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Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 komt de beleidsbegroting aan de orde. Deze bestaat naast de bestuurlijke inleiding en 

het financieel perspectief uit de onderdelen: 

• Het programmaplan; 

• De paragrafen. 

 

Het programmaplan 

Het programmaplan bestaat uit elf programma's en het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen. Alle 

programma's beginnen met het maatschappelijke effect van het programma en de 

programmaopbouw.  

 

Taakvelden 

De programma's zijn opgebouwd uit taakvelden. Voor ieder taakveld is een doelenboom 

opgenomen. In de doelenboom is beschreven: 1) welke doelen worden gerealiseerd, 2) welke 

activiteiten daaraan bijdragen, 3) welke indicatoren worden gehanteerd en 4) welke financiële 

middelen worden ingezet.   

    

Indicatoren / Beleidskader / Partners 

Na de doelenbomen volgt een overzicht van de indicatoren. Vervolgens komt in het onderdeel: 

Wettelijk en/of beleidskader, het kader terug dat is vastgelegd. Daarna wordt in het onderdeel 

Partners aangegeven welke partners betrokken zijn bij het betreffende programma. Aansluitend 

worden de (beleids)ontwikkelingen van de Verbonden Partijen - die onder het betreffende 

programma vallen - beschreven.   

 

Overzicht baten en lasten en analyse 

In de eerste tabel onder “wat mag het programma kosten” zijn de lasten en baten van het bestaande 

beleid opgenomen. Dat betekent de voortzetting van het beleid uit de begroting 2016 (inclusief 

wijzigingen) en de uitwerking van de kaders, richtlijnen en uitgangspunten zoals die door de raad zijn 

vastgesteld in de perspectiefnota 2017-2020. Dit geheel wordt de primitieve begroting genoemd. 

Deze tabel wordt gevolgd door een analyse van de grotere verschillen in deze tabel. 

 

Wanneer er bij een programma nieuw beleid of wijzigingen in bestaand beleid op de primitieve 

begroting zijn dat treft u dit onder het kopje “nieuw” de budgetaanpassingen aan. De 

budgetaanpassingen zijn voorzien van een toelichting. 

 

De paragrafen 

De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen 

en vallen daarom onder de beleidsbegroting. Via de paragrafen kan de gemeenteraad ook de 

beleidsuitgangspunten vaststellen. De overeenkomst tussen de paragrafen is dat ze 

dwarsdoorsneden van de begroting geven. 

 

De paragraaf lokale heffingen is voor 2017 aangepast aan de aangepaste eisen. 

 

Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 1.1.2017 

De begroting 2017 is ingericht volgens het nieuwe BBV, dat vanaf 1.1.2017 van kracht is. Hieronder 

worden de wijzigingen uiteengezet en de worden de effecten voor de begroting aangegeven. 
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Aanleiding 

De wijzigingen van het BBV komen voort uit adviezen van de commissie Depla en beogen onder 

andere het volgende: 

� Versterking van de kader stellende en controlerende taak van de raad; 

� Verbetering van vergelijkbaarheid tussen gemeenten. 

 

Wijzigingen 

De wijzigingen richten zijn op de volgende onderdelen:  

1. Taakvelden; 

2. Beleidsindicatoren; 

3. Kosten van overhead; 

4. Verbonden partijen; 

5. Financiële kengetallen en geprognostiseerde balans; 

6. Vervallen onderscheid investeringen met economisch en maatschappelijk nut; 

7. Rentetoerekening. 

 

1. Taakvelden 

Vanaf de begroting 2017 zijn taakvelden wettelijk verplicht. Er zijn 50 taakvelden. De activiteiten die 

een gemeente uitvoert zijn ondergebracht in deze taakvelden.  

 

Deze taakvelden komen in de plaats van de (beleids)producten. De programma-indeling blijft 

ongewijzigd. De taakvelden zijn verdeeld over de programma’s. Er is naar gestreefd om de 

taakvelden niet over meerdere progamma’s te verdelen dit is op een tweetal taakvelden na gelukt. 

 

De (beleids)producten komen niet 1:1 overeen met de taakvelden. Er zijn hierdoor aanpassingen in 

de begroting 2017. Bij de aanpassingen kan gedacht worden aan:  

� meerdere (beleids)producten vallen onder één taakveld; 

� (beleids)producten moeten gesplitst worden over verschillende taakvelden. 

Om deze wijzigingen inzichtelijk te maken is bij elk programma een tabel opgenomen waarin per 

taakveld is aangegeven uit welke (beleids)producten het taakveld is samengesteld. De cijfers over 

2015 (werkelijkheid) en 2016 (begroting) zijn ook aangepast naar de nieuwe indeling. De cijfers zijn 

hierdoor vergelijkbaar. De vergelijkbaarheid gaat spaak door de wijziging van de doorberekening van 

overhead en de rentetoerekening. Op deze onderwerpen wordt hierna teruggekomen. 

 

2. Beleidsindicatoren 

Er zijn 39 indicatoren die voor alle gemeenten zijn voorgeschreven. Deze indicatoren moeten in elke 

begroting en jaarrekening terugkomen. Deze indicatoren zijn openbaar en worden ontsloten via de 

website waarstaatjegemeente.nl. 

 

Per indicator is aangegeven: cijfers van de gemeente Culemborg, cijfers van gemeenten met tussen 

de 25.000 en 50.000 inwoners, jaar van laatste meting en bron. Daarnaast is daar waar mogelijk een 

streefcijfer opgenomen voor 2017. Hier is nog geen meerjarenperspectief aangekoppeld, omdat de 

indicatoren nieuw zijn en er eerst ervaring moet worden opgedaan met deze indicatoren. 

 

Daarnaast is er kritisch gekeken naar de huidige indicatoren. Waar er sprake is van overlap met de 

verplichte indicatoren of waar er geen sprake is van een meerwaarde van de indicator zijn deze niet 

meer opgenomen in de begroting. 

 

3. Kosten van overhead 

Overheadkosten zijn kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een programma in de 

begroting. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, ICT, personeelszaken en financiën, communicatie en 

juridische zaken. 
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In de begroting 2016 werden de overheadkosten verdeeld over alle programma’s. In elk programma 

zat dus een component overhead. Met ingang van 2017 zijn alle overheadkosten verantwoord op het 

taakveld “Overhead” (onderdeel van het programma algemene dekkingsmiddelen). Door deze 

verschuiving is er geen goede vergelijking meer mogelijk tussen de cijfers van 2017 tot en met 2020 

met de cijfers over 2015 en 2016. 

 

4. Verbonden partijen 

Informatie over verbonden partijen, met betrekking tot de belangrijkste ontwikkelingen, moet vanaf 

2017 worden opgenomen in de programma’s waarvoor de verbonden partij werkt.  

 

5. Financiële kengetallen en geprognostiseerde balans 

In de begroting 2016 zijn voor het eerst financiële kengetallen opgenomen. Vanaf 2017 is daar de 

plicht bijgekomen om ook een geprognosticeerde balans op te nemen. Doel hiervan is om de raad 

meer inzicht te geven in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorziening en in 

de financieringsbehoefte. 

 

6. Vervallen onderscheid investeringen met economisch en maatschappelijk nut 

Conform de huidige regels wordt er een onderscheid gemaakt tussen investeringen met een 

economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen, bruggen, openbaar 

groen, e.d.). Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd, bij investeringen 

met maatschappelijk nut is de voorkeur om dat niet te doen. In de nieuwe voorschriften komt het 

onderscheid te vervallen en moeten alle (nieuwe) investeringen geactiveerd worden en afgeschreven 

over de verwachte levensduur. In Culemborg werden alle investeringen al geactiveerd. De wijziging 

heeft geen effect voor de begroting. 

 

7. Rentetoerekening 

De commissie BBV heeft een afzonderlijke notitie opgesteld over dit onderwerp. De invoering van 

deze notitie is verplicht vanaf 1.1.2018. Er is voor gekozen om de notitie al vanaf de begroting 2017 

te verwerken. Hiermee wordt voorkomen dat voor de begroting 2018 er weer sprake is van een 

stelselwijziging, waardoor de vergelijkbaarheid van de cijfers met voorgaande weer niet te maken is. 

 

Vanaf de begroting 2017 is alleen de verwachte werkelijk te betalen rente opgenomen. Rente over 

eigen vermogen (zogenaamde bespaarde rente) is vervallen. Hierdoor wordt er minder rente 

toegerekend aan de verschillende programma’s. Het gevolg hiervan is dat er geen goede vergelijking 

meer mogelijk is tussen de cijfers van 2017 tot en met 2020 met de cijfers over 2015 en 2016. 

 

Online begroting 

De begroting is in 2017 voor het eerst online beschikbaar.  De toegankelijkheid van de begroting 

wordt hiermee verbeterd. Daarnaast biedt de online versie de mogelijkheid om onderliggende 

documenten direct te raadplegen, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beleidsnotities.  

 

 

In hoofdstuk 2 komt de financiële begroting aan de orde. 
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Hoofdstuk 1 De Beleidsbegroting 
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Inleiding 
 

Bestuurlijke inleiding 
“Samen werken aan Culemborg” 

 

De gemeente Culemborg is een financieel gezonde gemeente. Daarbij hoort een evenwichtige 

begroting op de korte en lange termijn en voldoende reserves voor het opvangen van risico’s en 

onvoorziene tegenvallers. De programmabegroting is sluitend in 2017. Er is nog geen sluitend 

meerjarenperspectief, met name als gevolg van de effecten van de meicirculaire 2016. Het college 

heeft daarnaast op verzoek van de gemeenteraad de beleidsruimte in beeld gebracht bij de diverse 

taakvelden. 

 

Deze collegeperiode staat in het teken van de veranderende rol van de overheid, specifiek de 

veranderende rol van onze gemeente ten opzichte van burgers, bedrijven en partners. Die is 

zichtbaar en voelbaar in de stad, de raad, voor het college en de werkorganisatie. Zo hebben de 

decentralisaties in het Sociaal Domein al geleid tot een nieuwe werkwijze op het gebied van de drie 

transities, samen met onze partners in de uitvoering. We hebben ervoor gekozen deze ontwikkeling 

vanuit de Culemborgse kracht en werkwijze te realiseren, in afstemming met onze collega-

gemeentes in de regio. 

 

In de perspectiefnota 2017 – 2020 is ingegaan op de ambitie voor de komende jaren: 

1. Een zorgzame, veilige stad; 

2. Een aantrekkelijke, economisch sterke en duurzame stad; 

3. De veranderende rol van de gemeente; 

4. De basis op orde. 

 

Financiën 

 

Bezuinigingen 

Er zijn nog twee bezuinigingen te realiseren: 

- de bezuiniging op accommodaties: ongeveer € 800.000 in 2017 en verder. De raad heeft voor 

de zomer 2016 richting gegeven aan deze bezuiniging. In 2016 werkt het college dit verder 

uit met als doel de realisatie van de bezuiniging vanaf 2017; 

- nog in 2016 wordt de huur van de Fransche School opgezegd. Er vindt constructief overleg 

plaats over de overname van het pand door de stichting per 1 januari 2018, zodat ook deze 

bezuiniging vanaf 2018 wordt gerealiseerd. 

 

Op dit moment ziet het college geen aanleiding over te gaan tot extra bezuinigingen. 

 

Sociaal domein 

De veranderingen in het sociaal domein vergen veel van de gemeentelijke organisatie en haar 

partners. Tot nu toe verloopt de samenwerking constructief en in goede sfeer. Ook zijn partners 

bereid samen met ons op een innovatieve wijze invulling te geven aan de transformatie die in volle 

gang is. Dat resulteert in verrassende en vernieuwende initiatieven, die vertrouwen geven voor de 

toekomst. Binnen het sociaal domein is er met de tijdelijke reserve sociaal domein en de buffer in de 

begroting wat het college betreft voorlopig voldoende ruimte om eventuele overschrijdingen op te 

vangen. 
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Lokale lasten 

Net als afgelopen jaren hecht het college eraan om de lasten voor inwoners en ondernemers van 

Culemborg beperkt te houden. Dit lukt tot nu toe prima, ook voor 2017 worden de gemeentelijke 

lasten slechts met het inflatiepercentage verhoogd. Daardoor is Culemborg in de atlas van de lokale 

lasten die het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) sterk 

gestegen; van plek 398 in 2010 naar plaats 149 in 2016.  

