002.565

Totaal A. Algemene reserves 33.627.424 0 2.125.699 2.188.608 33.564.515

B. Bestemmingsreserves:

1. Archeologiebeleid 143.745 15.000 0 158.745

2. Kunstobjecten 58.018 0 0 58.018

3. Overlopende posten 0 189.045 0 189.045 0

4. Initieel onderhoud openbare ruimte 1.132.176 0 260.556 871.620

5. Riolering Efficiencyoverschot 0 0

6. WWB werkdeel 178.375 23.037 47.489 153.923

7. Afschrijving extra krediet cultuurcentr. 940.000 0 29.375 910.625

8. Organisatie-ontwikkeling 1.269.695 2.732.467 2.045.473 1.956.689

9. Economische crisis 1.360.674 394.024 0 754.699 999.999

10.Beheer Openbare ruimte 4.126.144 1.538.790 2.741.224 2.923.710

11.Linieland 446.974 0 143.685 303.289

12.Ruiming explosieven 747.809 0 0 747.809

13.Programma Transities in Samenhang 3.468.329 824.268 2.523.084 1.769.513

14.ICT Werk en Inkomen Lekstroom 469.657 0 30.498 439.159

15.ICT Regionale Uitvoeringsdienst 189.614 57.715 0 247.329

16.ICT Regionaal historisch Centrum 2.576 0 2.576 0

17.Toekomstfonds 847.998 50.000 133.863 764.135

18.Fonds "Buitengebied 204.692 210.000 102.846 311.846

19.WWB inkomensdeel 542.296 0 8.370 533.926

20.Mobiliteitsfonds Eiland van Schalkwijk 0 1.000.000 101.902 898.098

Totaal B. Bestemmingsreserves 16.128.772 583.069 6.451.278 9.114.685 14.048.433

Totaal alle reserves 49.756.196 583.069 8.576.977 11.303.293 47.612.948

A. Algemene reserves:

1. Algemene reserve(vrij).

2. Algemene bek lemde reserve

Onttrekkingen

De  beklemde algemene reserve wordt beklemd genoemd, omdat deze reserve alleen ingezet kan worden met goedkeuring van de raad. 

Vandaar dat deze middelen niet tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. In de perspectiefnota 2018 is door de raad besloten om € 

1.135.000 uit deze algemene beklemde reserve vrij te maken ter versterking van het Toekomstfonds , Fonds Buitengebied en de 

bestemmingsreserve Organisatie-ontwikkeling. Daarnaast heeft een onttrekking van € 6.169 plaatsgevonden ter dekking van de 

gemaakte kosten werkbudget ten behoeve van communicatie,inspiratie en teamontwikkeling. Er zijn de volgende toevoegingen gedaan: 

Restant reserve economische crisis € 554.699 en Afrekening salto A12 € 1.571.000. 

Het doel van de algemene reserve is het afdekken van algemene risico's en onvoorzienbare, niet uitstelbare en onvermijdbare uitgaven, 

voorzover daarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie. De algemene reserve dient als buffer voor eventuele 

rekeningtekorten en maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen. In 2018 is van het rekeningresultaat 2017 ad € 583.069 maar      

€ 189.045 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) gestort. Deze € 189.045 is daarna aan deze reserve onttrokken t.b.v. 

in 2018 uit te voeren projecten 2017. Het dan nog resterende jaarrekeningresultaat 2017 ad € 394.024 is gestort in de 

bestemmingsreserve economische crisis.

3. Concern weerstandvermogen 

grondexploitataties



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               225 

3. Concern weerstandvermogen grondexploitataties

B. Bestemmingsreserves:

1. Archeologiebeleid

2. Kunstobjecten

5. Riolering Efficiencyoverschot

6. WWB werkdeel

7. Afschrijving extra krediet cultuurcentrum

8. Organisatie-ontwikkeling

9. Economische crisis

10.Beheer Openbare ruimte 

Uit deze reserve € 1.000.000 onttrokken ten behoeve van een nieuw gevormde bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds Eiland van 

Schalkwijk. Daarna is er € 47.439 onttrokken ten behoeve de voorziening verliesgevend complex woningbouw Tuurdijk 't Goy. Dit betreft 

de uitkomst van de uitgevoerde herziening grondexploitaties februari 2019.

4. Initieel onderhoud openbare ruimte

Het beschikbaar houden van de middelen die vanuit de grondexploitaties worden overgedragen, voor het initieel onderhoud van de 

openbare ruimte. Vanaf 2015 wordt geen bijdrage meer vanuit de grondexploitaties aan deze reserve toegevoegd. Er is € 260.554 

onttrokken ten behoeve van onderhoud geluidschermen € 2.750, onderzoek kruising Binnenweg € 9.450 en uitvoering jaarplan 2018 

Beheer Openbare Ruimte initieel onderhoud € 248.354: Fietsstraten Lobbedijk, Herbergierserf en Binnenweg, Asfalt Waalseweg, 

Toplaag Fietspaden, Onderhoud Voetcamp/ Ruitercamp, Vijfwal halfverharding, Exta aan- en afvoer grond bloembakken Castellum, 

Verzkkingen Polders en Waters en extra onderhoud Riet.

Het doel van deze reserve is om de kosten die gepaard gaan met de organisatie-ontwikkeling gelijkmatig over de betreffende jaren te 

spreiden. Er is in 2018 € 2.045.473 aan deze reserve onttrokken en € 2.732.467 gestort. Dit bestaat uit: Vereffening stelposten 

flankerend beleid, Inzet impulsmiddelen, ook voor garantiebanen en het resultaat 2018 personeelskosten tussen de hekken.

Eenmalige negatieve gevolgen van de economische crisis met incidentele middelen op te vangen. Er vindt een onttrekking van           € 

754.699, zijnde het restant van de reserve € 554.699(nog € 1.000.000 beschikbaar moet blijven voor teruggaaf aan burgers), welke wordt 

gestort naar de algemene beklemde reserve en € 200.000 naar de reserve organisatie-ontwikkeling Werkbudget versterking organisatie 

en herijking hoofdstructuur en sturing. Tot slot is op basis van resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017 € 394.064 gestort in deze 

bestemmingsreserve.

De kosten met betrekking tot fluctuaties in de omvang van het vervangingsprogramma Straatverlichting op te vangen en het uitvoeren van 

het jaarplan Beheer Openbare Ruimte(BOR).  Er wordt ten behoeve van dit jaarplan BOR € 1.458.760 gestort in deze reserve.  

Daarnaast wordt het positieve saldo op overdrachten en straatverlichting € 80.120 aan deze reserve toegevoegd. Er wordt € 14.736 

onttrokken aan deze reserve, zijnde dekking rente- en afschrijvingkosten van een kapitaalkrediet vervanging straatverlichting 2015. 

Daarnaast wordt ten behoeve van de uitvoering van het jaarplan(BOR) 2018 € 2.741.224 aan deze reserve onttrokken. Het betreft hier de 

volgende projecten: Herinrichting Het Rond, Fietsstraten Lobbedijk, Odijkseweg, Herbergierserf en Heemsteedseweg, Integrale 

projecten, Berberis/ Catalpa's de oorden, Appelgaarde/ Kersengaarde, Reconstructie Plantsoenen, Bloemenweide, Aanleg natuurlijke 

oevers, Elementen, Slijlagen buitengebied, Verjongingskuur Rondweg/De Straat, Vlierwegtunnel zuidzijde, Parkeren op maat in de 

straat, Ontstening watergang Haltnahuis, Omvormen bosplantsoenen, Reconstructie Bomen, Verwijderen brug/ GO stuw Maïsoord, 

Kunstgras op trapvelden, Brug Maathaakveld, aanpassing kern 't Goy, Wortelopdruk, Funderingsplalen houten bruggen, Asfalt Oud 

Wulfseweg, Go Asfalt, Brug Troubadoursborch, Toplaag fietspaden, Vervangen speeltoestelen, Bruggen en wegen brandweerroutes, 

Speeltoestelen Buitenwereld, Zandbakken en Slijtlaag Rietplasbrug.

In verband met het faillissement  van de bouwer in 2008 zijn er extra kosten gemaakt om het cultuurcentrum af te kunnen bouwen. Deze 

reserve is gevormd om de extra kapitaallasten te financieren. De onttrekking in 2018 bedraagt € 29.375.

Deze reserve is bedoeld om de lasten en baten te egaliseren en schommelingen te voorkomen in het resultaat. Aan deze reserve is in 

2018 de jaarlijkse storting van € 15.000 toegevoegd.

Het spreiden van de lasten die samenhangen met de aanschaf van een kunstwerk, eens in de drie jaar. Dat leidt er toe dat niet eens in 

de drie jaar aanspraak op de algemene Middelen hoeft te worden gedaan en wordt piekbelasting van de exploitatie voorkomen. In 2018 

hebben geen toevoegingen en onttrekkingen bij deze bestemmingsreserve plaatsgevonden.

3. Overlopende posten

Deze wordt elk jaar gevormd bij de rekening om uitgaven die gepland waren in het vorige jaar in het volgende jaar op te kunnen vangen. 

In 2018 is hier vanuit de jaarrekening 2017 € 189.045 in gestort, waarna deze € 189.045 ook weer onttrokken is t.b.v. in 2018 uit te 

voeren projecten 2017. Dit betreft kosten GGZ lokaal in Houten € 55.600, kosten Sterkere verbinding tussen zorg en sport Sportvisie € 

50.000, ICT kosten dienstverlening € 21.000, Invoering Sociaal Intranet € 12.000, Bijdrage GGD verbouwing Huis van Houten € 10.400 en 

Armoedebeleid € 39.045. 

De in de begroting geraamde toevoegingen aan de egalisatievoorziening voor groot onderhoud en de voorziening voor toekomstige 

vervangingsinvesteringen worden in de rekening normaal gesproken voor hetzelfde bedrag als de realisatie verwerkt. Als vervolgens blijkt 

dat op de rioolexploitatie als geheel op rekeningbasis ten opzichte van de begroting toch een overschot is gerealiseerd dan valt dit vrij 

ten gunste van het resultaat dat op grond van artikel 42 BBV afzonderlijk op de eindbalans wordt opgenomen. In 2018 is dit niet het 

geval. 

Onder dit product valt het budget dat beschikbaar is voor de financiering van de uitstroom naar betaalde arbeid. Via deze reservering 

worden de rijksbijdragen gereguleerd ingezet teneinde een zo groot mogelijke uitstroom te realiseren. Veel van deze trajecten lopen 

langere tijd en de kosten worden dan via de reserve over de jaren vereffend. In 2018 is € 47.489 onttrokken, zijnde het tekort op de 

uitvoerings- en regelingskosten programma Werk uitgevoerd door Werk- en inkomen Lekstoom(WIL) . Dit jaar heeft de volgende 

toevoeging plaatsgevonden: het aan de gemeente door WIL teruggegeven niet bestede lokale handgeld 2018 € 23.037.
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11.Linieland

12.Ruiming explosieven

13.Programma Transities in Samenhang

14.ICT Werk en Inkomen Lekstroom

15.ICT Regionale Uitvoeringsdienst(RUD)

16.ICT Regionaal historisch Centrum(RHC)

17.Toekomstfonds

18.Fonds "Buitengebied

19.WWB inkomensdeel

20. Mobiliteitsfonds Eiland van Schalkwijk

Het doel van deze reserve is gelden speciaal beschikbaar gesteld via de algemene uitkering voor dit doel te reserveren voor de in kaart 

gebrachte nog uit te voeren projecten ruiming explosieven. De regeling bijdrage ruiming explosieven veelgebruikers via de algemene 

uitkering is gestopt in 2014. Vanaf 2015 weer op basis van declaratie(70% vergoeding), zodat deze reserve gebruikt kan worden ter 

dekking van de 30% eigen bijdrage. Geen muaties in 2018

Het doel van deze reserve is om geld te reserveren voor de kapitaallasten van de ICT voorzieningen WIL, aangezien deze lasten iets 

langer doorlopen dan contractduur met de WIL van 5 jaar (tot 1 mei 2018) en om middelen te genereren om licenties te kunnen 

vervangen, welke maar een looptijd kennen van 3 jaar of andere tegenvallers op te vangen. Dit contract wordt in afwachting van een nieuw 

contract maandelijks verlengd. Er vindt een onttrekking plaats van € 30.498, zijnde het negatieve exploitatieresultaat op de ICT 

Lekstroom.