 

Een zorgzame, veilige stad 

Bij het sociaal domein staat de inwoner centraal. Na de transitie zijn we nu bezig met de 

transformatie. De komende tijd werken wij samen met inwoners en maatschappelijke partners aan 

een lokale integrale agenda in plaats van verschillende beleidsnota’s. In 2017 geven we, met onze 

partners, uitvoering aan de ontwikkelagenda sociaal domein. 

 

Op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid blijft het college ook de komende jaren scherp op 

alle signalen en ontwikkelingen op dit gebied. Preventie en repressie gaan daarbij hand in hand. Het 

college blijft de middelen die in het verleden beschikbaar zijn gesteld hiervoor inzetten, waarbij 

wordt gezocht naar mogelijkheden om extra middelen te genereren. 

In 2017 besteden we extra aandacht aan de evaluatie van het effect van straatcoaches binnen het 

Veiligheidsbeleid en het opstellen van een leidraad handhaving. Ook wordt het jaarplan 

Veiligheidsbeleid 2016/2017 uitgevoerd, waaronder mede de volgende projecten: Herziening APV 

met extra inzet op deregulering, Pilot Bel je Buren in Achter de Poort en Jeugdnetwerk Culemborg 

(ter vervanging van het Jeugdpreventienetwerk, met extra aandacht voor signalering en voor 

zwaardere risicojeugd en jeugdgroepen). 

 

Een aantrekkelijke, economisch sterke en duurzame stad 

De gemeente Culemborg blijft haar wettelijk taken op zo efficiënt mogelijke wijze uitvoeren en blijft 

investeren in de stad. De Brede School Oost en zwembad De Waterlinie zijn opgeleverd en volop in 

gebruik. Daarnaast wordt er volop gebouwd op diverse plaatsen in de stad. De binnenstadsvisie is 

vastgesteld en het uitvoeringsprogramma is nu in uitvoering. Daarvoor zijn in de begroting de eerste 

middelen opgenomen. De citymanager is in het derde kwartaal van 2016 begonnen met zijn 

werkzaamheden. Op Pavijen is weer vraag naar grond en belangstelling voor bestaande, leegstaande 

panden. Ook de ondernemersvisie levert haar eerste projecten, zoals de verduurzaming van Pavijen 

en “High-Tech en Sustainability”. 

 

Het college kiest er voor om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving 

door altijd een integrale afweging te maken tussen de belangen van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. 

Daarvoor stelt het college een afwegingskader duurzaamheid op dat op een transparante wijze 

inzicht zal bieden in de mate waarin besluiten, projecten en activiteiten een bijdrage leveren aan een 

duurzame ontwikkeling. De uitvoeringsagenda Duurzaamheid, die in samenwerking met inwoners, 

organisaties en bedrijven onderhouden wordt, laat voortschrijdend in de tijd zien welke projecten 

bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. 

 

Een van de nieuwe ontwikkelingen die op de gemeente afkomt is de invoering van de Omgevingswet. 

In 2017 neemt Culemborg de voorbereiding va de invoering ter hand, zodat enerzijds gewaarborgd 

wordt dat de invoering van de Omgevingswet in Culemborg soepel verloopt en het bestaande 

(gewenste) ruimtelijke beleid kan worden gecontinueerd en anderzijds dat de kansen die de 

Omgevingswet biedt om vernieuwend en ontwikkelingsgericht te werken waar mogelijk en gewenst 

vanaf het begin van de invoering van de Omgevingswet worden benut. 

 

De veranderende rol van de gemeente 

Een andere gemeente betekent niet alleen regie voeren, maar onze inwoners op een andere wijze 

betrekken bij allerlei zaken die voor hen van belang zijn. Het college zet daarom in op een 
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bestuursstijl waarbij participeren, communiceren en samenwerken centraal staan. Daarmee zijn wij 

als gemeentebestuur – raad en college – beter in staat om de bestaande en nieuwe taken optimaal 

uit te voeren, het imago van de stad te versterken en het vertrouwen tussen burger en 

gemeentebestuur te vergroten. In 2017 werkt het college er aan dat deze nieuwe stijl een gewoonte 

wordt. Bij de nieuwe stijl hoort maatwerk, evalueren en blijven leren. 

 

Tevens wordt in 2017 wordt een vernieuwde versie van de gemeentelijke website gelanceerd. Hierop 

wordt actief de bestuurlijke boodschap uitgedragen.  

 

De basis op orde 

Om de bedrijfsvoering van Culemborg duurzaam te verbeteren gaan we onder andere: 

• de basis op orde brengen 

• investeren in samenwerking en harmonisatie  

• opdrachtgeverschap verstevigen bij taakuitvoering door derden (o.a. inkoop en verbonden 

partijen) 

 

Tot slot 

Culemborg leeft, inwoners zijn actief en betrokken, ondernemers zijn bezig onze stad nog 

aantrekkelijker te maken en te houden. Het college kijkt uit naar het jaar 2018, waarin wij vieren dat 

wij 700 jaar stadsrechten hebben en bereidt zich met haar inwoners daarop voor. Daarnaast zal het 

college ook in 2017 en verdere jaren in gezamenlijkheid blijven investeren in onze mooie stad. 
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Financieel perspectief 
Het begrotingssaldo 2017 en de meerjarenbegroting worden onder andere door de volgende 

onderdelen bepaald: 

1. de verwerking van de Perspectiefnota 2017-2020 

2. de verwerking van de Najaarsrapportage 2016 

3. de primitieve begroting (zie hoofdstuk Financiële begroting) 

 

Tabel 1. Financieel perspectief 2017-2020 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 

Saldo vastgestelde voorjaarsrapportage 2016 152 -63 -247 -75 

Budgetaanpassingen perspectiefnota 2017-2012 -81 -64 -30  

Financieel perspectief na perspectiefnota 2017-2020 71 -127 -277 -75 

Budgetaanpassingen najaarsrapportage 2016 84 -227 -230 -189 

Financieel perspectief na najaarsrapportage 2016 156 -355 -506 -263 

Aanpassingen huidige ramingen begroting 2017 41 211 -11 -120 

Budgetaanpassingen opstellen begroting 2017 -120 -120 -120 -119 

Financieel perspectief begroting 2017 77 -264 -637 -502 

 

De nog te realiseren bezuinigingen maken onderdeel uit van bovenstaand perspectief. Voor een 

volledig beeld van het financieel perspectief is in de volgende tabel het totaal van de openstaande 

bezuinigingen opgenomen. In de najaarsrapportage 2016 is een rapportage over de voortgang van de 

realisatie van de bezuinigingen opgenomen. 

 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 

Totaal te realiseren bezuinigingen 783 811 811 811 

 

De bezuiniging heeft grotendeels betrekking op de bezuiniging op accommodaties (€ 783.000 

structureel). De andere bezuiniging heeft te maken met vervreemden van cultureel vastgoed. 
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Burger en Bestuur 
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Programma Burger en bestuur 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Een sterker imago van de stad en nog meer vertrouwen tussen burger en bestuur door een goed 

functionerend gemeentebestuur en adequate dienstverlening voor de burgers. De gemeente is 

gericht op de samenleving en de burgers zijn meer betrokken bij de stad.  

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Burger en bestuur. De huidige 

beleidsproducten zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

0.1 Bestuur 00101 Bestuurszaken, AB-regio, 

burgerbetrokkenheid en - 

initiatief 

Burgemeester 

Huub van Oorschot 

  00202 Bestuursondersteuning Burgemeester 

  51102 Internationale duurzame 

ontwikkeling 

Joost Reus 

0.2 Burgerzaken 00305 Gemeentelijke 

dienstverlening 

Burgemeester 

6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie 

62021 Wijkgericht werken Huub van Oorschot 

   Burgerbetrokkenheid en - 

maatschappelijk initiatieven 

Collin Stolwijk 

 

7.5 Begraafplaatsen 72401 Lijkbezorging Huub van Oorschot 
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Doelenboom Burger en Bestuur 

Bestuur 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen om 

de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Bestuursondersteuning 

• De burger is goed 

geïnformeerd over wat de 

gemeente doet in zijn 

omgeving.  

• Het bestuur is voor de 

burger goed te bereiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulier  

• Reguliere publicatie en 

informatie van gemeentelijke 

werkzaamheden en 

vergunningen conform 

wettelijke voorschriften  

• Pers en crisiscommunicatie  

• Actieve communicatie via 

verschillende media  

• Een adequate bezwaar en 

klachtenmogelijkheid  

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Een vernieuwde gemeentelijke 

website, met toegang tot 

websites van maatschappelijke 

partners, verbonden partijen 

en initiatieven 

Indicator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal organisaties, dat 

gebruik maakt van de 

bijdrageregeling 

Internationale Duurzame 

Ontwikkeling. 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.478.000 

Baten: € 48.000 

AB Regio Rivierenland 

Door samenwerken met de 

andere gemeentes in de Regio 

de eigen gemeentelijke taken 

en doelstellingen (beter) 

mogelijk maken. 

Zie Paragraaf Verbonden partijen / 

Regio Rivierenland 

Internationale Duurzame 

Ontwikkeling:  

De bevordering van lokale 

bewustwording van mondiaal 

burgerschap.  

Hierbij hoort het behoud van 

de status 'Fair Trade 

gemeente'. 

Een bijdrage leveren aan de 

realisering van de ook door 

Nederland onderschreven 

Duurzame Ontwikkelings-

doelen van de Verenigde 

Naties.  

Regulier 

• Uitvoering van de 

Bijdrageregeling Internationale 

Duurzame Ontwikkeling 

Culemborg (BIDOC), die 

ondersteuning biedt aan 

projecten en activiteiten van 

Culemborgse burgers en 

organisaties ten gunste van 

behoeftige gemeenschappen in 

gebieden buiten Nederland 

(€ 25.000 per jaar).  

• Faciliteren van de Stichting Fair 

Trade gemeente Culemborg 

(€ 1.500 per jaar). 

• Reservering voor onvoorzien 

(€ 3.500 per jaar). 

• Deelneming in internationale 

microkredietorganisatie 

Oikocredit (kosten en baten zijn 

€ 2.000 per jaar). 
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Burgerzaken 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen om 

de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

De burger wordt het liefst in 

één keer goed, snel en 

vakkundig geholpen. De burger 

kan erop vertrouwen dat zijn 

gegevens correct en 

vertrouwelijk zijn. 

 

 

Regulier 

• Zorgen voor uniforme 

informatieverstrekking via alle 

kanalen;  

• afhandeling van aanvragen en 

aangiften, volgens 

vastgestelde normen. 

• Kwaliteitsborging BRP (m.n. 

gerichte aanpak adresfraude) 

en Reisdocumenten/ 

rijbewijzen. 

Indicator: 

• Kwaliteitsnorm BRP 

• Kwaliteit 

reisdocumentenprocessen 

 

Financiën: 

Lasten: € 901.000 

Baten: € 465.000 

 

Samenkracht en burgerparticipatie 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Wijkgericht Werken 

Met de wijkgerichte aanpak, 

dus samen met bewoners en 

onze maatschappelijke 

partners, de fysieke en sociale 

leefbaarheid in de 

wijken/buurten behouden en 

waar nodig verbeteren (schoon, 

heel, sociaal en veilig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulier 

• Faciliteren, ondersteunen, 

stimuleren van bewoners 

initiatieven en participatie 

in eigen buurten 

• Afstemmen/coördineren 

van de inzet van 

maatschappelijke partners 

in de wijkteams zodat inzet 

op de wijkgerichte / 

integrale aanpak 

continueert.  

• Ondersteunen Buurtpanels, 

incl. beschikbaar stellen van 

buurtbudget.  

• Meten van de leefbaarheid 

(gemeentelijke 

beleidsonderzoek).  

• In samenwerking met 

maatschappelijke partners 

de aanpak jeugdgroepen 

ondersteunen.   

• verbinding houden tussen 

sociale- en 

leefbaarheidswijkteams 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Uitvoering plan Wijkgericht 

werken 2016-2020.  

• Uitvoeren maatregelen als 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 225.000 

Baten: € 15.000 
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gevolg van resultaten 

leefbaarheidsmeting.   

• Buurt Bestuurt (zie: 

coalitieakkoord) 

 een structurele inbedding 

geven (n.a.v. pilot najaar 

2016).  

• WhatsApp groepen 

evalueren 

Burgerbetrokkenheid en 

Maatschappelijke initiatieven 

De gemeente wil, als antwoord 

op de veranderende 

samenleving, meer regie geven 

aan de bewoners, met de 

daarbij behorende 

verantwoordelijkheden. 

 

 

Regulier 

• bij veranderingen in de 

leefomgeving burgers op 

passende manier betrekken 

• Ondersteuning bieden aan 

bewoners bij hun 

vernieuwende initiatieven 

voor de stad en het 

koppelen aan een 

contactpersoon binnen de 

organisatie om het proces 

zo makkelijk mogelijk te 

laten verlopen. 

• Waar nodig en passend 

worden deze initiatieven 

ook materieel en/of 

financieel ondersteund via 

het Initiatievenloket  

• structureel evalueren van 

initiatieven die 

ondersteund worden door 

de gemeente. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Actualiseren van het kader 

voor Overheidsparticipatie 

op basis van de eerste 

ervaringen. 

• Opstellen van een kader 

voor Burgerparticipatie dmv 

Infographic (beeldplaat). 

 

Begraafplaatsen 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Het bieden van voldoende 

mogelijkheid tot begraven.  

 

Regulier 

• Voor de komende 25 jaar 

zijn er voldoende 

begraafplaatsen 

beschikbaar. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 48.000 

Baten: € 0 
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Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Meetinstrument 

Bestuur 

Internationale 

Duurzame 

Ontwikkeling 

- - 5 - 8 5 - 8 - - Aantal 

organisaties dat 

van de 

bijdrageregeling 

gebruik heeft 

gemaakt. 

Burgerzaken (Stadsbalie) 

Kwaliteitsnorm 

BRP 

- Voldoen 

aan 

normen 

BRP en 

BIG 

Voldoen 

aan 

normen 

BRP en 

BIG 

Voldoen 

aan 

normen 

BRP en 

BIG 

Voldoen 

aan 

normen 

BRP en 

BIG 

Voldoen 

aan 

normen 

BRP en 

BIG 

Kwaliteits- 

monitor BRP van 

MinBZK/RvIG, 

interne audits. 

Kwaliteit 

reisdocumenten

processen 

- Voldoen 

aan 

normen 

PUN en 

BIG 

Voldoen 

aan 

normen 

PUN en 

BIG 

Voldoen 

aan 

normen 

PUN en 

BIG 

Voldoen 

aan 

normen 

PUN en 

BIG 

Voldoen 

aan 

normen 

PUN en 

BIG 

Kwaliteits-

monitor 

Reisdocumenten 

van MinBZK/ 

RvIG, Interne 

audits. 

 

BRP: Basisregistratie Personen 

BIG: Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 

PUN: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 

Toelichting indicatoren 

De gemeente stuurt op uniforme informatieverstrekking en afhandelen van aangifte en aanvragen. 

Dit wordt getoetst door interne controles, klanttevredenheidsonderzoek en klachtenregistraties. 

Informatie en diverse diensten/producten zijn online te verkrijgen. We sturen op het voldoen aan de 

landelijke kwaliteitseisen die worden gesteld aan de basisregistratie persoonsgegevens en 

reisdocumenten. Deze worden gemeten via een kwaliteitsmonitor van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken.  

 

Verplichte indicatoren 

 
Jaarlijks onderzoek naar kwaliteit van de BRP en reisdocumenten 

Toelichting indicatoren 

De gemeente moet jaarlijks audits uitvoeren. Dit gebeurt middels het invullen van de 

Kwaliteitsmonitor van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) van het Min van BZK.  
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Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Gemeentewet 

> Algemene wet Bestuursrecht 

> Gemeentelijk beleid dienstverlening (Dienstverleningsconcept ), incl. regionale afspraken).  

> Gemeentelijk kwaliteitshandvest 

> Wet- en regelgeving op het gebied van burgerlijke stand (BW), BRP, Reisdocumenten, 

rijbewijzen, Kieswet, Wmo, minima 

> BRP: Basisregistratie Personen 

> BIG: Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 

> PUN: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland.   

> Concept Antwoord 

> WEU 

> Wet op de lijkbezorging 

> Kader Burgerparticipatie i.o. 

> Nieuw plan Wijkgericht werken 2016-2020 i.o. 

> Nieuw Convenant wijkgericht werken in Culemborg, i.o. 

> Handleiding Buurtpanels Culemborg, januari 2012 

> Spelregels Initiatievenloket 2015 

 

Betrokken partners 

 
> Ketenpartners, zoals Belastingdienst, IND. UWV. 

> Regionale samenwerkingsverbanden 

> Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg 

> Initiatiefrijke bewoners(groepen), waaronder SAP, NAZ, BEL 

> Buurtpanels 

> Lokale organisaties 

> St. Co-Creatie 

> ELKWelzijn 

> KleurrijkWonen 

> Politie 

> Scholen 

> Bedrijven 

> Interventieteam 
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Verbonden partijen 

 

  Regio Rivierenland 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

• Er is een regionaal ambitiedocument opgesteld, waarin de concrete 

doelstellingen voor de speerpunten Agribusiness, Economie & 

Logistiek en Recreatie & Toerisme zijn opgenomen. 2017 staat in 

het teken van het mogelijk maken van de uitvoering van het 

ambitiedocument. Het regionaal investeringsfonds en het 

uitvoeringsprogramma maken daar deel van uit. 

• Een nieuwe activiteit in 2017 van Regio Rivierenland is de 

coördinatie en het beheren van de uitvoering van Basismobiliteit. 

Vanaf 1 januari 2017 zal een nieuw regionaal vervoersysteem 

operationeel zijn dat de huidige Regiotaxi vervangt. 

• AVRI: 2017 is het eerste begrotingsjaar waarin de afsplitsing van de 

AVRI is verwerkt. 
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Burger en Bestuur Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 3.388 3.738 2.653 2.696 2.645 2.620

Baten 546 643 528 527 526 526

Saldo van baten en lasten -2.842 -3.095 -2.126 -2.169 -2.119 -2.094

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Bestuur 1.536 1.620 1.478 1.478 1.476 1.476

Burgerzaken 1.393 1.448 901 901 897 872

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Samenkracht en burgerparticipatie 388 600 225 270 225 225

Begraafplaatsen en crematoria 70 69 48 48 47 46

Lasten 3.388 3.738 2.653 2.696 2.645 2.620

  

Bestuur 36 48 48 47 46 46

Burgerzaken 499 465 465 465 465 465

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Samenkracht en burgerparticipatie 11 131 15 15 15 15

Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0

Baten 546 643 528 527 526 526

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 77 91 91 91 91 91

Onttrekkingen 51 144 61 61 61 61

 
       
Saldo Burger en Bestuur -2.868 -3.041 -2.155 -2.199 -2.149 -2.124

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Bestuur 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten. Daarnaast is in de begroting 2016 een bijdrage van € 50.000 

opgenomen voor Culemborg 700 jaar stadsrechten (zie Voorjaarsrapportage 2016). In de begroting 

2017 is hiervoor nog geen bijdrage geraamd. 
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Burgerzaken 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten. 

 

Samenkracht en burgerparticipatie 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten. Daarnaast zijn er in het jaar 2017 geen subsidies/bijdragen in 

het kader van KSB3 meer geraamd. De hogere raming in 2018 heeft betrekking op de uitvoering van 

de leefbaarheidsmonitor. 

 
Baten 

 

Samenkracht en burgerparticipatie 

Zie hiervoor de toelichting aan de lastenzijde met betrekking tot KSB3. 

 
Reservemutaties 

 

Het verschil bij de reservemutaties tussen de jaren 2016 en 2017 bij het onderdeel onttrekkingen  

van in totaal € 83.000 wordt veroorzaakt door: 

- de onttrekking van € 50.000 in 2016 uit de gevormde reserve Culemborg 700 jaar stadsrechten; 

- de onttrekking van € 33.000 in 2016 als gevolg van de overheveling van budgetten burgerzaken. 

 

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 
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Cultuur 
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Programma Cultuur 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Met een bloeiend cultureel klimaat is Culemborg een prettige stad om in de te wonen en een 

aantrekkelijke stad voor bezoekers. Inwoners van Culemborg krijgen in de leeftijd van het 

basisonderwijs een uitgebreid aanbod cultuur onder schooltijd en kunnen na schooltijd hun talenten 

verder ontwikkelen. Daarnaast heeft Culemborg een levendig culturele klimaat met een rijk 

verenigingsleven en een uitgebreid evenementenaanbod. 

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Cultuur. De huidige beleidsproducten 

zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

5.3 Cultuurpresentatie, 

cultuurproductie en 

cultuurparticipatie 

54001 Kunst en Cultuur Joost Reus 

  72301 Milieubeheer Joost Reus 

5.4 Musea 54121 Streekarchief Joost Reus 

  54001 Kunst en Cultuur Joost Reus 

5.5 Cultureel erfgoed 54111 Cultuurhistorie Joost Reus 

5.6 Media 54001 Kunst en Cultuur Joost Reus 
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Doelenboom Cultuur 

 

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Inwoners van jongs af aan 

kennis laten maken met kunst 

en cultuur en hun talenten te 

ontdekken en te ontwikkelen. 

Daarnaast willen we ruimte 

bieden aan culturele 

initiatieven.   

 

Stimuleren van de 

bewustwording van de 

verantwoordelijkheid voor de 

eigen leefomgeving op het 

gebied van Natuur- en milieu 

educatie. 

 

Regulier 

• Doorgaande leerlijn cultuur 

binnen de Brede School 

Culemborg verder 

ontwikkelen.  

• Creëren van 

randvoorwaarden voor een 

sterke cultuursector en een 

gevarieerd cultuuraanbod 

• uitvoering geven aan het 

NME beleidsplan.  

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Actief betrokken blijven bij 

de dialoog over kunst en 

cultuur in onze stad (zie: 

coalitieakkoord) 

• Jeugd Cultuur Fonds onder 

de aandacht brengen (zie: 

coalitieakkoord) 

• Herijking NME Beleidsplan 

(2012-2016) 

Indicator: 

• Diverse (zie: indicatoren). 

 

Financiën: 

Lasten: € 565.000 

Baten: € 12.000 

 

Musea 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Het museum levert een 

bijdrage aan een levendig en 

leerzaam cultureel klimaat in 

Culemborg 

 

Een adequate en efficiënte 

ontsluiting van de archieven 

voor de inwoners van 

Culemborg.  

 

 

Regulier 

• Verzorgen aanbod cultureel 

erfgoed Brede School 

Culemborg 

• Organiseren 

tentoonstellingen en 

publieksactiviteiten 

• Uitvoering jaarplan 

Regionaal Archief 

Rivierenland (o.a. 

ontsluiting archieven) 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• N.v.t. 

Indicator: 

• Aantal bezoekers museum 

 

Financiën: 

Lasten: € 437.000 

Baten: € 0 
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Cultureel erfgoed 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen om de 

doelen te bereiken? 

Indicatoren en 

Financiën 

• Alle kinderen in 

Culemborg nemen 

kennis van het culturele 

erfgoed van de stad.  

• Inwoners en bezoekers  

Iaten genieten van de  

rijke cultuurhistorie van 

de stad. 

• Ambities Nieuwe 

Hollandse Waterlinie 

 

  
 

Regulier 

• Het versterken van de betekenis 

en rol van cultuurhistorie bij de 

invulling en vormgeving van 

ruimtelijke ontwikkelingen.  

• Erfgoededucatie is opgenomen in 

het reguliere curriculum van de 

BSC. 

• Projectenplan Nieuwe Hollandse 

Waterlinie Culemborg 

• Managementplan Unesco-

erkenning Nieuwe Hollandse 

Waterlinie 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Actualiseren beleid cultureel 

erfgoed met oog op de 

Omgevingswet en de Erfgoedwet 

• Herstel Rijksmonument 

inundatiekanaal en sluiskom Werk 

aan het Spoel 

• Uitbreiding beleving Waterlinie door 

promotie wandelpadennetwerk 

 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 607.000 

Baten: € 43.000 

 

Media 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

• Inwoners van Culemborg 

gebruiken de bibliotheek 

voor het vergaren van 

kennis, het leren van 

informatievaardigheden en 

als ontmoetingspunt.  

• Signaleren en bestrijden 

van laaggeletterdheid. 

Regulier 

• Verzorgen aanbod 

doorgaande leerlijn cultuur 

Brede School Culemborg. 

• Uitvoering geven aan 

basispakket van de 

Bibliotheek Rivierenland 

2017. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Start Leerhuis Culemborg. 