Er vindt een onttrekking van € 101.902 plaats. Dit betreft kosten van een projectleider t.b.v. ter ondersteuning van initiatieven derden. Er 

is € 1.000.000 via de perspectiefnota 2018 beschikbaar gesteld om dit fonds in te stellen. Dit is gestort in dit fonds ten laste van het 

Concernweerstandsvermogen Grondexploitaties.

Het doel van deze reserve is om geld te reserveren voor de kapitaallasten van de ICT voorzieningen RUD, aangezien deze lasten iets 

langer doorlopen dan contractduur met de RUD van 5 jaar (tot 1 juni 2020). Er vindt een toevoeging plaats van € 57.715, zijnde 

exploitatieoverschot op de ICT RUD.

Het doel van deze reserve is om geld te reserveren voor de kapitaallasten van de ICT voorzieningen RUD, aangezien deze lasten iets 

langer doorlopen dan contractduur met de RHC van 5 jaar (tot 1 mei 2021). Er vindt een onttrekking plaats van € 2.576, zijnde een 

gedeelte van het negatieve exploitatieresultaat op de ICT RHC. Reserve leeg.

Conform het raadsbesluit van 28-6-2012 wordt deze reserve ingezet ter dekking van de implementatiekosten transities Jeugd en Wmo 

van Rijk naar gemeente binnen het programma Transities en Samenhang. In dit kader wordt er in 2018 € 394.868 onttrokken aan deze 

reserve ter dekking van de kosten van het sociaal team. Ook is er € 955.419 onttrokken inzake dekking tekort Jeugd, Vrijval 

verzelfstandiging Sociaal Team € 145.131, Statushouders 2018 Decentralisatie-Uitkering (DU) verhoogde asielinstroom € 332.589, 

Besteding innovatieplan 2018 € 295.209, Ontwikkeling Houtense werktafel € 344.733, Project onderzoek Multifunctionele accommodatie 

Noordwest € 21.258 en Impuls sterke buurten € 33.877. In het kader van het actieplan 2019 opvang en integratie statushouders, wordt € 

398.236 gestort in deze bestemmingsreserve. Dit betreft de in 2018 ontvangen rijksvergoedingen, welke middels een raadsbesluit 

eveneens als in 2016 beschikbaar gesteld worden voor dit actieplan. Daarnaast is € 426.032 gestort, zijnde resterende middelen voor de 

huishoudelijke hulp toeslag.

Gereserveerde gelden voor de ontwikkeling van Linieland. Conform een raadsbesluit wordt het negatieve saldo 2018 ontwikkeling fort 

Honswijk en ontwikkeling Hollandse Waterlinie ad € 143.865 onttrokken uit deze reserve.

In het collegeprogramma 2014-2018 heeft de raad besloten een "Toekomstfonds" in te stellen, dat zich richt op bijvoorbeeld 

herontwikkeling en initiatieven voor energietransitie. Er vindt in 2018 een onttrekking van € 133.063 plaats. Dit betreft uitvoeringskosten 

en tijdelijke personele invulling programma Duurzaamheid € 42.876, inhuur capaciteit omgevingsvergunningen         € 56.350, 

Verduurzaming gemeenteljk vastgoed € 6.782 en extra voorlichting en controle: risicobeheersingsmaatregelen brandveilig   € 27.855. 

Daarnaast is er € 50.000 via de perspectiefnota 2018 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een klimaatplan en gestort in dit fonds.

In het collegeprogramma 2014-2018 heeft de raad besloten "Om beweging in de gebiedsontwikkeling in het buitengebied mogelijk te 

maken. Daarom wordt er een fonds ‘Buitengebied’ gecreëerd. Er vindt een onttrekking van € 102.846 plaats. Dit betreft kosten 

bestedingen diverse projecten 2e tranche € 58.666 en projectleider t.b.v. begeleiding projecten 2018 € 44.180. Daarnaast is er               

€ 210.000 via de perspectiefnota 2018 beschikbaar gesteld voor Uitvoering project Hollandse Waterlinie en Houtens aandeel kosten visie 

Kromme Rijn. Dit is gestort in dit fonds.

De ontvangen Individuele aanvullende uitkering 2014(IAU) is in deze reserve gestort om een buffer(extra middelen) te hebben om zo de 

extra volumegroei van bijstandsuitkeringen/ bijzondere bijstand statushouders en kosten overige vraagstukken rondom statushouders 

incidenteel te kunnen opvangen. Uit deze reserve is in 2018 € 8.370 onttrokken ter dekking van de kosten tijdelijke woningen Hoge 

Schaft. 
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Nog te bestemmen resultaat jaarrekening 31-12-2018 31-12-2017

Nog te bestemmen resultaat algemene dienst 207.445          583.069               

Nog te bestemmen resultaat grondexploitatie -                    -                          

Totaal 207.445          583.069               

Nog te bestemmen resultaat algemene dienst

Nog te bestemmen resultaat grondexploitatie

Vanaf 2004 worden tussentijds geen winsten of verliezen meer genomen op de grondexploitatie Vinex.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen 31-12-2018 31-12-2017

Egalisatievoorzieningen 7.620.641 7.428.074            

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.664.449 5.197.863            

Totaal 12.285.090     12.625.937           

Het overzicht van het verloop van de voorzieningen in 2018 is als volgt:

Verloopoverzicht van voorzieningen

Voorziening Saldo 1-1-

2018

T.g.v. 

exploitatie 

vrijgevallen 

bedragen

Toevoegingen Saldo 31-12-2018

A. Egalisatievoorzieningen:

2.037.348 735.717 761.091 2.011.974

2. Huisvesting onderwijs 334.818 81.518 44.933 371.403

3. Gemeentelijke huisvesting 1.153.303 133.211 114.545 1.171.969

4. Beheer Openbare Ruimte(BOR) 0 0

5. Brandweergebouwen 197.534 22.611 11.423 208.722

6. Overig gemeentelijk vastgoed 18.857 61.952 6.355 74.454

7. Egalis. graf- en lijkbezorgingsrechten 239.095 41.721 197.374

8. Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing 262.297 157.838 117.423 221.882

9. Riolering art 44 lid 1c 1 egal.tar.heffing 312.170 47.074 14.301 279.397

1.735.448 75.729 1.811.177

727.017 116.215 843.232

261.399 49.622 311.021

79.538 23.079 62.531 40.086

69.250 9.311 610 77.951

Totaal A. algemene reserves Egalisatievoorzieningen 7.428.074 246.633 1.440.689 1.001.489 7.620.641

B. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1. Wethouderspensioen 2.525.882 24.848 128.869 2.421.861

2. Decentrale middelen 73.719 90 20.556 53.073

1.578.245 0 408.747 1.169.498

1.020.017 0 0 1.020.017

5.197.863 90 24.848 558.172 4.664.449

Totaal alle voorzieningen 12.625.937 246.723 1.465.537 1.559.661 12.285.090

Totaal B. Voorzieningen voor 

verplichtingen, verliezen en risico's

12.Groot onderhoud fietstransferia en 

bijgebouwen

Aanwendingen

4. Voorziening volkshuisvesting

Een analyse van het resultaat is in dit jaarverslag opgenomen. Per (deel)programma zijn de uitkomsten nader geanalyseerd en 

toegelicht. Daarnaast is in het jaarverslag een analyse op hoofdlijnen opgenomen in het hoofdstuk Analyse rekeningsaldo 2018 versus 

begroting 2018.

1. Groot onderhoud welzijns-/ sport-

accommodaties/ Sociaal Culturele Centra

10.Riolering Art 44 lid 1d&2    

Vooruitsparen toekomstige kosten

11.Riol. Art 44 lid 1d&2 Onderhoud 

Waterbodem

13.Wijkposten, steunpunten en overige 

gebouwen

14.Sanitairgebouwtjes woonwagencentra

3. Renovatie dak en overlopende 

geveldelen SSC Schoneveld
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A. Egalisatievoorzieningen:

1. Groot onderhoud welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra

2. Huisvesting onderwijs

3. Gemeentelijke huisvesting

4. Beheer Openbare Ruimte (BOR)

      

5. Brandweergebouwen

6. Overig gemeentelijk  vastgoed

7. Egalisatie graf- en lijkbezorgingsrechten

8. Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing

Het beheer en maar ook het juridisch eigendom van een groot aantal schoolgebouwen is/ wordt overgedragen aan de schoolbesturen. Dit 

omdat het rijk de exploitatiekosten van schoolgebouwen aan de schoolbesturen heeft overgedragen, voorheen bij de gemeente. Deze 

voorziening is bedoeld voor de uitbreiding/aanpassing/verbouwing van bestaande schoolgebouwen nog wel in het beheer bij de 

gemeente(Schoolwoningen, locatie Montessorischool West en Limes) op basis van het Integraal Huisvestingsplan. De toevoeging en de 

aanwending van deze voorziening gebeurd op basis van het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen 

en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-2025. Op basis van dit MJOP wordt in 2018      € 81.518 aan deze 

voorziening toegevoegd en wordt € 44.903 aangewend voor groot onderhoud (schilderwerk, bouwkundige aanpassingen) bij de volgende 

accommodaties: Basisschool De Zonnewijzer, en  Schoolwoningen Plantagepolder.

Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het grootonderhoud van de gemeente torens. De toevoeging en de 

aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen 

en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-2025. In 2018 is € 61.952 aan deze voorziening toegevoegd. In 2018 

heeft € 6.355 aanwending voor groot onderhoud inzake reparatie uurwerkinstallatie kerktoren Oude Dorp.

Door inzet van deze voorziening kan de jaarlijkse exploitatie van de afvalstoffen worden genivelleerd en wordt een grillig beeld in de 

hoogte van de jaarlijkse afvalstoffenheffing voorkomen. De tarifering heeft namelijk kostendekkendheid als basis. Er dient € 157.838 

onttrokken te worden uit deze voorziening zijnde het negatieve exploitatieresultaat 2018 van het product afvalstoffenheffing. Daarnaast is 

er dit jaar voor gekozen om de meer terugontvangen BTW afval € 117.423 weer ten gunste van dit product te brengen en te storten in 

deze voorziening.

Het langdurig egaliseren van de tarieven, die gelden voor de grafrechten en de lijkbezorgingsrechten. Op basis van de exploitatiekosten 

2018 van de begraafplaatsen kan € 41.721 van deze voorziening worden onttrokken. 

Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het grootonderhoud van de brandweergebouwen. De toevoeging en de 

aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen 

en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-2025. In 2018 is € 22.611 aan deze voorziening toegevoegd en wordt    

€ 11.623 aangewend voor groot onderhoud Brandweerkazerne Houten De Brug inzake luchtgekoeld splitsysteem vervangen.

Deze voorziening wordt niet meer gebruikt op advies van accountant.

Deze voorziening is bestemd voor de verbouwing van het gemeentehuis, het achterstallig onderhoud (jaarplan) en het egaliseren van de 

onderhoudskosten gedurende de komende jaren. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurd op basis van het op 3 

november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-

2025. Op basis van dit MJOP wordt in 2018 € 133.211 aan deze voorziening toegevoegd en wordt € 114.545 aangewend voor groot 

onderhoud ( Schilderwerk, renovatie toiletten, lift installatie reviseren(Kant3) en cv ketels vervangen) bij het gemeentehuis en Het Kant 3.

Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de lasten die verband houden met het onderhoud van welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal 

Culturele Centra. Met de inzet van deze voorziening wordt ongewenste piekbelasting van de exploitatie voorkomen. De toevoeging en de 

aanwending van deze voorziening gebeurd op basis van het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen 

en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-2025. Op basis van dit MJOP wordt in 2018 € 735.717 aan deze 

voorziening toegevoegd. Ook wordt er € 761.091 onttrokken voor groot onderhoud (schilderwerk, bouwkundige aanpassingen) bij de 

volgende accommodaties: De Grund, De Grote Geer, Het Gebouw, Meerkoet, Schoneveld, De Wiese, Huis van Houten, Enter, Speeltuin 

De Speelheuvel, Kinderboerderij, Gymzaal bij H familieschool, Gymzalen Klavertje Vier, Bijenkorf, Plantage, Ridderspoor, De Vlinder en 

Limes, Sporthallen De Kruisboog en De Slinger, Sportcomplexen Oud Wulven, De Kruisboog, Meerpaal, Victum en Zwembad/ Sporthal 

De Wetering.   
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9.  Riolering art 44 lid 1c 1 egal.tar.heffing

10.Riolering Art 44 lid 1d&2 Vooruitsparen toekomstige kosten

11.Riol. Art 44 lid 1d&2 Onderhoud Waterbodem

12.Groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen

13.Wijkposten, steunpunten en overige gebouwen

14.Sanitairgebouwtjes woonwagencentra

B. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

1. Wethouderspensioen

2. Decentrale middelen

3. Renovatie dak en overlopende geveldelen SSC Schoneveld

Op 19-1-2016 heeft de raad ingestemd met het Water en Rioleringsplan (WRP) 2016-2019. In dit voorstel bevindt zich ook besluitvorming 

rondom voorzieningen betrekking hebbend op riolen en hoe deze conform BBV(notitie riolering) eventueel ingesteld moeten worden. Ook 

bevindt zich hier een voorstel in over de voeding. Op basis van de regels rondom deze voeding wordt in 2018 € 47.074(negatief 

exploitatieresultaat 2018 aan deze voorziening te onttrekken. Daarnaast is er dit jaar voor gekozen om de meer terugontvangen BTW 

riolen € 14.301 weer ten gunste van het product riolen te brengen en te storten in deze voorziening.

Op 19-1-2016 heeft de raad ingestemd met het Water en Rioleringsplan (WRP) 2016-2019. In dit raadsvoorstel bevindt zich ook 

besluitvorming rondom voorzieningen betrekking hebbend op riolen en hoe deze conform BBV(notitie riolering) eventueel ingesteld 

moeten worden. Ook bevindt zich hier een voorstel in over de voeding. Op basis van het raadsbesluit WRP wordt € 75.729 aan deze 

voorziening toegevoegd. 

Op 19-1-2016 heeft de raad ingestemd met het Water en Rioleringsplan (WRP) 2016-2019. In dit voorstel bevindt zich ook besluitvorming 

rondom voorzieningen en een reserve betrekking hebbend op riolen en hoe deze conform BBV(notitie riolering) eventueel ingesteld 

moeten worden. Ook bevindt zich hier een voorstel in over de voeding. Op basis van het raadsbesluit WRP wordt € 116.215 aan deze 

voorziening toegevoegd. 

In 2017 is er een voorziening gevormd van € 1.578.245 ten behoeve van de renovatie dak en overlopende geveldelen Sociaal cultureel 

centrum Schoneveld. Het werk is in 2018 gestart en loopt nog in 2019 door. De gemaakte kosten in 2018 € 408.747 zijn onttrokken aan 

deze voorziening. 

Het in financiële zin voorzien in de pensioenaanspraken die voormalige wethouders, of diens nabestaanden, hebben op de gemeente en 

het separeren van de voor dat doel overgedragen middelen. Aan de hand van berekeningen pensioenaanspraken (oud) wethouders wordt 

door een actuaris de hoogte van deze voorziening bepaald. Op basis hiervan het noodzakelijk om € 24.848 toe te voegen aan deze 

voorziening. Dit is veel minder dan de € 203.787 welke begroot is. Oorzaak is dat bij de actuariële berekeningen van de 

pensioenreserves van de toenmalige wethouders met een hogere rekenrente +0,8% gewerkt wordt. De actuaris heeft de  grondslagen 

voor deze berekeningen gebaseerd op de hiervoor genoemde circulaire van het ministerie van BZK. De aanwending van € 128.869 betreft 

de via de salarisadministratie uitbetaalde pensioenen aan (oud) wethouders of eventuele nabestaanden.

Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het groot onderhoud van de Wijkposten, steunpunten en overige 

gebouwen. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde 

Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-2025. In 2018 is € 23.079 aan deze 

voorziening toegevoegd en wordt € 62.531 onttrokken, omdat er groot onderhoud was bij de gemeentewerf(Overheaddeuren vervangen, 

Luchtgekoeld splitsysteem vervangen, Elektrische installatie armaturen vervangen en overig niet geraamd groot onderhoud in Asset)) en 

oude wijksteunposten Zuid-West 'De Plantage', Noord-West 'De Grund' (Schilderwerk) .

Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het grootonderhoud van de Sanitairgebouwtjes woonwagencentra. De 

toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren 

onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-2025. In 2018 is € 9.311 aan deze voorziening 

toegevoegd en wordt € 610 onttrokken, omdat er groot onderhoud was bij de woonwagencentra Bovenkamp.

Op 13 november 2013 heeft de raad met de vaststelling van de tweede bestuursrapportage 2013 besloten om een voorziening groot 

onderhoud fietstransferia en bijgebouwen in te stellen waarin jaarlijks een bedrag voor groot onderhoud gestort kan worden. Inmiddels is 

er een planning t/m 2061 gemaakt, hoe dit groot onderhoud moet plaatsvinden. Deze voorziening is geactualiseerd in 2015 op basis van 

het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke 

accommodaties 2016-2025. De toevoeging van € 49.622 aan deze voorziening betreft dan ook de benodigde storting 2018 en geen 

onttrekking ten behoeve van groot onderhoud fietstransferia Centrum en Castellum, omdat er geen onderhoud nodig was.

Het beschikbaar houden van het niet in de exploitatie gebruikte deel van de persoonsgebonden budgetten van personeelsleden, 

waardoor de verplichting wordt veilig gesteld. Vanaf 2017 maakt dit persoonsgebonden budget per personeelslid deel uit van het 

Individueel KeuzeBudget(IKB), zodat er geen vulling meer is van deze voorziening. Afspraak is dat de gespaarde budgetten t/m 2016 

binnen 3 jaar worden ingezet. De aanwending € 20.556 betreft het inzetten van deze budgetten ten behoeve van de aankoop van een 

fiets of een tegemoetkoming in de eigen bijdrage reiskosten woon-werkverkeer of lidmaatschap vakbond. Daarnaast vindt er een 

afboeking plaats van € 90 als gevolg van correctie van de beginstand. 
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4. Voorziening Volkshuisvesting 

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD >= 1 JAAR

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar 31-12-2018 31-12-2017

Onderhandse leningen van binnenlandse banken 93.680.029     85.723.415           

Waarborgsommen 41.155           41.155                 

Totaal 93.721.184     85.764.570           

Het overzicht van het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd >=1 jaar in 2018 is als volgt:

Verloopoverzicht van de vaste schulden

Onderhandse 

leningen van 

binnenlandse 

banken

Waarborg-

sommen
Totaal

Schuldrestant per 31-12-2017 85.723.415            41.155           85.764.570           

Opgenomen bedragen 15.000.000            -                    15.000.000           

100.723.415          41.155           100.764.570

Aflossingen 7.043.386              -                    7.043.386            

Schuldrestant per 31-12-2018 93.680.029            41.155           93.721.184           

In 2018 zijn de volgende geldleningen en waarborgsommen opgenomen:

*

* NWB Bank, leningnummer 102549 € 5.000.000,-

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 31-12-2018 31-12-2017

Bank saldi (Gemeente Houten) 6.494.197       11.257.775           

- Bank (Gemeente Houten) 6.494.197       11.257.775           

Liquide middelen (Regionale backoffice lekstroom) 3.958.655       862.474               

- Bank (Regionale backoffice lekstroom) 3.958.655       862.474               

Overige schulden (Gemeente Houten) 3.846.968       10.869.378           

- Crediteuren 3.193.660       4.404.867            

- Kasgeldleningen -                 6.000.000            

- Latente verplichtingen 336.080          333.671               

- Waarborgsommen grondexploitatie 317.227          130.840               

Overige schulden (Regionale backoffice lekstroom) 12.750.529     12.727.756           

- Nog te verrekenen met voorschot zorgaanbieders 123.350          205.091               

- Diverse nog te betalen bedragen 12.627.179     12.522.665           

Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 27.050.349 35.717.383

Toelichting "Bank saldi"

Op grond van de regeling Schatkistbankieren dienen gemeenten overtollige middelen te beleggen in de schatkist. Dit

met uitzondering van een drempelbedrag. Voor de Gemeente Houten bedraagt dit circa € 884,- voor 2018. De ruimte

onder het drempelbedrag is als volgt:

Toelichting “Langlopende schulden”

Het saldo van de langlopende schulden bedraagt aan het einde van het boekjaar 2018 € 93.680.029,-.

Deze leningen zijn opgenomen om in de grote liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien die is ontstaan door de grote projecten en 

investeringen, die onderhanden zijn. De rentelast over de opgenomen leningen bedroeg in 2018 € 1.964.603,-.