Indicator: 

• Aantal jeugdleden 

bibliotheek 

 

Financiën: 

Lasten: € 460.000 

Baten: € 0 
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Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Meetinstrument 

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

Aantal 

aanvragen Jeugd 

Cultuur Fonds 

8 15 15 15 15 15 Administratie JCF 

Aantal 

deelnemers (na-

schools) Brede 

School 

Culemborg uit 

aandachtswijken 

148 300 300 300 300 300 Administratie 

Brede School 

Culemborg 

Totaal aantal 

deelnemers 

Brede School 

Culemborg 

binnenschools 

2.172 1.980 1.960 1.940 1.920 1.900 Administratie 

Brede School 

Culemborg 

Totaal aantal 

deelnemers 

Brede School 

Culemborg 

naschools 

1.082 1.190 1.180 1.170 1.160 1.150 Administratie 

Brede School 

Culemborg 

Aantal 

deelnemers 

Cultuurfonds 

- 20 20 20 20 20 Administratie 

Cultuurfonds 

Musea 

Aantal 

bezoekers 

museum 

10.217 

 

10.000 10.000 10.000 

 

10.000 

 

10.000 

 

Administratie 

Museum Elisabeth 

Weeshuis 

Media 

Aantal 

jeugdleden 

bibliotheek 

4.483 4.975 4.950 4.925 4.900 

 

4.875 

 

Ledenadministratie 

 

Toelichting indicatoren 

- 

 

Verplichte indicatoren 

 
- 

Toelichting indicatoren 

- 
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Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Actualisering cultuurnota 2009 

> Cultuurvisie (2014) 

> Archiefwet 1995 

> Archiefverordening 

> Gemeenschappelijke regeling RAR  

> Beleidsnota cultuurhistorie 

> Beleidsnota archeologie 

> Ontwikkelingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) Culemborg 

 

Betrokken partners 

 
> Openbare Bibliotheek Rivierenland 

> Museum Elisabeth Weeshuis 

> Amateurkunst Verenigingen 

> Initiatiefnemers uit de stad 

> Netwerk Brede School Culemborg 

> Cultuur Fonds Culemborg 

> Kunst Educatie Culemborg (KEC) 

> Brede School Culemborg 

> Regionaal Archief Rivierenland 

> Projectontwikkelaars  

> Stichting Kasteeltuin Culemborg 

> Stichting Open Monumentendag 

> Netwerk Brede School Culemborg 

> Monumentencommissie 

> Leerhuis Culemborg 

  



Programmabegroting 2017 

31 

Verbonden partijen 

 

  Regionaal Archief Rivierenland 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

Het Regionaal Archief Rivierenland zet in 2017 vol in op digitale 

ontwikkelingen: voorbereiding duurzame digitale archivering (e-depot), 

digitale dienstverlening (website) en digitalisering papieren erfgoed. 

In 2017 zal de dienst een nieuw archiefdepot in gebruik nemen en worden 

nieuwe, recentere gemeentelijke archieven in bewaring ontvangen. De 

dienstverleningsovereenkomst met het Waterschap Rivierenland wordt 

voortgezet. 

Voor de gemeente Culemborg wordt gewerkt aan de digitalisering en het 

beschikbaar stellen van negentiende en twintigste eeuwse 

gemeenteraadsnotulen, middeleeuwse akten uit het archief van het 

stadsbestuur, affiche collectie en uitbreiding van de topografisch-

historische atlas. 
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Cultuur Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 2.547 2.587 2.069 2.016 2.038 1.983

Baten 378 42 55 50 59 50

Saldo van baten en lasten -2.168 -2.545 -2.014 -1.966 -1.978 -1.933

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Overige baten en lasten 0 0 0 -27 -27 -26

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

cultuurparticipatie 

751 739 565 538 562 509

Musea 433 440 437 439 439 439

Cultureel erfgoed 904 938 607 608 605 603

Media 459 470 460 457 457 457

Lasten 2.547 2.587 2.069 2.016 2.038 1.983

  

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

cultuurparticipatie 

25 2 12 3 12 3

Musea 0 0 0 0 0 0

Cultureel erfgoed 353 39 43 47 47 47

Media 0 0 0 0 0 0

Baten 378 42 55 50 59 50

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 420 419 180 177 175 173

 
       
Saldo Cultuur -1.748 -2.127 -1.834 -1.789 -1.803 -1.759

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Overige baten en lasten 

De negatieve trend in de periode 2018-2020 geeft de stand weer van het nog te realiseren deel van 

de bezuiniging 'Cultureel vastgoed vervreemden (de Fransche School)'. 
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Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

In de oneven jaren krijgt Culemborg Bijvoorbeeld subsidie. In deze jaren laat de uitgavenkant van dit 

taakveld dan ook een lichte stijging zien.  

Daarnaast wordt de lastendaling t.o.v. 2016 verklaard doordat m.i.v. 2017 de overhead in een apart 

taakveld wordt weergegeven en dus niet op dit taakveld drukt.  

 

Cultureel erfgoed 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging van de interne rekenrente. Daarnaast zitten in 

de raming van 2016 de volgende incidentele lasten: laatste jaar van kapitaallasten van het project de 

groepsschuilplaats (€ 45k) en de in de voorjaarsrapportage 2016 beschikbaar gestelde gelden voor 

het actualiseren van de kadernota cultuurhistorie (€ 15k). 

 
Baten 

Geen bijzonderheden 

 

Reservemutaties 

De dalende trend bij de onttrekkingen hangt samen met de aflopende kapitaallasten op het taakveld 

Cultureel erfgoed. De daar genoemde kapitaallasten van de verbouwing van het stadhuis, worden 

gedekt vanuit de reserve kapitaallasten. Deze dekking betreft een inkomst voor het programma 

Cultuur. 

Vanaf 2017 wordt een rentepercentage gehanteerd van 1,5% t.o.v. 5% in 2016 en de jaren ervoor. 

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 
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Duurzame fysieke omgeving 
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Programma Duurzame fysieke omgeving 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Een groene stad met voldoende recreatiemogelijkheden en een duurzame leefomgeving.  

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Duurzame fysieke omgeving. De 

huidige beleidsproducten zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen 

leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

5.7 Openbaar groen en 

(openlucht) recreatie 

24001 Water Joost Reus 

Huub van Oorschot 

  55001 Natuur en landschap Joost Reus 

Huub van Oorschot 

  56021 Groen Joost Reus 

Huub van Oorschot 

  58002 Speelvoorzieningen Huub van Oorschot 

7.4 Milieubeheer 72301 Milieubeheer Joost Reus 
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Doelenboom Duurzame fysieke omgeving 

 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

• Samen met de  stad werken 

aan een kwalitatief sterk 

groen netwerk als basis 

voor een goede 

leefomgeving. 

• Het gemeentelijk groen op 

een voldoende niveau 

onderhouden. 

• Het behouden en 

versterken van de 

ruimtelijke en 

landschappelijke kwaliteit 

in het buitengebied. 

• Het zoveel mogelijk 

behouden van een 

aantrekkelijke, duurzame 

en veilige speelruimte 

waarin kinderen en 

jongeren zich voldoende 

kunnen bewegen en hun 

sociale en motorische 

ontwikkeling wordt 

gestimuleerd. 

• Buitengebied toegankelijk 

maken voor bewoners en 

bezoekers. 

• Het stedelijk watersysteem 

is gezond en veerkrachtig 

(de waterkwaliteit is 

voldoende en de 

wateroverlast kan worden 

opgevangen). 

 

 

 

 

 

 

 

Regulier 

• Adviseren m.b.t. groen in 

ruimtelijke ontwikkelingen 

en projecten. 

• Dagelijks onderhoud van 

het gemeentelijk groen. 

• Uitvoeren onderhoud 

bomen naar aanleiding van 

VTA. 

• Inzetten van de 

bermbeheerkaart. 

• Stimuleren en faciliteren 

van zelfbeheer van het 

openbaar groen. 

• Landschappelijke en 

ruimtelijke kwaliteit 

inbrengen in 

ontwikkelingen in het 

buitengebied. 

• Ontwikkeling natuur en 

landschap via koppeling aan 

andere projecten. 

• Zorgen voor veilige 

speeltoestellen die voldoen 

aan het Attractiebesluit. 

• Uitbreiden wandelpaden, 

formaliseren informele 

paden, toestemming van 

eigenaren voor overpad. 

• Nieuwe routes ontwikkelen, 

bestaande routes 

actualiseren.  

• Routenetwerk voor 

wandelen rondom 

Culemborg ontwikkelen, 

aansluiting binnenstad-

buitengebied verbeteren. 

• Vervangen speeltoestellen. 

• Onderhoud en beheer 

stedelijk watersysteem (op 

basis van afspraken met 

Waterschap over verdeling 

van de taken). 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 2.100.000 

Baten: € 86.000 
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• Uitvoering projecten 

Waterplan. 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Opstellen van een 

bomenplan voor 

Culemborg, op basis van 

het nieuwe groenbeleid. 

• Vaststellen strategische 

groenvisie en (deels) 

uitvoering van projecten. 

• Uitvoering geven aan 

overdracht stedelijk water. 

• Waterplan projecten 2014-

2018 (in 2017 worden de 

volgende projecten 

uitgewerkt/uitgevoerd : 

 -  Uitvoeringsmaat- 

 regelen nieuw 

 watersysteem 

 Culemborg West. 

- Waterberging Beesdse 

 weg. 

- Waterberging 

 Culemborg Oost 

 (Kaardebol e.o.). 

- Vervolg aanpak natuur-

 vriendelijke oevers. 

 

 

Milieubeheer 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Samen met de stad ontwikkelen  

van een duurzame, goede 

en gezonde fysieke kwaliteit 

van de leefomgeving. 

 

 

 

Regulier 

• Advisering 

milieuonderwerpen in 

bestemmingsplannen. 

• Uitwerken thematische 

beleidsonderwerpen 

duurzaamheid. 

• Uitvoeren van (regionale) 

projecten gericht op 

energiebesparing en 

opwekking van duurzame 

energie. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Twee keer per jaar 

actualiseren 

uitvoeringsagenda 

Indicator: 

• Aantal projecten gericht op 

duurzaamheid 

• Aantal regionale projecten 

gericht op energiebesparing 

en opwekking duurzame 

energie 

• Hernieuwbare elektriciteit 

 

Financiën: 

Lasten: € 326.000 

Baten: € 3.000 
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duurzaamheid en de 

daaruit voortvloeiende 

projecten uitvoeren.  

• Uitvoering vastgestelde 

Windvisie gemeente 

Culemborg. 

 

 

Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Bron 

Milieubeheer / Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

Aantal projecten 

gericht op 

duurzaamheid 

5 5 5 5 5 5 Aantal 

uitgevoerde 

projecten 

Aantal regionale 

projecten gericht 

op 

energiebesparing 

en opwekking 

duurzame 

energie 

3 3 3 3 3 3 Aantal 

uitgevoerde 

regionale 

projecten 

 

Toelichting indicatoren 

 

Verplichte indicatoren 

 
Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017 

Bron 

Hernieuwbare elektriciteit 8,3 % 10,5 2014 10% RWS Leefomgeving 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 

 

Toelichting indicatoren 

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.  