Saldo is in 2018 iets lager t.o.v. 2017 en er is geen kasgeldlening opgenomen per 31 december 2018

BNG, leningnummer 40.112294 € 10.000.000,-

Deze voorziening heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van sociale huisvesting in Houten. Het biedt onderhandelingsruimte bij 

projecten, afhankelijk van de kansen en bedreigingen die zich daarbinnen voordoen. Er is dus niet van te voren een bestedingsplan op te 

stellen. Mocht t.m. 2017 in mindering gebracht worden op de boekwaarde grondexploitaties. Met ingang van 1-1-2018 presenteren onder 

de voorzieningen. Geen mutaties in 2018.
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Toelichting "Bank saldi"

Op grond van de regeling Schatkistbankieren dienen gemeenten overtollige middelen te beleggen in de schatkist. Dit

met uitzondering van een drempelbedrag. Voor de Gemeente Houten bedraagt dit circa € 884,- voor 2018. De ruimte

onder het drempelbedrag is als volgt:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

883,898865

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

884 884 884

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

117.853

117.853

-

884

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

- - - -

90 91 92 92

- - - -

Toelichting "Overige schulden"

Crediteuren

Kasgeldleningen

Latente verplichtingen

Waarborgsommen grondexploitatie

Overlopende Passiva 31-12-2018 31-12-2017

- 3.864.006       4.359.857            

- 502.379          1.040.029            

- 262.010          93.140                 

Totaal 4.628.395       5.493.026            

De waarborgsommen voor grondverkopen worden verrekend bij de koop van de grond. De door de aannemers gestorte waarborgsommen 

zijn bedoeld om verhaal van schade welke optreedt bij bouwactiviteiten op relatief eenvoudige wijze te verhalen. Terugbetaling van deze 

waarborgsommen geschiedt na oplevering van het betreffende bouwwerk, waarbij eerst tot uitbetaling wordt overgegaan na controle door 

de projectleider. Eventuele schade wordt in mindering gebracht. Over de waarborgsommen die door aannemers worden gestort, wordt 

een rente tegen het wettelijke rentepercentage vergoed.

Op 05 maart 2019 stond van het saldo van de crediteuren volgens het financiële systeem nog een bedrag van € 349,704,- open.

Het opgenomen bedrag aan latente verplichtingen heeft betrekking op de terugbetalingsverplichting die de gemeente heeft aan het Rijk in 

het kader van de Wet Werk en Bijstand. Op grond van deze wet dient 75% van de vorderingen in het kader van bijstandsverlening die te 

maken hebben met verstrekte leenbijstand ingevolge de BBZ (onder aftrek van het opgenomen bedrag in de voorziening dubieuze 

bijstandsvordering) opgenomen te worden als terugbetalingsverplichting aan het Rijk. (Zie ook de post overige vorderingen: 

bijstandsverlening die is opgenomen onder de balanspost uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar.)

Saldo is in 2018 iets lager t.o.v. 2017 en er is geen kasgeldlening opgenomen per 31 december 2018

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume:

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te 

dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

(1) Drempelbedrag

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen

Ruimte onder het drempelbedrag

Overschrijding van het drempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of 

gelijk is aan € 500 miljoen

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 

miljoen te boven gaat

Drempelbedrag

Het saldo van de opgenomen kasgeldleningen bedraagt aan het einde van het boekjaar  € 0,-. 

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 

aangehouden middelen (negatieve bedragen 

tellen als nihil)

Dagen in het kw artaal

Kw artaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen

884



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               232 

Toelichting "Overlopende Passiva"

Boekwaarde   

1-1-2018

Vermeerderingen Boekwaarde   31-

12-2018

Nog te betalen bedragen (gemeente Houten): 8.034.012      16.040.174            17.315.183     6.759.003            

- 1.470.920      11.297.313            11.216.949     1.551.284            

- 87.634           57.551 83.958 61.227                 

- 3.999.532      3.543.625 3.999.532 3.543.625            

- 1.403.872      1.094.762 1.518.016 980.618               

- 3.799            11.500 10.324 4.975                   

- 375.421         35.423 410.844 -                      

- 692.834         0 75.560 617.274               

3.674.155-      3.674.155              2.894.997       2.894.997-            

- 3.674.155-      3.674.155 2.894.997 2.894.997-            

Totaal 4.359.857      19.714.329            20.210.180     3.864.006            

Toelichting nog te betalen bedragen (Regionale backoffice lekstroom)

Boekwaarde   

1-1-2018

Vermeerderingen Boekwaarde   31-

12-2018

-                54.658                  -                 54.658                 

- -                54.658 0 54.658                 

-                47.033                  -                 47.033                 

- -                47.033 0 47.033                 

1.040.029      345.277                 984.619          400.687               

- 26.783           291.703 312.758 5.728                   

- 8.435            53.574 50.169 11.840                 

- 38.477           0 0 38.477                 

- 0-                   0 0 0-                         

- 69.142           0 0 69.142                 

- 18.000           0 0 18.000                 

- 195.659         0 195.659 -                      

- 426.032         0 426.032 -                      

- 255.207         0 0 255.207               

- JOGG 2.293            0 0 2.293                   

Totaal 1.040.029      446.968                 984.619          502.379               

Toelichting:

EU:

Verminderingen

Sp.en Bew.in de Buurt/Br.imp.comb.func.2012-

2016

Huishoudelijke hulp toelage (WMO)

Sanering bodem Fort Honswijk

Rijk:

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling 

komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 

vergelijkbaar volume kunnen alsvolgt worden gespecificeerd:

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen 

met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen 

alsvolgt worden gespecificeerd:

Verminderingen

Europees project (CoSIE)

Vooruitontvangen BRIM subsidie

Onderwijsachterstanden

Er zijn voorschotbedragen ontvangen van Nederlandse en Europese overheidslichamen voor uitkeringen met 

een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Het betreft een bedrag van € 502.379,- dat conform BBV als vooruitontvangen bedragen is opgenomen

Nog te betalen bedragen (Regionale backoffice 

lekstroom):

Diversen nog te betalen (RBL)

Overige Nederlandse overheidslichamen:

Meer Energie Bedrijvenambassadeur

Reg.samenw. rond energiebesparing

Bij de consolidatie van de balansen van Houten en de RBL moeten de nog te betalen kosten Houten bij de RBL geëlimineerd worden 

tegen de totaal- vorderingen op openbare lichamen (Regionale backoffice lekstroom).

Nog te betalen ABP, IZA en Loonheffing

Nog te betalen (Rijk)

Nog te betalen (Overige overheden)

RMC subsidie kwalificatiemiddelen

Combinatiefuncties (Alg.Uitk.)

Participatiebudget

Nog te betalen bedragen (Overige)

Ontvangen waarborgsommen derden

Diverse nog te betalen SOZA

Transitorische rente geldleningen (inlcusief 

grondbedrijf)
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Boekwaarde   

1-1-2018

Vermeerderingen Boekwaarde   31-

12-2018

66.140           331.824                 206.292          191.673               

- 66.140           331.824                 206.292          191.673               

Te verrekenen optie vergoedingen 27.000           43.337                  -                 70.337                 

- 27.000           43.337 0 70.337                 

Totaal 93.140           375.161                 206.292          262.010               

Gewaarborgde geldleningen

Naam geldnemer % Borgstelling Gew aarborgd per          

1-1-2018

Gew aarborgd per 

31-12-2018

Oorspronkelijke bedrag

Diverse instellingen

Eigenaren sportcentrum 100               1.016.666 919.999 1.050.000

Totaal diverse instellingen 1.016.666 919.999 1.050.000

Woningbouwcorporaties  (Achtervangpositie WSW)

Lekstede Wonen 4.000.000 4.000.000 8.000.000

Stichting Viveste 50                 104.395.895 91.379.000 239.514.125

Totaal WSW achtervangpositie 108.395.895 95.379.000 247.514.125

Totaal gewaarborgde geldleningen 109.412.561 96.298.999 248.564.125

De gemeente staat borg voor nog uitstaande geldleningen van andere instellingen tot een bedrag van € 96.298.999,-. Het verloop van de 

gewaarborgde geldleningen in 2018 is als volgt:

Te verrekenen optie vergoedingen

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen kunnen alsvolgt 

worden gespecificeerd:

Verminderingen

Overige vooruitontvangen bedragen:

Diversen vooruitontvangen bedragen (inclusief 

grondbedrijf)
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Staat van baten en lasten per programma 
 
Nr. Programma Bedrag 

begroot 
primitief 
uitgaven 

2018 

Bedrag 
begroot 
primitief 

inkomsten 
2018 

Saldo 
begroot 
primitief 

 
2018 

Bedrag 
begroot 

uitgaven na 
wijziging 

2018 

Bedrag 
begroot 

inkomsten na 
wijziging 

2018 

Saldo 
 begroot na 

wijziging 
 

2018 

Bedrag 
werkelijke 

uitgaven 
 

2018 

Bedrag 
werkelijke 
inkomsten 

 
2018 

Saldo 
werkelijk 

 
 

2018 

00. Samen leven 48.856.501 11.056.976 -37.799.525 52.891.516 12.297.647 -40.593.869 52.697.168 12.131.387 -40.565.782 

02. Duurzame leefomgeving 41.093.505 32.907.047 -8.186.458 44.346.250 33.860.593 -10.485.657 29.548.786 20.862.342 -8.686.444 

03. Goede bereikbaarheid 3.974.448 533.418 -3.441.030 7.364.863 1.621.387 -5.743.476 5.308.163 926.023 -4.382.140 

04. Veilige leefomgeving 3.702.317 354.797 -3.347.520 3.726.795 336.197 -3.390.598 3.602.927 354.415 -3.248.512 

05. Betrokken bij de samenleving 4.226.177 870.441 -3.355.736 4.362.334 904.816 -3.457.518 4.007.083 926.649 -3.080.434 

Totaal programma's 101.852.948 45.722.679 -56.130.269 112.691.758 49.020.640 -63.671.118 95.164.128 35.200.817 -59.963.311 

Algemene dekkingsmiddelen          

          
 

Lokale heffingen 620.724 12.294.579 11.673.855 620.724 12.629.579 12.008.855 621.167 12.774.224 12.153.057 
 

Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

99.440 53.604.337 53.504.897 43.440 54.793.428 54.749.988  54.600.540 54.600.540 
 

Overhead 11.381.356 181.411 -11.199.945 11.738.978 221.728 -11.517.250 11.760.921 278.399 -11.482.522 
 

Saldo financieringsfunctie 189.911 107.251 -82.660 -88.398 10.000 98.398 -75.337 18.299 93.636 
 

Overige baten en lasten 1.442.703 1.242.491 -200.212 2.259.047 2.818.924 559.877 1.183.631 3.263.360 2.079.729 
 

Onvoorzien 61.251  -61.251       

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 13.795.385 67.430.069 53.634.684 14.573.791 70.473.659 55.899.868 13.490.382 70.934.821 57.444.439 

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten 115.648.333 113.152.748 -2.495.585 127.265.549 119.494.299 -7.771.250 108.654.510 106.135.638 -2.518.872 

           

Mutaties reserves          

          
 

Samen leven  1.172.175 1.172.175 426.032 3.192.783 2.766.751 847.305 2.664.800 1.817.495 
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Duurzame leefomgeving 1.275.000 868.169 -406.831 2.733.670 3.028.391 294.721 2.733.670 1.429.945 -1.303.725 
 

Goede bereikbaarheid  2.750 2.750  3.020.357 3.020.357  2.261.107 2.261.107 
 

Veilige leefomgeving  95.000 95.000  122.855 122.855  122.855 122.855 
 

Betrokken bij de samenleving          
 

Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

929.849 2.698.256 1.768.407 4.013.682 5.890.762 1.877.080 5.731.162 5.559.747 -171.415 

Gerealiseerd resultaat          

Gerealiseerd resultaat 117.853.182 117.989.098 135.916 134.438.933 134.749.447 310.514 117.966.647 118.174.092 207.445 
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Toelichting op staat van baten en lasten per programma 
 
 Bedrag 

begroot 
uitgaven na 

wijziging 
2018 

Bedrag 
werkelijk 
uitgaven 

 
2018 

Saldo 
werkelijk 

+ = voordeel 
- = nadeel 

2018 

 Bedrag 
begroot 

inkomsten na 
wijziging 

2018 

Bedrag 
werkelijk 

inkomsten 
 

2018 

Saldo 
werkelijk 

+ = voordeel 
- = nadeel 

2018 

 
LASTEN 
x € 1.000 

   
BATEN 
x € 1.000 

  

Samen leven 52.892 52.697 194  -12.298 -12.131 -166 

Duurzame leefomgeving 44.346 29.549 14.797  -33.861 -20.862 -12.998 

Goede bereikbaarheid 7.365 5.308 2.057  -1.621 -926 -695 

Veilige leefomgeving 3.727 3.603 124  -336 -354 18 

Betrokken bij de samenleving 4.362 4.007 355  -905 -927 22 

Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

14.574 13.490 1.083 
 

-70.474 -70.935 461 
        

Gerealiseerde totaalsaldo van 
baten en lasten 

127.266 108.655 18.611  -119.494 -106.136 -13.359 

Mutaties reserves:        
        

Samen leven 426 847 -421  -3.193 -2.665 -528 

Duurzame leefomgeving 2.734 2.734   -3.028 -1.430 -1.598 

Goede bereikbaarheid     -3.020 -2.261 -759 

Veilige leefomgeving     -123 -123  

Betrokken bij de samenleving        

Algemene dekkingsmiddelen en 
ondersteuning organisatie 

4.014 5.731 -1.717 
 

-5.891 -5.560 -331 

 134.439 117.967 16.472  -134.749 -118.174 -16.575 

 

Gerealiseerd resultaat       207 

 
 

Programma 'Samen leven' 
 
Verschil lasten: voordeel € 194.000 (0,4%) 
 
Transformatie en toegang € 565.000V 
Sociale basisvoorzieningen 

 Niet alle acties uit het 'werkplan 2018 Programma Sociale Kracht' zijn uitgevoerd. Dit geldt ook 
voor het project Sterke Buurten. Dit veroorzaakt een voordelig effect van € 226.000. Evenals 
bij het project Sterke Buurten heeft ook bij een aantal projecten uit het werkplan Sociale 
Kracht de verkenning in de beginfase de nodige tijd gekost. Een aantal uitgaven vonden 
hierdoor later in de tijd plaats dan vooraf verwacht. 
Beide projecten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve 'Programma Transities in 
Samenhang' (innovatie). De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve zullen dus ook lager 
zijn dan vooraf geraamd (zie deelprogramma 'programmabrede kosten'); per saldo is dit effect 
dus budgettair neutraal.  

 Diverse kleine verschillen tellen op tot € 22.000V. 
 
Eerste lijns ondersteuning: Sociaal team 

 Op 2 januari 2018 hebben we een definitief besluit genomen om de taken van het Sociaal 
Team per 1 april 2018 onder te brengen in een stichting of zo spoedig mogelijk na oprichting 
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van de stichting. Aan het oprichten van de stichting waren incidentele frictiekosten en 
structurele transitiekosten verbonden. Deze middelen zijn in 2018 voor een deel niet besteed 
(€ 155.000 V). Een gedeelte van deze uitgaven werd gedekt uit de bestemmingsreserve 
Programma Transities in Samenhang. Vandaar dat de onttrekking uit deze 
bestemmingsreserve ook € 155.000 lager is dan begroot (budgettair neutraal). 

 De bijdrage van de gemeente Houten aan de uitvoeringskosten Regionale Backoffice 
Lekstroom en de (boven)regionale projecten is zo'n € 50.000 lager uitgevallen. 

 Overige lasten < € 75.000 € 112.000V. 
 
 
Jeugd en onderwijs € 488.000N 
Tweedelijns ondersteuning en Bescherming/veiligheid 

 De kosten Zorg in Natura (ZIN) jeugd zijn voor 2018 € 544.000 hoger uitgevallen dan vooraf 
geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er nog afrekeningen uit voorgaande 
jaren binnen zijn gekomen (€ 259.000), door een toename van de kosten op het gebied van 
GGZ (€ 467.000) en lagere kosten voor J&O/KmB (€ 224.000). 

 Daarentegen zijn de kosten voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd hoger 
uitgevallen, namelijk € 112.000. De reden van deze stijging is niet bekend. In 2019 wordt 
gemonitord of de stijging een structureel karakter heeft. 

 
WMO € 588.000N 
Sociale basisvoorzieningen 

 Het budget voor vervoersvoorzieningen (voornamelijk scootmobielen en onderhoud) is in 2018 
met € 227.000 overschreden. Sinds 2018 hebben we een nieuw contract met 
hulpmiddelenleverancier Meyra. Naast een toename van het aantal voorzieningen en dus ook 
het onderhoud daarop, zijn de kosten zoals vastgelegd in het onderhoudscontract (onderhoud 
per voorziening) aanzienlijk hoger. Het betreft een open einde regeling, waarbij van te voren 
niet precies kan worden ingeschat wat het gebruik zal zijn 

 Overige grote afwijkingen binnen dit deelprogramma: 
- Begeleiding: € 424.000 N. 
- Huishoudelijke ondersteuning: € 254.000 V. 
- Rolstoelen: € 226.000 N. 

 .Overige lasten < € 75.000 € 35.000V. 
 
Werk € 285.000V 
Tweedelijns ondersteuning 

 In de halfjaarcijfers 2018 van de WIL werd een groot tekort op de uitvoeringskosten voor het 
programma Werk gemeld. Naar aanleiding hiervan is het budget voor uitvoeringskosten in de 
2e bestuursrapportage 2018 verhoogd met als dekking een onttrekking uit een reserve (€ 
111.000). Door bijsturing van de WIL is dit tekort beperkt gebleven, waardoor een voordeel 
van € 87.000 is ontstaan. Dit wordt geneutraliseerd door een lagere onttrekking uit de reserve. 

 Via de algemene uitkering is loon- en prijscompensatie 2018 toegevoegd aan het 
participatiebudget (€ 31.000). Deze compensatie bleek niet nodig om aan onze verplichtingen 
te voldoen ten opzichte ons UW bedrijf, waar onze Houtense WSW gestationeerd zijn. 

 Diverse overige verschillen tellen op tot € 34.000V. 
 
Marketing en acquisitie 
Er is een voordeel ontstaan op de rentekosten (lasten) (€ 63.000V)en een nadeel op de rente-
ontvangen (baten) van € 63.000 (budgettair neutraal), doordat een geldlening eerder is afgelost. 
 
Overige verschillen tellen op tot € 70.000V. 
 
Inkomen € 662.000V 
Informele ondersteuning 

 Binnen het Programma Sociale Kracht zijn over de periode 2017 – 2019 verschillende 
projecten op het gebied van preventie voorzien. Een deel is niet zoals gepland in 2018 
gestart, maar zal pas in 2019 starten (conform het werkplan 2019 Programma Sociale Kracht). 
Dit levert op het deelprogramma Inkomen voor 2018 een voordeel van € 99.000 op. Deze 
uitgaven worden bekostigd uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. 
Vandaar dat de onttrekking uit deze bestemmingsreserve in 2018 ook lager is uitgevallen. 
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Deze onttrekking wordt verantwoord onder deelprogramma 'Programmabrede kosten'. Per 
saldo is dit effect dus budgettair neutraal. 

 Diverse kleine verschillen tellen op tot € 9.000V. 
 
Participatiewet algemeen 

 De uitvoeringskosten WIL zijn € 87.000 lager uitgevallen in 2018. Voornaamste reden is dat 
de WIL veel gebruik heeft gemaakt van inhuur derden; hierdoor krijgt Houten meer 
compensabele BTW over de uitvoeringskosten WIL vergoed dan waarmee in de begroting 
2018 rekening was gehouden.   

 Diverse kleine verschillen tellen op tot € 30.000V 
 
Participatiewet inkomensdeel 

 Op basis van de prognose van het aantal bijstandgerechtigden (halfjaarcijfers 2018 WIL) is de 
begroting 2018 bijgesteld. In plaats van de verwachte stabilisatie op het niveau 2017 is er een 
lichte daling opgetreden, wat resulteerde in lagere uitkeringen (€ 173.000 V). De instroom 
daalt sneller dan de uitstroom. 

 De verstrekte uitkeringen en leningen bijzondere bijstand zelfstandigen zijn veel lager (€ 
60.000 V) dan de prognose in halfjaarcijfers 2018 WIL. Deze prognose was in samenwerking 
met de gemeente Utrecht (uitvoerder van de regeling) bepaald. Men ging hierbij van 
ervaringscijfers uit, die door de betere economische situatie niet goed in te schatten waren. 

 Diverse kleine verschillen tellen op tot € 7.000V. 
 
Armoedebeleid 

 Het totale budget met betrekking tot armoede- en minimabeleid bedraagt ongeveer € 1,9 
miljoen. Dit bestaat uit verschillende regelingen zoals: bijzondere bijstand, indirecte 
schoolkosten, individuele studietoeslag, individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming kosten 
kinderopvang, U-pas, de collectieve zorgverzekering voor minima, regeling tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten en subsidies met betrekking tot: Stichting Leergeld 
Houten, Stichting Budgethulp Houten, Jeugdfonds Sport & Cultuur en SUN Lekstroom. In dit 
brede vlak is zo'n € 80.000 niet benut in 2018. Deze gelden kunnen echter (deels) dekking 
geven aan de tekorten op kinderopvang en de U-pas. Over 2018 zijn deze tekorten nu via de 
bestuursrapportage al eerder gedekt uit de algemene middelen. 

 Ten behoeve van de prognoses 2018 in de tussentijdse rapportages werd er door WIL ook 
gekeken naar de cijfers uit voorgaande jaren. Op basis daarvan werd een forse aanname 
gedaan voor bijzondere bijstand statushouders. Aangezien Houten in 2018 bijna geen 
statushouders gehuisvest heeft, de taakstelling was namelijk in 2017 al bereikt, is op dit 
budget een voordeel van € 140.000 ontstaan. 

 De overige verschillen tellen op tot € 23.000 N. 
 
Programma 'Samen leven' programmabrede kosten (€ 293.000 N) 

 Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie 
aan de producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en 
verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke 
kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. 
In de loop van 2018 heeft er een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden; er is € 0,3 
miljoen ten laste gebracht van de post 'flankerend personeelsbeleid' onder programma 
'Algemene dekkingsmiddelen'. Doordat de werkelijke kosten op basis van de 
voorcalculatorische verdeelsleutel uit de primitieve begroting 2018 worden toegerekend naar 
de producten, is op dit deelprogramma onder Samen leven een nadeel van € 0,3 miljoen 
ontstaan. Bij 'Algemene dekkingsmiddelen' komt een voordeel van dezelfde omvang tot 
uitdrukking. 
 

Overige € 51.000V 

 Overige lasten < € 75.000 € 51.000V. 
 
Verschil baten: nadeel € 166.000 (1,3%) 
Sociale basisvoorziening jeugd € 139.000V 

 De rijksbijdrage (€ 139.000) voor Onderwijs Achterstandenbeleid moet als dekking gebruikt 
worden voor de kosten van de peuterspeelzalen. De huidige begroting was nog gebaseerd op 
de situatie van subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk van voor de harmonisatie van 
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kinderopvang en peuteropvang van 1 januari 2018, waarbij deze kosten geheel voor rekening 
kwamen van de gemeente, zodat deze opbrengst een voordeel van € 139.000 oplevert bij het  
peuterspeelzaalwerk. 