De prognose 2017 is een grove inschatting gebaseerd op de verwachtingen dat het aantal 

huishoudens / bedrijven dat besluit tot installatie van zonnepanelen de komende jaren zal groeien. 
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Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Waterplan 2004-2014 

> Gemeentelijk RioleringsPlan 

> Baggerplan 

> Dijkverbeteringsplan Dijkverbetering Hagestein-Opheusden 

> Dijkverbeteringsplan Diefdijk 

> Provinciaal natuur- en landschapsbeleid 

> Landschapsontwikkelingsplan 

> Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie 

> Cultuurhistorische waardenkaart 

> Programmaplan Diefdijk Loevestein 

> Bestuurlijke overeenkomst en subsidieafspraken met Rijk en Provincie over Parijsch Zuid 

> Ambitiedocument Nieuwe Hollandse Waterlinie 2015-2019 

> Gedragscode Flora en Fauna, slotenbeheerkaart en bermbeheerkaart 

> Beheerplannen Plantage en Zump 

> Visual Tree Assessment (VTA) 

> Strategische Groenvisie Culemborg 2017 (nog in ontwikkeling) 

> Meerjarenplan onderhoud speeltoestellen 

> Attractiebesluit 

> Wet milieubeheer (normen / grenswaarden voor onder meer geluid, luchtkwaliteit en externe 

veiligheid) 

> Via bestemmingsplannen een goede en gezonde leefomgevings-kwaliteit waarborgen 

> Door uitvoering van projecten uit milieu-beleidsplan en door uitvoering te geven aan NME-

projecten, werken aan duurzame ontwikkeling en milieubewust Culemborg 

> Hondenpoepplan 

 

Betrokken partners 

 
> Waterschap Rivierenland 

> Rijkswaterstaat 

> Provincie Gelderland 

> NVWC 

> Bijenvereniging 

> Visclub ECHV 

> KleurrijkWonen 

> Bewoners 

> Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

> Staatsbosbeheer 

> Omliggende gemeenten 

> Bewoners(initiatieven), bedrijven, maatschappelijke organisaties, (Brede) scholen PO en VO, 

Kinderopvang 

> NME Rivierenland, Regionale NME-centra 

> AVRI, WSRL, RWS 
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Duurzame fysieke Omgeving Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 4.752 3.281 2.427 2.043 2.021 2.018

Baten 438 60 89 89 89 89

Saldo van baten en lasten -4.314 -3.221 -2.338 -1.954 -1.933 -1.929

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Openbaar groen en (openlucht) 

recreatie 

4.303 2.898 2.100 1.922 1.901 1.897

Milieubeheer 450 383 326 121 121 121

Lasten 4.752 3.281 2.427 2.043 2.021 2.018

  

Openbaar groen en (openlucht) 

recreatie 

382 57 86 86 86 86

Milieubeheer 56 3 3 3 3 3

Baten 438 60 89 89 89 89

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 40 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 1.461 35 413 0 0 0

 
       
Saldo Duurzame fysieke Omgeving -2.893 -3.186 -1.925 -1.954 -1.933 -1.929

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente. Daarnaast heeft er in 

2016 een incidentele storting in de voorziening onderhoud beschoeiingen plaatsgevonden die is 

gedekt uit de reserve glasvezel. 

 

Milieubeheer 

Geen bijzonderheden. 
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Baten 

Geen bijzonderheden 

 

Reservemutaties 

 

De stijging van de reservemutaties in 2017 komen hoofdzakelijke door incidentele onttrekkingen uit 

de reserve kapitaallasten ter dekking van de investeringen in: 

- De sanering van het gasfabriekterrein aan de Lange Havendijk; 

- De actualisatie van het waterplan overdracht stedelijke water. 

  

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 
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Economische structuur 
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Programma Economische structuur 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Een goed vestigings- en ondernemersklimaat in een aantrekkelijke woonomgeving voor 

ondernemers, inwoners en toeristen. 

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Economische structuur. De huidige 

beleidsproducten zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

3.1 Economische ontwikkeling 31001 Economische zaken Huub van Oorschot 

3.2 Fysieke 

bedrijfsinfrastructuur 

83002 Bouwgrondexploitatie Huub van Oorschot 

3.3 Bedrijvenloket en 

bedrijfsregelingen 

31001 Economische zaken Huub van Oorschot 

3.4 Economische promotie 56001 Toerisme Huub van Oorschot 

  92001 Heffingen Huub van Oorschot 

 

  



Programmabegroting 2017 

45 

Doelenboom Economische structuur 

 

Economische ontwikkeling 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

• Werkgelegenheid 

vergroten 

 

• Samenwerking tussen 

ondernemers 

bevorderen 

 

• Een sterke regionale 

logistieke infrastructuur 

 

• Faciliteren van een 

bruisende binnenstad 

 

• Beperken leegstand op 

Pavijen en in 

winkelgebieden 

Regulier 

• Uitgifte bedrijfsgrond 

Pavijen V. 

• Faciliteren ondernemers. 

• Onderhouden van 

ondernemerscontacten en 

samenwerking tussen 

ondernemers verbeteren. 

• Deelname aan Regionaal 

Acquisitiepunt (RAP) en 

Logistieke Hotspot 

Rivierenland. 

• Onnodig belemmerende 

regels schrappen. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Uitvoering projectplan 

binnenstad. 

• Actualiseren horeca-

detailhandel- en 

evenementenbeleid. 

• Voortzetten Keurmerk 

Veilig Ondernemen Pavijen 

(2017-2020). 

• Uitvoering 

Ambitiedocument Regio 

Rivierenland 2016-2020. 

• Instellen van een regionaal 

investeringsfonds. 

Indicator: 

• Bedrijfsgrond Pavijen V. 

 

Financiën: 

Lasten: € 352.000 

Baten: € 1.000 

 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

Doelen: wat willen we bereiken 

binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Bedrijfslocaties uitgeven, 

onderhouden en 

herontwikkelen/herstructureren. 

Regulier 

• Uitvoering Grex Pavijen V 

(uitgifte bedrijfskavels), 

grex Lanxmeer (uitgifte 

kantoorkavels) en grex 

Parijsch (uitgifte 

voorzieningenstrook). 

• Uitvoering Meerjarenplan 

Onderhoud en 

Indicator:  

• Bedrijfsgrond Pavijen V. 

 

Financiën: 

Budgettair opgenomen binnen 

de grondexploitatie. 
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Rehabilitatie. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Faciliteren planvorming 

Stationsgebied. 

• Onderzoek upgrading 

"korte poot" Chopinplein. 

 

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Instandhouden weekmarkt. Regulier 

• Faciliteren weekmarkt. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• N.v.t. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 20.000 

Baten: € 31.000 

 

Economische promotie 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Onze stad heeft sterke troeven 

in handen: een historische en 

aantrekkelijke binnenstad, een 

goede bereikbaarheid, een 

prima ondernemersklimaat, 

een hoog voorzieningenniveau 

en gevarieerde woningbouw. 

Dit maakt Culemborg 

aantrekkelijk voor 

ondernemers, (nieuwe) 

inwoners en toeristen. Wij gaan 

hard aan het werk met de 

uitvoering van de 

Ondernemersvisie (zie: 

coalitieakkoord) 

 en het Actieplan voor de 

Binnenstad, zodat Culemborg 

een aantrekkelijke stad blijft. 

Ook promoten we Culemborg 

en het Rivierenland naar buiten 

toe.  

Regulier 

• Regionaal thema ‘Rivieren’. 

• Regionaal thema ‘Routes’. 

• Regionaal thema 

‘Landmarks’. 

• Gastvrijheid. 

• Effectieve marketing. 

• Samenwerking . 

• Product binnenstad 

verbeteren. 

• Culemborg 700. 

• Inzetten op citymarketing 

en stadspromotie: 

- Benutten van de 

identiteit. 

- Beleving versterken. 

- Visueel maken toeristische 

product Culemborg. 

• Fysieke maatregelen. 

• Benutten economische 

kansen Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. 

• Benutten recreatief 

netwerk buitengebied. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Uitwerken actieprogramma 

binnenstad in 

Indicator: 

• 2 voorstellen uit 

Actieprogramma 

Binnenstad uitgewerkt in 

projecten. 

• 3 korte termijnprojecten uit 

ideeën inwoners 

uitgevoerd. 

 

Financiën: 

Lasten: € 99.000 

Baten: € 41.000 
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projectvoorstellen. 

• Voorstellen ontwikkelen 

voor economische 

benutting Waterlinie.  

• Bestemmingsplan Fort 

Everdingen vaststellen. 

• Wandelroutes als netwerk 

gaan promoten. 

• Nieuwe organisatie 

samenwerking city-

marketing en 

stadspromotie Culemborg. 
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Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Meetinstrument 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

Bedrijfsgrond 

Pavijen V 

0 0,75  0,75 0,75 0,75 0,75 Uitgifte in ha 

 

Toelichting indicatoren 

 

Verplichte indicatoren 

 
Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017 

Bron 

Functiemenging 52,5 % 48,7 % 2015 52,5% LISA 

Bruto gemeentelijk product 

(index) 

99 98 2013 100 Atlas voor 

Gemeenten 

Vestiging (van bedrijven) 

per 1.000 inw 15-64jr 

132,5 121,8 2015 132,5 LISA 

 

Toelichting indicatoren 

Functiemenging 

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert 

tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als 

banen. 

 

Bruto gemeentelijk product 

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal 

banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of 

er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gescoord. 

 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 
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Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Uitvoering SEV Rivierenland 2009-2020 

> Marktverordening 

> Programma Welvarend 2011-2014 

> Raadsbesluit evaluatie ondernemersfonds (2015) 

> Herijking Regionaal Programma bedrijventerreinen Rivierenland 2016 

> Detailhandelsbeleid 2010 

> APV 

> Horecabeleid 

> Evenementenbeleid 

> Meerjarenprogramma toerisme en recreatie Culemborg 2016-2019 

> Meerjarenplan Speerpunten Regio Rivierenland 2016-2019 

> Meerjarenperspectief Toerisme & recreatie Rivierenland 2016-2019  

> Kadernota Ruimte voor meer toerisme (2007)  

 

Betrokken partners 

 
> Stichting Ondernemersfonds Culemborg 

> Provincie Gelderland  

> Oost NV 

> Regio Rivierenland  

> Diverse organisaties i.h.k.v. meerjaren-programma regio 

> Stichting Pavijen 

> Platform Recreatie en Toerisme (PRET) 

> Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) 

> Uiterwaarde 

> VOC 

> KCB 

> Kerngroep binnenstad 

> Citymanager 
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Verbonden partijen 

 

  Stichting Beheer Aandelen Logistieke Hotspot Rivierenland 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

De Logistieke Hotspot Rivierenland is een economisch ontwikkelingsproject 

waardoor de regio als logistiek centrum verder op de kaart wordt gezet 

door middel van een regionale netwerkorganisatie (overheden, onderwijs 

en bedrijfsleven). Het is een vorm van publiek-private samenwerking. 

Stichting Aandelenbeheer Logistieke Hotspot Rivierenland is enig 

aandeelhouder van de Logistieke Hotspot Rivierenland BV. De BV voert 

projecten uit  en zorgt daarnaast voor nationale en internationale 

acquisitie.  

 

Belangrijkste ontwikkelingen voor 2017 zijn naast de reguliere branding, 

communicatie, promotie en acquisitie activiteiten van de LHR de opstart 

van drie aanjaagprojecten (in samenwerking met Logistics Valley): 

1. Control tower; 

2. Samenwerkingsverband met een partner in Indonesië; 

3. Opstarten van het agrologistieke project Food Consolidation Centre. 
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Economische structuur Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 632 556 471 472 472 202

Baten 64 72 72 72 72 72

Saldo van baten en lasten -568 -484 -399 -400 -400 -130

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Economische ontwikkeling 462 416 352 352 352 83

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 37 22 20 21 21 21

Economische promotie 134 119 99 99 99 99

Lasten 632 556 471 472 472 202

  

Economische ontwikkeling 0 1 1 1 1 1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 26 31 31 31 31 31

Economische promotie 39 41 41 41 41 41

Baten 64 72 72 72 72 72

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 20 0 0 0 0

 
       
Saldo Economische structuur -568 -464 -399 -400 -400 -130

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Economische ontwikkeling 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

 

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 

Geen bijzonderheden. 

 

Economische promotie 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.  
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Baten 

 

Economische ontwikkeling 

Geen bijzonderheden. 

 

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 

Geen bijzonderheden. 

 

Economische promotie 

Geen bijzonderheden. 

 
Reservemutaties 

De reservemutatie in 2016 heeft betrekking op het budget voor het actualiseren van het horeca- 

evenementen- en detailhandelsbeleid dat in de jaarrekening 2015 als bestemmingsresultaat in de 

reserve is gestort. 

 

Nieuw 

Onderstaande tabel bevat budgetaanpassingen die worden uitgevoerd op de primitieve begroting 

2017 in verband met wijzigingen in bestaand en nieuw beleid. 