 
Transformatie en toegang € 62.000N 

 Overige baten < € 75.000 € 62.000N. 
 
Jeugd en onderwijs € 55.000N 

 Overige baten < € 75.000 € 55.000N. 

  
WMO € 35.000N 

 Overige baten < € 75.000 € 35.000N. 
 
Werk € 98.000N 
Marketing en acquisitie 

 Er is een voordeel ontstaan op de rentekosten (lasten)en een nadeel op de rente-ontvangen 
(baten) (€ 63.000N) van € 63.000 (budgettair neutraal), doordat een geldlening eerder is 
afgelost. 

 Overige verschillen tellen op tot € 31.000N. 
 
Inkomen € 32.000N 
Participatiewet inkomensdeel 

 Als gevolg van deze lagere uitkeringen en leningen is de uitkering van het Rijk (75% 
vergoeding) ook lager (€ 50.000N). Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een afrekening 
vanuit het Rijk over 2015 en 2017 (€ 26.000V). 

 Voor de debiteuren WIL moet aan het einde van het jaar de waardering van deze debiteuren 
bepaald worden. WIL bepaalt met behulp van betalingsgedrag de percentages oninbaarheid. 
Dit levert een nadeel op van € 55.000. 

 Overige baten < € 75.000 € 13.000V. 
 
Armoede 

 Overige baten < € 75.000 € 34.000V. 
 
Sport & gezondheid € 23.000N 

 Overige baten < € 75.000 € 23.000N. 
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Programma  'Duurzame leefomgeving' 
 
Verschil lasten: voordeel € 14.797.000 (33,4%) 
 
Woningbouw € 70.000V 

 Het betreft hoofdzakelijk het restant van het budget van de stedenbouwkundige visie. Dit 
restant van circa € 70.000V (bestemmingsreserve Toekomstfonds) wordt samen met het 
budget van 2019 (€ 100.000) ingezet voor de Ruimtelijke Koers Houten. 

 
Leefomgeving € 19.000V  

 Het voordeel op de lasten speelvoorzieningen (€ 30.000V) wordt voor een groot deel 
veroorzaakt doordat de aanleg van de jeu de boules banen is vertraagd naar 2019.  

 Voor het grootste gedeelte wordt het voordeel op de lasten van groenvoorzieningen 
(€ 50.000V) veroorzaakt doordat er voor 2 projecten in het kader van reconstructie 
plantsoenen (Kamgras en Boogmuur) geen uitgaven zijn gedaan. Uitvoering van deze 
projecten vindt plaats in 2019. 

 Er heeft in 2018 meer onderhoud aan riolen en aan watergangen plaatsgevonden dan 
gepland, daarnaast zijn er ook meer kwijtscheldingen verleend dan vooraf was ingeschat 
(€ 61.000N). Tegenover dit nadeel op de lasten staat een hogere onttrekking uit de 
voorziening egalisatie tarief riool. 

 
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 13.538.000V 

 In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal 
opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. Dit levert bij de 
lasten in 2018 een voordeel op van € 6.801.000V(verlaging boekwaarde door minder kosten 
dan opbrengsten). De werkelijke uitgaven voor de grondexploitaties zijn € 6.737.000V lager 
dan geraamd doordat de verkopen achter zijn gebleven. 

 
Gebiedsinrichting excl. Grondexploitaties € 288.000V 

 In 2018 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor een aantal projecten in het 
kader van de mobiliteitsverbetering eiland van Schalkwijk. Deze projecten hebben een langere 
doorlooptijd dan een begrotingsjaar € 148.000V. Dit resterende budget wordt via het Fonds 
Mobiliteitsverbetering Eiland van Schalkwijk meegenomen naar 2019 ter uitvoering van deze 
projecten. 

 De beschikbaar gestelde middelen van de 2e tranche voor de projecten in het buitengebied 
zijn jaar overschrijdend (€ 78.000V). Het restantbudget wordt via het Fonds Buitengebied 
meegenomen naar 2019 ter uitvoering van deze projecten. 

 Het optimaliseren van de bereikbaarheid van de forten en andere waterlinieobjecten op het 
Eiland van Schalkwijk betreft een fasering over meerdere jaren (€ 35.000V). Het 
restantbedrag blijft hiermee in de bestemmingsreserve Linieland en wordt in 2019 ingezet bij 
de verdere uitvoering van deze projecten. 

 Er bleek in werkelijkheid minder onderhoud aan het fort Honswijk (€ 27.000V) nodig dan 
vooraf geprognosticeerd. De totale raming voor 2018 was € 284.000 de werkelijke uitgaven 
waren € 257.000. Het restant wordt via de bestemmingsreserve Linieland meegenomen naar 
2019. 

 
Duurzaamheid & energietransitie € 12.000V 

 Aan het einde van het jaar vindt de afrekening van de AVU plaats op basis van de werkelijke 
hoeveelheden van de diverse afvalstromen. Er is in 2018 ook sprake geweest van hogere 
kwijtschelding dan vooraf was verwacht. Door het budgetneutrale karakter van de 
afvalstoffenheffing betekent dit dat het nadeel op de hogere kosten (€ 95.000N) in dit geval 
leidt tot een gelijke hogere onttrekking uit de Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. Bij de 
berekening van het tarief voor de afvalstoffenheffing in het kader van de begroting 2020 wordt 
de stand van deze voorziening betrokken. 

 De gemeente Houten is een aantal jaar penvoerder voor deze regionale projecten geweest. 
Met in gang van 1 januari 2019 wordt de gemeente Stichtse Vecht de penvoerder.Naast de 
specifieke bijdragen in de Algemene uitkering dragen alle deelnemende gemeente bij aan de 
uitvoering van deze opgaven. Bij de 2e bestuursrapportage is het resterende positieve saldo 
van deze regionale projecten per abuis in het gemeentelijke saldo terecht gekomen. Dit saldo 
moet worden overgedragen aan de gemeente Stichtse Vecht als nieuwe penvoerder en leidt 
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tot een nadelig resultaat (€ 170.000N). 

 De combinatie van personele wisselingen en de bestuurswissel hebben ertoe geleid dat een 
aantal projecten pas in de loop van 2018 zijn gestart. Dit zijn bijvoorbeeld de start van de 
voorbereiding van het klimaatplan Houten 2019-2022, de bijdrage aan 
duurzaamheidsinitiatieven, laadpalen en procesbegeleiding 2e windmolenpark (€ 277.000V). 
Deze projecten zullen in 2019 verder worden uitgevoerd en projecten die in 2018 niet zijn 
uitgevoerd zijn doorgeschoven naar 2019. Het saldo van dit product blijft beschikbaar in het 
Toekomstfonds. 

 
Saldo kostenplaatsen Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte, Tractie, Gemeentewerf en 
steunposten € 604.000V 

 Tijdens het opstellen van de begroting 2018 worden de kostenplaatsen op basis van 
voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en 
verantwoording(BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke 
kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen 
saldo kostenplaatsen meer. 

 
Overige lasten < € 75.000 € 266.000V 
 
 
Verschil baten: nadeel € 12.998.000 (38,4%) 
 
Leefomgeving € 87.000V 

 Het voordeel op de baten is voor het grootste deel ontstaan doordat het onderhoud van 
zandbakken van scholen over het jaar 2017 pas is gefactureerd in 2018 (€26.000V). 

 Tegenover het nadeel op de lasten riolen staat een hogere onttrekking uit de voorziening 
egalisatie tarief riool € 61.000V. 

 
 
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 13.538.000N 

 In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal 
opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. De grondverkopen 
bij zowel niet bedrijventerreinen € 11.410.000N als bedrijventerreinen € 2.128.000N lager. De 
verwachting is dat in 2018 gezien het aantal genomen opties, deze verkopen alsnog 
plaatsvinden. 

 
Gebiedsinrichting excl. Grondexploitaties € 180.000V 

 In 2018 is de meeropbrengst leges omgevingsvergunningen hoger uitgevallen dan eerder 
geraamd (€ 180.000V) in de 2e bestuursrapportage. Dit is veroorzaakt door een aantal kleine 
aanvragen(55) en een grote aanvraag, zorgcomplex Loerik 6, die niet voorzien was in 2018 
maar aan het einde van het jaar alsnog vergund is. 

 
Duurzaamheid & energietransitie € 139.000V 

 Tegenover het nadeel op de lasten afval staat een hogere onttrekking uit de voorziening 
egalisatie tarief afvalstoffenheffing (€ 95.000V). 

 Dit voordeel van € 44.000 betreft de bijdrage van de gemeente Utrecht in de gemaakte kosten 
voor de energy-analyse U10. 

 
Overige baten < € 75.000 € 134.000V 
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Programma Bereikbaar 
 
Verschil lasten: voordeel € 2.057.000 (28,0%) 
 
Autoverkeer € 380.000V 

 Het voordeel op de lasten van € 79.000 voor wegonderhoud wordt veroorzaakt door het saldo 
van een groot aantal positieve en negatieve afwijkingen op de verschillende projecten. Er zijn 
projecten waarbij er uiteindelijk meer asfalt nodig was dan vooraf voorzien (rondweg/De 
Staart) of waarbij ook een tussenlaag moest worden vervangen (Waalseweg). Daarnaast is er 
sprake geweest van ongepland maar onuitstelbaar meerwerk bij projecten en is er meer 
kleinschalig onderhoud uitgevoerd om de wegen veilig en doelmatig te onderhouden. Bij 
andere projecten bleek de tussenlaag uiteindelijk niet te hoeven worden vervangen 
(Ruitercamp/Mispelgaarde) of zijn projecten doorgeschoven naar 2019 
(Klaprooshof/Weerwolfspad). 

 Het voordeel van € 301.000 op de lasten civieltechnische kunstwerken wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door het doorschuiven van projecten naar 2019. Het onderhoud aan bruggen en 
wegen op de brandweerroutes is door prioriteitstelling doorgeschoven. Het onderhoud aan de 
brug Achterdijk is naar aanleiding van bezwaren van enkele boeren in de omgeving tegen de 
tonnagebeperking na de renovatie vertraagd doordat er eerst aanvullend onderzoek nodig is. 

 
Fietsverkeer € 1.763.000V 

 De uitvoering van de aanleg van een aantal fietsstraten, waarvoor subsidie door de Provincie 
Utrecht beschikbaar wordt gesteld, is vertraagd naar 2019. Dat betekent dat enerzijds de 
kosten voor deze projecten niet zijn gemaakt, maar anderzijds dat ook de verwachte 
inkomsten uit subsidies niet zijn gerealiseerd. Er is vertraging bij de Beusichemseweg 
ontstaan doordat er opnieuw moet worden aanbesteed omdat de aannemer die het werk 
gegund was de planning niet kon halen. Bij de aanleg van fietsstraat het Oostrumsdijkje is 
vertraging ontstaan doordat er problemen zijn met de aankoop van de grond. Ook de aanleg 
van de fietsstraat Heemsteedseweg loopt vertraging op. Hierbij is sprake van een 
samenwerkingsverband met de gemeente Nieuwegein. Voor de uitvoering van de fietsstraat 
Lobbendijk is in het laatste kwartaal van 2018 de subsidie van de Provincie Utrecht reeds 
ontvangen. De uitvoering vindt plaats in 2019. 