 

Budgetaanpassingen perspectiefnota 2017-2020 

 

 Bedragen x € 1.000  2017 2018 2019 2020 

 Budgetaanpassingen:      

ES-1 

Uitvoeringsprogramma Actieplan 

binnenstad: 

• project 1 Inrichting Markt 

• project 2 Groene Binnenstad 

 

 

N 

N 

 

 

-51 

-30 

 

 

-34 

-30 

 

 

- 

-30 

 

 

- 

- 

 Saldo van baten en lasten  -81 -64 -30 - 

 Mutaties reserves:      

 Effect begroting  -81 -64 -30 - 

 

ES-1 Uitvoeringsprogramma Actieplan binnenstad  

De raad heeft dit jaar de Binnenstadsvisie vastgesteld. De visie geeft richting, beschrijft de 

kwaliteiten, geeft aan waar Culemborg op in zet, geeft aan wat de ambitie is, op welk niveau 

Culemborg insteekt, wat nodig is voor dynamiek en welke  randvoorwaarden daarbij komen 

kijken. Als vervolg hierop is  het Actieplan Binnenstad opgesteld. Daarin staat de raadpleging 

onder inwoners uit 2015 opgenomen. Daarmee is duidelijk hoe inwoners tegen de 

binnenstad aankijken en welke ideeën ze daarvoor  hebben. De ideeën met breed draagvlak 

zijn in vier thema´s verdeeld: Winkels & Horeca, Ruimte & Route, Evenement & Activiteit, 

Sfeer & Promotie.  

 

Daaruit is een uitvoeringsprogramma Binnenstad 2016-2019 met 10 acties opgesteld 

waarmee Culemborg aan de slag wil gaan in de binnenstad. Voor ieder actiepunt wordt met 

partners en inwoners een voorstel uitgewerkt. In 2016 start daarom de city-manager. Alle 10 

acties in één keer aanpakken is gelet op capaciteit en middelen niet mogelijk. Hoewel acties 

met elkaar te maken hebben is een volgordelijkheid noodzakelijk. Voor de realisering van 

daarvan zijn aanvullende middelen nodig.  
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Voor 2017 willen wij uitvoering geven aan een project dat bovenaan de voorkeur van 

inwoners stond, nl. de inrichting van de Markt. Geprobeerd zal worden de middelen aan te 

vullen met andere financieringsbronnen. Daarvoor is nodig om over eigen cofinanciering te 

beschikken. Daarnaast willen wij in 2017 prioriteit geven aan het project De Groene 

Binnenstad, omdat het hoog in de voorkeur bij inwoners stond en het project de weg effent 

voor andere projecten uit het uitvoeringsprogramma. Het betreft plekken die van belang zijn 

voor de uitstraling van de binnenstad, en verblijfsplekken. Ook hier zal geprobeerd worden 

de middelen aan te vullen met andere financieringsbronnen. Daarvoor is het nodig om over 

eigen cofinanciering te beschikken. 

 

Budgetaanpassingen begroting 2017 

 

 Bedragen x € 1.000  2017 2018 2019 2020 

 Budgetaanpassingen:      

ES-1 Bijdrage Regionaal InvesteringsFonds N -83 -83 -83 -83 

 Saldo van baten en lasten  -83 -83 -83 -83 

 Mutaties reserves:      

 Effect begroting  -83 -83 -83 -83 

 

ES-1 Bijdrage Regionaal InvesteringsFonds 

Dit voorjaar hebben de Raden binnen de Regio het Ambitiedocument vastgesteld en is 

middels motie 1629733/14303 in Culemborg opgeroepen om de financiering van het 

Ambitiedocument regionaal te onderzoeken/op te pakken. Dit omdat er geen uitzicht is op 

provinciale middelen zoals bij het Regiocontract het geval was de afgelopen jaren en zonder 

middelen geen zicht op uitvoering van projecten.  Een en ander wordt uitgewerkt in de 

richting van een Economic Board of regionaal investeringsfonds. Een fonds voor projecten 

die de lokale en/of regionale economie kunnen versterken (binnen de geselecteerde 

speerpunten: logistiek, agribusiness en toerisme en recreatie). Dit naar voorbeeld van andere 

regio's in het land en vanuit de triple helix gedachte (verbinden van ondernemers, onderwijs 

en overheid). Elders wordt met een bijdrage van € 3,- per inwoner een stevige 

projectenportefeuille gerealiseerd met een goed multipliereffect. Om in de uitvoering en bij 

de toekenning van middelen niet een jaar te verliezen wordt thans voorgesteld deze 

middelen al voor het bovengenoemde doel te gaan reserveren. 
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Educatie 
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Programma Educatie 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Kinderen, jongeren en alle andere Culemborgers ontwikkelen zich naar hun talenten. 

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Educatie. De huidige beleidsproducten 

zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

4.1 Openbaar basisonderwijs 42001 Basisonderwijs Collin Stolwijk 

4.2 Onderwijshuisvesting 42001 Basisonderwijs Collin Stolwijk 

  44001 Voortgezet onderwijs Collin Stolwijk 

4.3 Onderwijsbeleid en 

leerlingzaken 

48001 Gemeenschappelijke 

onderwijsvoorzieningen 

Collin Stolwijk 

  48202 Volwasseneducatie Collin Stolwijk 
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Doelenboom Educatie 

 

Openbaar basisonderwijs 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Behoud van voldoende 

openbaar onderwijs binnen de 

gemeente. 

Regulier 

• Monitoren ontwikkelingen 

leerlingenstroom. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

budgettair opgenomen onder 

de taakvelden onderwijs 

huisvesting en onderwijsbeleid 

en leerlingzaken. 

 

Onderwijshuisvesting 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Adequate onderwijshuisvesting. 

 

Regulier   

Uitvoering wettelijke taken 

inzake onderwijshuisvesting.  

 

 

 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 2.938.000 

Baten: € 283.000 

 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

• Voor iedereen een 

veilig en inspirerend 

leerklimaat, met 

aandacht voor 

kwetsbare burgers. 

 

• Vergroten 

mogelijkheden van 

talentontwikkeling voor 

leerlingen. 

 

Regulier 

• Doorontwikkeling Brede 

school en versterken relatie 

met de buurt. 

• Versterken samenwerking 

tussen onderwijs en zorg 

o.a. gericht op vroeg 

signalering en het 

verminderen van 

vroegtijdig schoolverlaten 

en schoolverzuim. 

• Versterken doorgaande 

leer- en zorglijn voorschool-

basisonderwijs-voortgezet 

onderwijs en 

beroepsonderwijs. Inclusief 

versterken aansluiting 

(beroeps) onderwijs en 

arbeidsmarkt. 

• Meerdere 

Indicator: 

• Aantal gestarte trajecten 

geletterdheid. 

• Aantal afgeronde trajecten 

geletterdheid. 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.254.000 

Baten: € 26.000 
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werkbijeenkomsten om 

samenwerking onderwijs, 

zorg en welzijn te 

versterken.  

• Monitoren in 2015 

opgestelde gezamenlijke 

leerlingenprognose. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Actualisatie van de 

ontwikkelagenda 

levensdomeinen leren en 

opgroeien. 

• Het brede school concept 

wordt verdiept en 

uitgewerkt (zie: 

coalitieakkoord) 

• Nieuwe beleidsperiode VVE 

en LEA.  

• Versterken relatie zorg-

onderwijs (incl. passend 

onderwijs). 
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Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Meetinstrument 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 

Aantal gestarte 

trajecten 

geletterdheid  

- 50 50 50 50 50  

Aantal afgeronde 

trajecten 

geletterdheid 

- 45 45 45 45 45  

 

Toelichting indicatoren 

 

Verplichte indicatoren 

 
Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017 

Bron 

Absoluut verzuim 

per 1.000 leerlingen 

10 3 2014 9 DUO - Dienst 

Uitvoering 

Onderwijs 

Relatief verzuim 

per 1.000 leerlingen 

45 48 2014 44 DUO - Dienst 

Uitvoering 

Onderwijs 

Voortijdige schoolverlaters 

totaal (VO + MBO) % 

2,9 % 

 

2,7 % 2012 

 

2,8% DUO - Dienst 

Uitvoering 

Onderwijs 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 

 

Toelichting indicatoren 

Absoluut verzuim 

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. 

 

Relatief verzuim 

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, 

per 1.000 leerlingen. 

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder 

startkwalificatie, het onderwijs verlaat. 
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Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 

> Overeenkomst gemeente en schoolbesturen inzake uitvoering programma Brede School 

> Beleidsplan Wmo / Jeugd 2015-2016 

> Wet passend onderwijs 

> Landelijk beleidskader VVE 

> Landelijke beleidskader harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

> Het beleidskader Volwasseneneducatie wordt in regionaal verband vastgelegd in het Programma 

Educatie 2016 dat wordt voorbereid door ROC Rivor 

 

Betrokken partners 

 
> Kinderopvanginstellingen (incl. voormalig peuterspeelzaalwerk) 

> Besturen en scholen primair onderwijs 

> Besturen  en scholen voortgezet onderwijs 

> Samenwerkings-verbanden Primair onderwijs en voortgezet onderwijs 

> Sociaal Wijkteam 

> GGD Gelderland Zuid 

> Openbare Bibliotheek Rivierenland 

> ROC Rivor 

> ELKWelzijn 

> Doenerij 

> Stichting Lezen en Schrijven 

> Werkzaak Rivierenland 
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Educatie Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 7.278 7.170 4.275 4.138 4.075 4.013

Baten 1.635 1.449 309 309 308 308

Saldo van baten en lasten -5.642 -5.722 -3.966 -3.829 -3.767 -3.705

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Overige baten en lasten 0 21 83 62 61 60

Onderwijshuisvesting 5.143 4.588 2.938 2.825 2.763 2.701

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.135 2.561 1.254 1.252 1.252 1.252

Lasten 7.278 7.170 4.275 4.138 4.075 4.013

  

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Onderwijshuisvesting 746 279 283 283 282 282

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 890 1.170 26 26 26 26

Baten 1.635 1.449 309 309 308 308

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 259 250 201 173 161 129

 
       
Saldo Educatie -5.384 -5.472 -3.765 -3.656 -3.607 -3.576

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Onderwijshuisvesting 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overhead kosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt veroorzaakt door de incidentele 

OAB subsidie gelden die in 2016 zijn begroot. Dit verschil komt aan de lasten- en batenkant terug. 

Daarnaast geeft de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente ook 

een verschil. 
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Baten 

 

Onderwijshuisvesting  

Geen bijzonderheden. 

 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 

Zie toelichting aan de lastenkant over de OAB gelden. 

 
Reservemutaties 

Geen bijzonderheden. 

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 
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Onderhoud en beheer 
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Programma Onderhoud en beheer 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
 

Met een schone, hele en veilige openbare ruimte samen met bewoners de leefbaarheid behouden en 

zonodig verbeteren. 

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Onderhoud en beheer. De huidige 

beleidsproducten zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

2.1 Verkeer en vervoer 21001 Wegen Huub van Oorschot 

  72101 Reiniging Huub van Oorschot 

0.3 Beheer overige gebouwen 82301 Accommodatiebeleid Huub van Oorschot 

  83001 Vastgoed Huub van Oorschot 

6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie 

82301 Accommodatiebeleid Huub van Oorschot 

7.2 Riolering 72201 Riolering Huub van Oorschot 

7.3 Afval 72101 Reiniging 

Milieubeheer 

Huub van Oorschot 

Joost Reus 

 

Verkeer en vervoer 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

De wegen, openbare verlichting 

en civieltechnische 

kunstwerken in voldoende staat 

van onderhoud houden.  

 

Regulier 

• Onderhoud van de 

wegen.  

• Onderhoud van de 

openbare verlichting.  

• Onderhoud 

civieltechnische 

kunstwerken.  

• Onderhoud overige 

kunstwerken (trappen, 

keerwanden e.d.).  

• Bijhouden 

beheersystemen.  

Indicator: 

• Wegen: percentage 

voldoende 

 

Financiën: 

Lasten: € 

Baten: € 
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Specifiek voor begrotingsjaar 

- 
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Doelenboom Onderhoud en beheer 

 

Samenkracht en burgerparticipatie 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

De bewoners voelen zich 

betrokken bij en 

verantwoordelijk voor hun 

leefomgeving. Zie verder 

programma Burger en bestuur. 

Regulier 

• Het stimuleren en 

faciliteren van initiatieven 

van bewoners op het 

gebied van onderhoud van 

de openbare ruimte. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Zichtbaarder onderhoud 

van de openbare ruimte, 

o.a. door meer 

communicatie hierover. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 329.000 

Baten: € 163.000 

 

Beheer overige gebouwen 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Faciliteren huisvesting voor 

maatschappelijke doeleinden 

waar burgers elkaar kunnen 

ontmoeten, sporten en leren.  

 

Regulier  

• Optimaliseren 

exploitaties en 

bezettingsgraad.  

 

Specifiek voor dit 

begrotingsjaar  

• Uitvoering geven aan 

uitgangspunten 

Kadernotitie waarbij 

accommodatiebeleid 

leidend is voor 

vastgoedmanagement.  

• Herijken 

Accommodatiebeleid op 

beleidsdoelstellingen 

gemeente.  

• Geldstromen transparant 

maken door kostprijs 

huur en betaalde huur 

inzichtelijk te maken. 

• Onderzoek naar 

wenselijke omvang 

welzijnsaccommodaties.  

• Oplossen knelpunten, 

waaronder Trefpunt / 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 260.000 

Baten: € 65.000 
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Treffer; Patasiwa 

Patalima. Verkoop van 't 

Jacht 32 (kiosk) . 

 

 

Riolering 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Zorgen voor een functionele 

riolering en een doelmatige 

inzameling van hemelwater en 

het beperken van structurele 

grondwater-overlast.  

 

Regulier  

• Reinigen en inspecteren 

van het riool.  

• Zorgen voor goed 

werkende gemalen.  

• Bijhouden 

rioolbeheersysteem.  

• Schoonhouden kolken.  

 

Specifiek voor dit 

begrotingsjaar  

• Uitvoeren jaarschijf 2017.  
 

Indicator: 

• N.v.t. 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.785.000 

Baten: € 3.311.000 

 

Afval 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Een schone stad behouden 

samen met de burgers. 

 

Regulier 

• Schoonhouden van de 

openbare ruimte.  

• Stimuleren en faciliteren 

van burgerinitiatieven op 

het gebied van o.a. 

zwerfafval. 

• Beperken hondenpoep 

op verharding en in 

groen.  

• Inzameling van 

huishoudelijk afval door 

de Avri. 

 

Specifiek voor dit 

begrotingsjaar  

• Diverse 

zwerfafvalprojecten in 

het kader van de 

Nedvang 

zwerfafvalsubsidie.  

• Vaststellen van een 

regionaal Beleidsplan 

Afval & Grondstoffen. 

Indicator: 

• Omvang huishoudelijk 

restafval. 

 

Financiën: 

Lasten: € -300.000 

Baten: € 0 
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Ambitie is om de 

hoeveelheid restafval te 

verlagen tot 75 kg per 

persoon per jaar in 2020. 
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Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Meetinstrument 

Verkeer en vervoer 

Wegen: 

percentage 

voldoende 

N.v.t. 88% N.v.t. 85% N.v.t. 85% Wegenschouw in 

de even jaren. 

 

Toelichting indicatoren 

 

Verplichte indicatoren 

 
Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017 

Bron 

Omvang huishoudelijk 

restafval 

kg 

117 184 2014 100 CBS - Statistiek 

Huishoudelijk afval 

Vernieling en beschadiging (in 

de openbare ruimte) 

aantal per 1.000 inwoners 

8,7 5,2 2015 9 CBS - 

Geregistreerde 

criminaliteit & 

Diefstallen 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 

 

Toelichting indicatoren 

Omvang huishoudelijk restafval betreft de hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). 

 

 

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Besluit "oprichting Stichting Accommodatiebedrijf Culemborg"  

> Kadernotitie "gemeentelijk maatschappelijk vastgoedbeheer"  

> Accommodatiebeleid  

> Gemeentelijk Rioleringsplan 

> Basis Rioleringsplan  

> Zwerfafvalbeleid 

> Regionaal afvalstoffenplan 

> Meerjarenplan onderhoud wegen 

> Beleidsplan onderhoud openbare verlichting 

> Meerjarenplan onderhoud civieltechnische kunstwerken (incl. overige kunstwerken) 
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Betrokken partners 

 
> Gebruikers / huurders gemeentelijke accommodaties 

> Stichting Accommodatie-bedrijf Culemborg (BSCO) 

> Waterschap Rivierenland 

> Regiogemeenten 

> Avri 

> KleurrijkWonen 

> Waterschap Rivierenland 

> Provincie Gelderland 

> Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) 

 

 

Verbonden partijen 

 

  Avri 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

Belangrijk regionaal doel voor de komende jaren is om de hoeveelheid 

restafval naar beneden te brengen. In 2015 werd  140 kilo (fijn én grof) 

restafval per inwoner geproduceerd. Ambitie is om dit naar 75 kilo te 

brengen in 2020. Middelen die ingezet worden om deze doelstelling te 

bereiken zijn communicatie, financiële instrumenten en serviceniveau.  

 

  Stichting Accommodatiebedrijf Culemborg 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

Op basis van de besluitvorming op 30 juni 2016 gaat de Stichting 

Accommodatiebedrijf Culemborg van start met een kleine vastgoed-

portefeuille. In 2017 zal deze worden uitgebreid worden met de rest van 

het vastgoed van de gemeente. Eind van het jaar wordt een voorstel 

gedaan voor het vastgoed van de gemeentelijke monumenten.  

 

Binnen de stichting krijgt de nieuwe werkwijze vorm, zodat er efficiënter 

gewerkt kan worden en goede stuurinformatie beschikbaar komt. 

 

  



Programmabegroting 2017 

71 

Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Onderhoud en beheer Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 7.429 7.123 4.995 5.106 5.227 5.351

Baten 3.443 3.722 3.773 3.749 3.788 3.843

Saldo van baten en lasten -3.986 -3.401 -1.223 -1.357 -1.439 -1.508

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Beheer overige gebouwen en gronden 505 448 260 259 259 259

Overige baten en lasten 0 145 135 283 445 589

Verkeer en vervoer 4.005 3.715 2.787 2.799 2.786 2.774

Samenkracht en burgerparticipatie 852 756 329 328 326 320

Riolering 2.266 2.359 1.785 1.738 1.710 1.709

Afval -198 -300 -300 -300 -300 -300

Lasten 7.429 7.123 4.995 5.106 5.227 5.351

  

Beheer overige gebouwen en gronden 72 61 65 65 64 64

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Verkeer en vervoer 133 276 234 234 234 234

Samenkracht en burgerparticipatie 148 153 163 163 160 160

Riolering 3.059 3.232 3.311 3.287 3.330 3.385

Afval 31 0 0 0 0 0

Baten 3.443 3.722 3.773 3.749 3.788 3.843

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 864 502 192 181 80 79

 
       
Saldo Onderhoud en beheer -3.123 -2.899 -1.030 -1.176 -1.358 -1.428

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Beheer overige gebouwen en gronden 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.  
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Verkeer en vervoer 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

 

Samenkracht en burgerparticipatie 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

 

Riolering 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

Daarnaast hebben er in 2016 onttrekkingen uit de egalisatievoorziening riolering plaatsgevonden. 

Voor meer informatie over deze onttrekkingen verwijzen wij u naar de voorjaarsrapportage 2016, 

programma Onderhoud en Beheer op bladzijde 15 en het raadsvoorstel vaststellen van de 

gemeentelijke belastingverordeningen en de gemeentelijke belastingtarieven voor het jaar 2016 

(vastgesteld op 10 december 2015). 

 

Afval 

Geen bijzonderheden. 

 

Baten 

 

Riolering 

Het verschil in baten tussen 2016 en 2017 komt omdat de egalisatie van het tarief 2017 nog niet 

heeft plaatsgevonden. Dit wordt aan de raad voorgelegd bij de vaststelling van de 

belastingverordeningen 2017. 

 
Reservemutaties 

 

De hogere reservemutaties in 2016 komen hoofdzakelijk door een incidentele onttrekking uit de 

reserve kapitaallasten ter dekking van de investering in de fietsvoorzieningen Roosje Voslaan. 

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 
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Sociaal Domein 
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Programma Sociaal domein 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Culemborg is een samenredzame samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. 

Inwoners van Culemborg kunnen zo lang mogelijke meedoen met de samenleving en krijgen waar 

nodig passende ondersteuning. 

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Sociaal domein. De huidige 

beleidsproducten zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie 

63001 Welzijnswerk Fouad Sidali 

  62113 Maatwerkvoorzieningen 

Jeugdzorg 

Fouad Sidali 

6.2 Wijkteams 62101 Integratie sociaal domein Fouad Sidali 

  62123 Maatwerkvoorzieningen 

Jeugdzorg 

Fouad Sidali 

  62113 Maatwerkvoorzieningen 

WMO 

Joost Reus 

6.3 Inkomensregelingen 61001 Inkomensvoorzieningen Collin Stolwijk 

  61003 Handhaving Collin Stolwijk 

  62001 Minimabeleid Joost Reus 

6.4 Begeleide participatie 61111 Activering en re-integratie Collin Stolwijk 

6.5 Arbeidsparticipatie 61111 Activering en re-integratie Collin Stolwijk 

6.6 Maatwerk-voorzieningen 

(WMO) 

62123 

 

Maatwerkvoorzieningen 

WMO 

Joost Reus 

 

6.71 Maatwerkdienstverlening 

18+ 

62123 Maatwerkvoorzieningen 

WMO 

Joost Reus 

  61002 Schuldhulpverlening Joost Reus 

6.72 Maatwerkdienstverlening 

18- 

62113 Maatwerkvoorzieningen 

Jeugdzorg 

Fouad Sidali 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 62113 Maatwerkvoorzieningen 

Jeugdzorg 

Fouad Sidali 

7.1 Volksgezondheid 63003 Volksgezondheid Fouad Sidali 
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Doelenboom Sociaal Domein 

 

Samenkracht en burgerparticipatie 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

1. Het versterken van de eigen 

kracht van inwoners en de 

eigen kracht van de lokale 

samenleving (zie: 

coalitieakkoord) 

  

 

2. Het huisvesten van de 

statushouders op basis van de 

taakstelling, met aandacht voor 

begeleiden en integratie. 

  

Regulier 

1a. Inzetten van welzijnswerk 

op het ondersteunen, activeren 

en faciliteren van inwoners op 

de thema's leefbaarheid, zorg 

voor elkaar en meedoen. 

Outreachend naar kwetsbare 

jongeren, volwassenen en 

ouderen. 

1b. In samenwerking met 

partijen uit het sociaal wijkteam 

en huisartsen. 

1c. Waar mogelijk verbinden 

van zorgvragen aan vrijwillige/ 

informele zorg. 

1d.Inzetten van welzijnswerk op 

het ondersteunen van 

vrijwilligers(organisaties) en 

mantelzorgers. 

1e. Mantelzorgcompliment. 

1f. Doe mee(r) regeling. 

2a.Huisvestingsafspraken 

maken met KleurrijkWonen 

2b. Afspraken maken met 

VluchtelingenWerk 

OostNederland (VWON) over 

het begeleiden van de 

statushouders bij de huisvesting 

en inburgering 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

1a. Extra aandacht voor:  

- kwetsbare ouderen 

- toenemende polarisatie in de 

lokale samenleving. 

1b. Stimuleren transformatie 

dagbesteding; combinatie van 

open inloop en dagbesteding. 

1c. Uitvoeren van de in 2016 

opgestelde inclusie-agenda 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 2.231.000 

Baten: € 166.000 
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Wijkteams 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Inwoners weten waar ze 

terecht kunnen voor informatie, 

advies, vragen, problemen en 

toeleiding naar ondersteuning 

op het gebied van het sociale 

domein. 

Regulier 

• We beleggen de 

professionele toegang tot 

vragen en  ondersteuning 

bij de sociale wijkteams. 

• We hebben een netwerk 

rond de sociale wijkteams 

(vrijwillige informatie- en 

adviespunten, scholen, 

huisartsen etc.). 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Implementatie van het 

netwerk & Co voor 

intensieve en langdurige 

casuïstiek. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.542.000 

Baten: € 0 

 

Inkomensregelingen 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Voorkomen dat inwoners als 

gevolg van armoede niet 

kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. 

Regulier 

• Uitvoeren gemeentelijk 

minimabeleid (Bijzondere 

Bijstand, collectieve 

ziektekostenverzekering, 

individuele 

inkomenstoeslag). 

• Deelname stimuleren van 

minimagezinnen aan Brede 

School Culemborg. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Verder vormgeven van de 

nabijheid van 

dienstverlening op het 

gebied van werk en 

inkomen en de aansluiting 

hiervan op de andere 

levensdomeinen. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 9.922.000 

Baten: € 8.212.000 
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Begeleide participatie 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Inwoners met een 

arbeidsbeperking helpen naar 

(begeleid) werk zodat iedereen 

naar vermogen kan werken.  

Regulier 

• Invullen garantiebanen via 

Werkzaak. 

• Sociale Werkvoorziening via 

Werkzaak. 