 
Saldo kostenplaatsen Beheer Openbare Ruimte € 67.000N 

 Tijdens het opstellen van de begroting 2018 worden de kostenplaatsen op basis van 
voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en 
verantwoording(BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke 
kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen 
saldo kostenplaatsen meer. 

 
Overige lasten < € 75.000 € 19.000N 
 
Verschil baten: nadeel € 695.000 (42,9%) 
 
Autoverkeer € 171.000V 

 Het voordeel op de baten van € 171.000 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat 
kosten die gemaakt zijn voor de herinrichting van Het Rond zijn doorberekend aan de 
eigenaar van de winkels op het Rond. Deze opbrengst was niet geraamd. 

 
Fietsverkeer € 934.000N 

 Door vertraging in het werk zijn de begrote subsidie van de provincie Utrecht nog niet 
ontvangen. 

 
Overige baten < € 75.000 € 68.000V 
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Programma 'Veilige leefomgeving' 
 
Verschil lasten: voordeel € 124.000 (3,3%) 
 
Openbare orde en veiligheid € 46.000V 
Vanuit de impulsmiddelen 2018 is € 64.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het traject 
ondermijning. In de loop van 2018 is dit traject gestart, waardoor het budget pas gedeeltelijk is 
uitgegeven € 18.000 Dit levert een voordeel op van € 46.000V. Dit bedrag blijft via de 
bestemmingsreserve Organisatie-ontwikkeling beschikbaar. 
 
Overige lasten < € 75.000 € 78.000V 
 
Verschil baten: voordeel € 18.000 (1,4%) 
 
Overige baten < € 75.000 € 18.000V 

 
 

Programma 'Betrokken bij de samenleving' 
 
Verschil lasten: voordeel € 355.000 (8,1%) 
 
(Voormalig) bestuur € 180.000V 

 Er heeft in 2018 een veel lagere toevoeging aan de voorziening Wethouderspensioenen 
plaats gevonden. Oorzaak is dat bij de actuariële berekeningen van de pensioenreserves van 
de (toenmalige) wethouders met een hogere rekenrente +0,8% gewerkt wordt. De actuaris 
heeft de  grondslagen voor deze berekeningen gebaseerd op de hiervoor genoemde circulaire 
van het ministerie van BZK (€ 180.000V). 

 
Saldo kostenplaats (Interne) Dienstverlening € 252.000V 

 Tijdens het opstellen van de begroting 2018 worden de kostenplaatsen op basis van 
voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en 
verantwoording(BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke 
kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen 
saldo kostenplaatsen meer. 

 
Overige lasten < € 75.000 € 77.000N 
 
Verschil baten: voordeel € 22.000 (2,4%) 
 
Overige baten < € 75.000 € 22.000V 

 
 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 
Verschil lasten: voordeel € 1.083.000 (7,4%) 
 
Algemene baten en lasten € 1.076.000V 

 Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie 
aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording 
(BBV) worden evenals in 2017 in 2018 de kosten voor salarissen en inhuur bij de rekening op 
basis van werkelijke kosten doorbelast aan de producten. Het totale resultaat op de 
verschillende kostenplaatsen voor salarissen en inhuur en de relatie met mutaties in de 
bestemmingsreserve organisatieontwikkeling worden in de paragraaf Bedrijfsvoering integraal 
toegelicht (€ 1.519.000V). 

 Bij de ICT derden € 232.000N doordat de contract WIL per 1 mei 2018 afliep en dit in 
afwachting van een nieuw contract steeds stilzwijgend per maand verlengd wordt. Geen 
kosten maar ook geen opbrengsten geraamd vanaf 1 mei(zie ook baten). 

 Algemene baten en lasten € 211.000N doordat het voordeel op de BTW afval en riolen 
teruggegeven wordt aan deze producten door een storting in voorzieningen(€ 132.000N), 
vrijval stelpost Flankerend beleid (€ 22.000V), bijstorting op basis van herziening 
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grondexploitaties februari 2019 in de voorziening verliesgevend complex Woningbouw 
Tuurdijk 't Goy (€ 47.000N), door de verwerking van de kosten werkzaamheden planeconoom 
inzake wet omgevingsvergunningen (€ 44.000N) en overige kleine posten (€ 10.000N). De 
post kosten werkzaamheden planeconoom wordt gedekt door een onttrekking uit een reserve. 

 
Overige lasten < € 75.000 € 7.000V 
 
Verschil baten: voordeel € 461.000 (0,7%) 
 
Algemene baten en lasten € 444.000V 

 Dit voordeel wordt veroorzaakt door hogere terugontvangen BTW op leveranties derden 
Afval/riolen (€132.000V), Lagere voorziening dubieuze belastingdebiteuren BghU (€ 11.000V) 
en overige kleinere posten (€ 5.000V). 

 ICT derden € 244.000V(zie lasten). 

 Positief saldo overdrachten gronden derden € 52.000V. Dit saldo wordt gestort in de reserve 
BOR. 

 
Overige baten < € 75.000 € 17.000V 

 
 

Mutaties reserves alle programma's 
 
Verschil lasten: nadeel € 2.138.000 (29,8%) 
 
Storting bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 398.000N 

 In de decembercirculaire 2018 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld met 
omschrijving 'transformatiefonds Sociaal Domein jeugd'. Het Transformatiefonds is bedoeld 
om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het Actieprogramma Zorg voor de 
Jeugd. De middelen die voor 2018 zijn toegekend (€ 398.000) zijn bestemd voor de regio 
Lekstroom. Omdat deze middelen pas in december 2018 zijn toegekend en er nog geen 
uitgaven gemaakt zijn, zijn ze gestort in deze reserve (€ 398.000N). 

 
Storting bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 1.725.600N 

 Conform de met de raad afgesproken spelregels, waarbij de P-budgetten t/m 2019 tussen 
hekken zijn geplaatst, wordt het voordelig resultaat € 1.725.600 op salaris- en inhuurkosten 
2018 gestort in deze reserve (€ 1.725.600N). Dit kan worden ingezet voor 
capaciteitsvraagstukken in 2019 en zijn ook geoormerkte (project)budgetten, welke door een 
gewijzigde fasering doorgeschoven worden naar 2019. 

 
Overige stortingen < € 75.000 € 14.400N 
 
Verschil baten: nadeel € 3.216.000 (21,1%) 
 
Onttrekking bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 429.000N  

 Binnen het Programma Sociale Kracht zijn er in 2018 naast een aantal kleine, ook een aantal 
grote meerjarige projecten gestart (waaronder Houtense Werktafel en Sterke Buurten). 
Hoewel er in 2018 wel gestart is met deze projecten zal het financiële effect ten gevolge van 
de verbreding van de uitvoering zich vooral in 2019 voordoen. Deze uitgaven worden gedekt 
uit deze reserve. Doordat de werkelijke uitgaven lager zijn uitgevallen, is de onttrekking ook 
lager (€ 333.000N). De voordelen door de lagere uitgaven zijn voor het grootste gedeelte 
verantwoord onder de deelprogramma's 'Toegang en transformatie' en 'Inkomen'. 

 In de begroting voor het Sociaal Team was rekening gehouden met een onttrekking van 
€ 550.000 uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Doordat de 
werkelijke uitgaven 2018 lager zijn uitgevallen (zie voordeel van € 155.000 onder deelpro-
gramma 'Toegang en transformatie' van dit programma), is de onttrekking ook € 155.000 lager 
dan begroot. Na een kleine afrekening die nog in 2019 zal plaatsvinden, kon het resterende 
bedrag vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo (€ 145.000). Per saldo heeft dus een 
onttrekking plaatsgevonden van € 540.000 (€ 10.000N). 

 In de maandelijkse begrotingswijziging van december 2018 zijn de restantmiddelen voor 
huishoudelijke hulp toelage in deze reserve gestort. Voor 2018 was een onttrekking begroot, 
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maar die bleek niet nodig te zijn, waardoor op dit deelprogramma een nadeel van € 87.000 is 
ontstaan. 

 Overige verschillen tellen op tot € 1.000V. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve WWB-werkdeel € 64.000N 

 Ten behoeve van het verwachte tekort 2018 op het programma Werk (WIL) is een budget 
opgenomen van € 111.000 in de 2e bestuursrapportage 2018. De werkelijke uitgaven zijn 
lager uitgevallen (€ 87.000). Doordat de WIL het lokaal handgeld 2018 teruggeeft aan de 
individuele gemeente € 23.000 is er een lagere onttrekking uit deze reserve nodig was (€ 
64.000N).  

 
Onttrekking bestemmingsreserves Beheer Openbare ruimte (BOR) en Initieel onderhoud openbare 
ruimte (€ 1.598.000N) 

 Lagere onttrekkingen uit deze reserves door lagere kosten voor: 
o Fietsstraat Heemsteedseweg (€ 590.000N) 
o Omgevingsvisie (€ 143.000N) 
o Stedenbouwkundige visie (€ 100.000N) 
o Programma Duurzaam 2018 (€ 111.000N) 
o Fonds buitengebied 2e tranche (€ 78.000N) 
o Diverse projecten (€ 80.000N) 

 Daarnaast heeft er voor € 496.000N een verschuiving plaatsgevonden met onttrekkingen uit 
het programma Goede Bereikbaarheid. 

 
Onttrekking bestemmingsreserves Beheer Openbare ruimte (BOR) € 759.000N 

 Door de genoemde vertragingen in de uitvoer van projecten voor onderhoud aan wegen en 
bruggen en de aanleg van fietsstraten, is ook de onttrekking uit deze reserve lager dan 
begroot. Dit leidt tot een nadeel op de inkomsten. 

 
Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 339.000N  

 Er zijn bijna geen kosten programma Organisatieontwikkeling 2018-2022; frictiebudget ten 
behoeve van structuur en sturing en werkbudget ten behoeve van communicatie 
/inspiratie/teamontwikkeling geweest. Daarom een onttrekking uit reserve 
organisatieontwikkeling niet nodig (€ 214.000N). Lagere kosten tijdelijke (2018) versterking 
formatie/ informatiebeleid (€ 107.000N), gevolg lagere onttrekking reserve en diverse 
projecten uit perspectiefnota 2018 niet nodig gebleken (€ 35.000N door geen onttrekking). 

 
Onttrekking Concernweerstandsvermogen grondexploitaties € 47.000V  

 De bijstorting voorziening verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk 't Goy (€ 47.000V),  
basis herziening grondexploitaties maart 2019, wordt ten laste van deze reserve gebracht. 

 
Overige stortingen < € 75.000 € 74.000N 
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Baten en lasten op taakveld BBV / programma 
 
 

x 1.000 
 

00. 02. 03. 04. 05. A 

Eindtotaal 

 

Samen leven 
Duurzame 
leefomgeving 

Goede 
bereikbaarheid 

Veilige leefomgeving 
Betrokken bij de 
samenleving 

Algemene 
dekkingsmiddelen en 
ondersteuning 
organisatie 

Code Taakveld 
2018 
Lasten 

2018 
Baten 

2018 
Lasten 

2018 
Baten 

2018 
Lasten 

2018 
Baten 

2018 
Lasten 

2018 
Baten 

2018 
Lasten 

2018 
Baten 

2018 
Lasten 

2018 
Baten 

2018 
Lasten 

2018 
Baten 

2018 
Saldo 

Begroting 
2018 na 
wijziging 

Afwijking 
rekening 
tov 
begroting 

0.1 Bestuur         2.119 -1   2.119 -1 2.118 2.219 101 

0.10 Mutaties reserves 847 -2.665 2.734 -1.430  -2.261  -123   5.731 -5.560 9.312 -12.039 -2.726 -8.082 -5.356 

0.2 Burgerzaken         1.330 -926   1.330 -926 404 385 -19 

0.4 Overhead           11.761 -278 11.761 -278 11.483 11.517 34 

0.5 Treasury   28 -159       -75 -18 -47 -177 -225 -229 -4 

0.61 OZB woningen           305 -7.499 305 -7.499 -7.194 -7.190 4 

0.62 OZB niet-woningen           290 -4.934 290 -4.934 -4.644 -4.494 150 

0.64 Belastingen Overig            -158  -158 -158 -171 -13 

0.7 
Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

           -54.601  -54.601 -54.601 -54.750 -149 

0.8 Overige baten en lasten         500  1.184 -3.211 1.684 -3.211 -1.527 511 2.038 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer       2.533      2.533  2.533 2.531 -2 

1.2 Openbare orde en veiligheid 16  291 -5   1.011 -329 21    1.339 -334 1.005 1.102 97 

2.1 Verkeer en vervoer   1.796 -450 5.298 -917 38 -26     7.132 -1.393 5.739 7.262 1.523 

2.2 Parkeren      -9        -9 -9 -15 -6 

2.5 Openbaar vervoer     10        10  10 11 1 

3.1 Economische ontwikkeling 148 -284 228          376 -284 92 137 45 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur   4.385 -4.508         4.385 -4.508 -123 -140 -17 

3.3 
Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

  98 -55         98 -55 43 101 58 

3.4 Economische promotie            -182  -182 -182 -181 1 

4.1 Openbaar basisonderwijs 138 -53           138 -53 85 98 13 

4.2 Onderwijshuisvesting 3.021 -99           3.021 -99 2.922 2.914 -8 

4.3 
Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

2.128 -338           2.128 -338 1.790 1.955 165 

5.1 Sportbeleid en activering 861 -8           861 -8 853 884 31 
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5.2 Sportaccommodaties 2.866 -1.317           2.866 -1.317 1.549 1.521 -28 

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

1.739 -235       37    1.776 -235 1.541 1.539 -2 

5.4 Musea   126          126  126 127 1 

5.5 Cultureel erfgoed   786 -436         786 -436 350 374 24 

5.6 Media 637            637  637 641 4 

5.7 
Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

26  3.627 -224         3.653 -224 3.429 3.554 125 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.822 -885           4.822 -885 3.936 4.218 282 

6.2 Wijkteams 3.766 -103           3.766 -103 3.663 3.864 201 

6.3 Inkomensregelingen 11.596 -7.909 185        26  11.807 -7.909 3.898 4.361 463 

6.4 Begeleide participatie 584            584  584 649 65 

6.5 Arbeidsparticipatie 999 -5           999 -5 993 1.085 92 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.579 -38           3.579 -38 3.541 2.584 -957 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.092 -854           2.092 -854 1.238 1.552 314 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.246 -4           10.246 -4 10.242 9.615 -627 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 46            46  46 46  

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.002            1.002  1.002 1.103 101 

7.1 Volksgezondheid 2.386            2.386  2.386 2.517 131 

7.2 Riolering   2.136 -2.448         2.136 -2.448 -312 -295 17 

7.3 Afval   4.354 -4.840         4.354 -4.840 -485 -453 32 

7.4 Milieubeheer   2.225 -411   21      2.246 -411 1.835 2.069 234 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria   111 -154         111 -154 -44 -44  

8.1 Ruimtelijke ordening   920 -135         920 -135 784 1.001 217 

8.2 
Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

  6.014 -5.912        -53 6.014 -5.965 49 250 201 

8.3 Wonen en bouwen   2.239 -1.123         2.239 -1.123 1.116 1.435 319 

Eindtotaal 53.545 -14.797 32.283 -22.290 5.308 -3.187 3.603 -478 4.007 -927 19.222 -76.494 117.968 -118.173 -208 -312 -104 
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Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector 
 

bedragen x € 1 De heer H.S. den Bieman De heer W. van Zanen 

Functiegegevens  Gemeentesecretaris Raadsgriffier 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deelfactor in fte) 1,0 1,0 

Dienstverband? ja ja 

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.531,90 84.091,31 

Beloning betaalbaar op termijn 17.884,56 13.598,28 

Subtotaal 131.416,46 97.689,59 

      

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000,00 189.000,00 

      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging  131.416,46 97.689,59 

      

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling  N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017     

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 

Deelfactor 2017 in fte 1,0 1,0 

Dienstverband? ja ja 

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.635,05 84.774,29 

Beloning betaalbaar op termijn 16.682,56 12.618,36 

Subtotaal 128.317,61 97.392,65 

      

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000,00 181.000,00 

      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging  128.317,61 97.392,65 
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Incidentele Baten en lasten 
Uitgangspunten: 

 In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen 
(minimaal € 5.000,--) 

 Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige 
baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter 

 Posten die, conform raadsbesluit, rechtstreeks in mindering zijn gebracht op 
de algemene middelen reserves zijn meegenomen 

 
 

(Deel) 

programma Omschrijving
Bedrag

€

Lasten

1. Programma Samen leven

- Enkele zorgaanbieders Jeugd hebben voor de jaren 2015 t.m. 2017 te lage 

productie-opgaven opgesteld 259.012

- Activiteitenbudget, beheer Lorech en Markant 102.340

- Afloop WMO voorboekingen 2017 47.895

- project Musicus in de klas 10.000

- project Cultuureducatie met kw aliteit 10.000

Totaal Programma Samen leven 429.247

2. Programma Duurzame leefomgeving

- Jaarplan Beheer openbare ruimte Groen en speeltoestellen 2018   538.752

Totaal Programma Duurzame leefomgeving 538.752

3. Programma Goede bereikbaarheid

- Jaarplan Beheer openbare ruimte Fietsstraten 2018   115.365

- Jaarplan Beheer openbare ruimte w egen/ civieltechnische kunstw erken 2018   2.039.801

Totaal Programma Goede bereikbaarheid 2.155.166

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Reservering/ afw ikkeling dubieuze debiteuren algemeen 2018 7.200

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 7.200

Totaal incidentel lasten 3.130.365

Deelprogramma Jeugd en Onderwijs

Deelprogramma Wmo

Deelprogramma Kunst en cultuur

Deelprogramma Leefomgeving

Deelprogramma Fietsverkeer

Deelprogramma Autoverkeer
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(Deel) 

programma Omschrijving
Bedrag

€

Baten

2. Programma Duurzame leefomgeving

- Dekking uit reserve Beheer Openbare ruimte (BOR) Jaarplan Beheer openbare 

ruimte Groen en speeltoestellen 2018   

538.752

Totaal Programma Duurzame leefomgeving 538.752

3. Programma Goede bereikbaarheid

- Dekking uit reserves BOR/ Initieel onderhoud openbare ruimte: Jaarplan Beheer 

openbare ruimte w egen/ civieltechnische kunstw erken 2018 en Fietsstraten 2018   

2.155.166

Totaal Programma Goede bereikbaarheid 2.155.166

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Vrijval bestemmingsreserve TiS verzelfstandiging sociaal Team 145.131

- Minder algemene uitkering als gevolg van afrekeningen 2016 en 2017 -11.300

- Reservering/ afw ikkeling dubieuze (belasting)debiteuren 2018 10.600

- Inruil bedrijfsvoertuigen/ verkoop I-pads 10.800

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 155.231

Totaal incidentel baten 2.849.149

Totaal incidentel baten en lasten -281.216

Programmabrede kosten

Deelprogramma Autoverkeer

 
 

Overzicht van beoogde structurele dotaties en 
onttrekkingen aan reserves 
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SISA 

OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2018 (OAB)

                                                                           

                                    

Besluit specifieke 

uitkeringen 

gemeentelijke 

onderwijsachterstanden

beleid 2011-2018

                                  

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 111.732 € 30.000 € 0 € 0 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten)  uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Eindverantwoording Ja/Nee 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09

1 Ja

IenW E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer 

(SiSa tussen 

medeoverheden)

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 

van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

bestedingen ten laste van 

provinciale middelen

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Correctie ten opzichte van tot 

jaar T verantwoorde overige 

bestedingen 

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag het 

alleen gaan over nog niet 

eerder verantwoorde 

bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 HO16.FW01 € 0 € 0 

2 HO16.LMW01 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 

laste van provinciale middelen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)  

 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit 

dat het project is afgerond en u 

voor de komende jaren geen 

bestedingen meer wilt 

verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 HO16.FW01 € 149.060 € 0 Ja

2 HO16.LMW01 € 208.000 € 5.976 Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 

 



 

                                                                 Jaarstukken 2018                                                               252 

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 

uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

SZW G2A Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_totaal 

2017                                                                         

                                         

  Gemeenten die 

uitvoering in (jaar T-1) 

geheel of gedeeltelijk 

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). 

(Dus: deel Openbaar 

lichaam uit SiSa (jaar T-

1) regeling G2B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G2A)        

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene 

bijstand

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T-1) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T-1) IOAW 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05 Indicatornummer: G2A / 06

1 060321 Gemeente Houten € 7.642.870 € 102.031 € 523.272 € 8.396 € 6.919 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) IOAZ 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) WWIK 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Participatiewet (PW)  

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11 Indicatornummer: G2A / 12

1 060321 Gemeente Houten € 0 € 63.294 € 324 € 0 € 22.018 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 13 Indicatornummer: G2A / 14

1 060321 Gemeente Houten € 0 

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeen

tedeel 2018

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in artikel 

56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Nee

SZW G3A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06

1 060321 Gemeente Houten € 48.113 € 65.100 € 4.461 € 38.973 € 21.995 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 060321 Gemeente Houten € 0 € 0 € 0 

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeent

edeel 2018

Besluit 

bijstandverlening 

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 

2017

Besluit 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Aan de raad van gemeente Houten  
 
VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2018  
 

Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2018 van gemeente Houten te Houten gecontroleerd.  
Naar ons oordeel:  
 

 Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van gemeente 
Houten op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincie en gemeenten (BBV). 

 Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met 
de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het protocol. 

De jaarrekening bestaat uit:  

 De balans per 31 december 2018. 

 Het overzicht van baten en lasten over 2018. 

 De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

 De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. 

 De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het 
controleprotocol dat is vastgesteld door de raad en het Controleprotocol Wet normering topinkomens 
(WNT) 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
Wij zijn onafhankelijk van gemeente Houten zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
Materialiteit  
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als 
geheel bepaald op € 1.180.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie 
bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan 
reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. 
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-
voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook 
rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 
jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.  
Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde 
afwijkingen boven de € 75.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om 
kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn. 
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VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE  
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, 
die bestaat uit:  

 Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. 

 Bijlage. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

 Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen 
materiële afwijkingen bevat. 

 Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 
 
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING  
 
Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de 
jaarrekening  
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en 
wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke 
verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.  
In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
De raad is als controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad en het 
Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:  

 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van 
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
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is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

 

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de gemeente. 

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan. 

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen. 

 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Rotterdam, 24 juni 2019 
 
Deloitte Accountants B.V.  
 
Was getekend: drs. R.M.J. van Vugt RA  
 