• Nieuw beschut via 

Werkzaak. 

• Loonkostensubsidie via 

Werkzaak. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Samen met Werkzaak 

nieuw beschut verder 

ontwikkelen. 

• Verdere samenwerking met 

het Praktijk- en voortgezet 

speciaal onderwijs. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 3.652.000 

Baten: € 0 

 

Arbeidsparticipatie 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Inwoners met een (grote) 

afstand tot de arbeidsmarkt 

naar werk begeleiden zodat 

iedereen naar vermogen kan 

werken. 

 

Regulier 

• Re-integratie via Werkzaak 

Rivierenland. 

• Met netwerkpartners een 

uiteenlopend leeraanbod 

faciliteren. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Doorstart van Doenerij als 

Leerhuis. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 3.185.000 

Baten: € 757.000 

 

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Behouden en/of vergroten van 

de zelfredzaamheid en 

deelname aan de maatschappij. 

inwoners in staat stellen zolang 

mogelijk zelfstandig te wonen. 

Regulier 

• Inzetten van passende 

ondersteuning op basis 

behoefte onderzoek/ 

ondersteuningsplan. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

- 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.943.000 

Baten: € 191.000 
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Maatwerkdienstverlening 18+ 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Behouden en/of vergroten van 

de zelfstandigheid en deelname 

aan de maatschappij. 

 

Mensen in staat stellen zo lang 

mogelijk zelfstandig te wonen. 

 

Inwoners zijn financieel 

zelfredzaam of helpen elkaar. 

 

Regulier 

• Bieden van passende 

begeleiding in kader 

algemeen dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL), 

daginvulling en ontlasting 

van de mantelzorger. 

• Met netwerkpartners 

inwoners zo vroeg mogelijk 

adviseren en ondersteunen 

bij financiële problemen. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Voorbereiden van resultaat 

gestuurde inkoop. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 3.466.000 

Baten: € 325.000 

 

Maatwerkdienstverlening 18- 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Kinderen groeien veilig en 

gezond op. Indien nodig wordt 

tijdig passende ondersteuning 

ingezet. 

Regulier 

• Doorgaande zorglijnen 

voorschool-basisonderwijs-

voortgezet onderwijs. 

• Lokaal voldoende expertise 

opbouwen voor adequate 

doorverwijzing. 

• Ontschotten waar mogelijk. 

• Realiseren van voldoende 

aanbod. 

Specifiek voor dit 

begrotingsjaar 

• Voorbereiden 

resultaatgestuurde inkoop. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 2.479.000 

Baten: € 0 
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Geëscaleerde zorg 18+ 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

We hebben een vangnet van 

verblijfs- en 

ondersteuningsvoorzieningen 

voor inwoners in een kwetsbare 

situatie. 

 

Regulier 

• We hebben een regionale 

organisatie voor meldingen 

op het gebied van huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling  (veilig 

thuis). 

• We hebben een lokale 

inloopvoorziening voor 

inwoners met een 

psychiatrische aandoening. 

• We hebben een regionale 

tussenvoorziening voor 

inwoners die tijdelijk de 

regie over hun leven kwijt 

zijn en geen dak boven hun 

hoofd hebben. 

• We hebben een regionale 

voorziening voor dak- en 

thuislozen. 

• We hebben een 

bovenregionale 

maatschappelijke- en 

vrouwenopvang. 

• Centrumgemeente 

Nijmegen voert voor ons 

beschermd wonen uit. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• We stellen het regionale 

beleidsplan 

ambulantizering van de 

GGZ en beschermd wonen 

vast. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 

Baten: € 
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Geëscaleerde zorg 18- 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Een vangnet voor kinderen en 

jongeren als de veiligheid 

(fysiek en mentaal) in het gezin 

in geding is. 

Regulier 

• We faciliteren instellingen 

die actief zijn in het drang 

en dwang zoals 

jeugdbescherming en 

jeugdreclassering en Veilig 

Thuis. 

• We hanteren lokaal de 

meldcode 

kindermishandeling. 

• We stimuleren de inzet van 

de beschermingstafel om 

samen met ouders de 

veiligheid voor kinderen te 

waarborgen (liefst) zonder 

dwangmaatregel.  

• We zorgen dat lokaal bij 

partners de kennis over 

signaleren van onveilige 

situaties voldoende 

geborgd is. 

• We stimuleren dat kinderen 

die niet thuis kunnen 

wonen toch zoveel mogelijk 

in een (pleeg)gezinssituatie 

opgroeien.  

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.712.000 

Baten: € 0 

 

Volksgezondheid 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

• Meer gezonde en vitale 

inwoners.  

 

• Terugdringen gezondheids-

achterstanden van 

kwetsbare burgers. 

 

• Meer inwoners leven 

volgens een gezonde 

leefstijl. 

 

• Zorgwekkende zorgmijders 

via keten-aanpak 

ondersteunen. 

 

 

Regulier 

• Advisering AB GGD 

Gelderland Zuid.  

• Contractbeheer GGD, 

Iriszorg, Indigo, MEE, STMR, 

RIBW.  

• Implementatie 

uitvoeringsprogramma 

OGGZ/MO.  

• Vervoersregeling HAP.  

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Beleidsnota 

volksgezondheid 2016-

2020. 

• Uitvoeren project GIDS 

(gezondheid in de Stad...). 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.187.000 

Baten: € 0 
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Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Meet-

instrument 

Arbeidsparticipatie 

Aantal werkzame 

personen  

12.750 12.630 12.780 12.935 13.090 13.245 PWE en PEV 

provincie 

Gelderland 

Uitstroom naar 

werk Waarvan 

duurzame 

uitstroom naar  

werk   

95 

23 

60 

48 

60 

48 

60 

48 

60 

48 

60 

48 

 

Inkomensregelingen 

Percentage 

meldingen voor 

een uitkering dat 

niet leidt tot een 

aanvraag 

48% 45% 50% 50% 50% 50%  

Inzicht in de 

hoogte van de 

gemiddelde 

uitkering in relatie 

tot het landelijk 

gemiddelde 

€13.200 €14.250 €14.250 €14.250 €14.250 €14.250  

Uitstroom uit de 

uitkering 

Waarvan 

duurzame 

uitstroom 

171 

41 

 

200 

90 

200 

90 

200 

90 

200 

90 

200 

90 

 

Aantal 

huishoudens, dat 

bijzondere 

bijstand ontvangt 

760  750 750 750 750 GWS 

Aantal aanvragen 

bijzondere 

bijstand 

1.651  1.500 1.500 1.500 1.500 GWS 
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Maatwerkdienstverlening 18+ 

Het  aantal 

inwoners, dat via 

bijzondere 

bijstand een 

vergoeding krijgt 

voor 

budgetbeheer 

en/of 

bewindvoering 

1.227 836 875 800 800 800  

Aantal klanten 

preventieve 

trajecten 

251 390 390 390 390 390  

Aantal klanten 

curatieve 

trajecten 

19 25 25 25 25 25  

 

Toelichting indicatoren 

 

Verplichte indicatoren 

 
Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017 

Bron 

Banen 

per 1.000 inw 15-64jr 

707 656,4 2015 710 LISA 

Jongeren met een delict voor 

de rechter 

2,47 % 1,83 % 2012 2,5 % Verwey Jonker 

Instituut - 

Kinderen in Tel 

Kinderen in 

uitkeringsgezinnen 

5,64 % 3,53 % 2012 5,5 % Verwey Jonker 

Instituut - 

Kinderen in Tel 

Netto arbeidsparticipatie 65,6 % 66,1 % 2015 65,4 % CBS - 

Arbeidsdeelname 

Achterstandsleerlingen 10,7 % 8,94 % 2012 10 % Verwey Jonker 

Instituut - 

Kinderen in Tel 

Werkloze jongeren 1,29 % 1,11 % 

 

2012 1,25 % Verwey Jonker 

Instituut - 

Kinderen in Tel 

Bijstandsuitkeringen 

per 10.000 inw. 18jr eo 

384 264,8 2015 380 CBS - Participatie 

Wet 

Aantal re-

integratievoorzieningen 

per 10.000 inw 15-65jr 

332,7 255,7 2015 330 CBS - Participatie 

Wet 

Jongeren met jeugdhulp 

% van alle jongeren tot 18 

jaar 

7,8 % 9,9 % 2015 7,5 % CBS - 

Beleidsinformatie 

Jeugd 
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Jongeren met 

jeugdbescherming 

0,9 % 1,1 % 2015 0,8 % CBS - 

Beleidsinformatie 

Jeugd 

Jongeren met 

jeugdreclassering 

0,5 % 0,4 % 2015 0,5 % CBS - 

Beleidsinformatie 

Jeugd 

Wmo-cliënten met een 

maatwerkarrangement 

per 10.000 inw 

270 489 2015 270 CBS - Monitor 

Sociaal Domein 

WMO 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 

 

Toelichting indicatoren 

 

Jongeren met een delict voor de rechter 

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 

 

Kinderen in uitkeringsgezinnen 

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet 

rondkomen. 

 

Netto arbeidsparticipatie 

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking. 

 

Achterstandsleerlingen 

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat een onderwijsachterstand heeft of 

een verhoogd risico daarop. 

 

Werkloze jongeren 

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 

 

Jongeren met jeugdhulp 

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. 

 

Jongeren met jeugdbescherming 

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle 

jongeren tot 18 jaar. 

 

Jongeren met jeugdreclassering 

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle 

jongeren (12-22 jaar). 

 

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de 

Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende 

gemeenten. 
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Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Visie sociaal domein 

> Contourennota 

> Beleidsnota Jeugd en Wmo 2015 en 2016 

> Collegebesluit Sociaal wijkteam 

> Regionale nota van inrichting 

> Wmo 

> Jeugdwet 

> Participatiewet 

> Ioaw/Ioaz/Bbz 

> Verordening individuele studietoeslag 2015 

> Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 

> Afstemmingsverordening 

> Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 

> Verordening tegenprestatie 

> Re-integratieverordening 

> Plan Aanpak wijken 

> Meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland 2015 – 2018 

> Verordening loonkostensubiside 

> Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland 

> Verordening Wmo 2.0 

> Besluit maatschappelijke ondersteuning 

> Beleidsregels Wmo 

> Beleidsplan Wmo/Jeugd 2015/2017 

> Beleidsplan Schuldhulp-verlening (2013) 

> Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 

> Wet publieke gezondheid 

> Regionaal gezondheidsbeleid 

> Lokaal gezondheidsbeleid 

 

Betrokken partners 

 
> Organisaties zorg en welzijn (eerste, tweede en derdelijns) 

> Vrijwiligersorganisaties 

> Onderwijs en voorschoolse voorzieningen 

> Buurtpanels 

> Bewonersorganisaties 

> Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 

> Kleurrijk wonen 

> Politie 

> Ondernemers 

> Wmo Raad 

> COEL (culemborg overleg eerstelijn) 

> UWV Werkbedrijf 

> Werkzaak Rivierenland 

> Incassobureau 
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> ROCRivor 

> Formulierenbrigade 

> Cliëntenraad  

> Jeugd Sport Fonds Gelderland 

> Jeugd Cultuur Fonds Gelderland 

> Stichting Leergeld 

> Leerhuis Culemborg 

> Salus2Talent 

> St. Dienstwerk 

> Sociale wijkteams 

> KleurrijkWonen 

> Zorgkantoor / verzekeraar 

> Veiligheidshuis 

> Schuldhulpmaatjes 

> Humanitas Thuisadministratie 

> Gemeente Nijmegen 

> Aanbieders beschermd wonen 

> Culemborg Herstelt 

> Tussenvoorziening de parallel 
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Verbonden partijen 

 

  Werkzaak Rivierenland 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

De GR Werkzaak Rivierenland voert vanaf 1 januari 2016 de Participatiewet 

uit voor de gemeente Culemborg. Samen met Werkzaak gaan we inzetten 

om alle inwoners van Culemborg naar vermogen te laten meedoen in de 

samenleving. Het doel is om de nieuwe organisatie Werkzaak Rivierenland 

verder te integreren in de infrastructuur van het sociaal domein met een 

samenhangende lokale en regionale aanpak.  

 

  GGD Gelderland-Zuid 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

Door de overheveling van jeugdzorg en passend onderwijs hebben  

gemeenten nieuwe taken en bevoegdheden gekregen. Dat geldt ook voor  

het overhevelen van AWBZ functies naar de WMO. Met deze transities 

hebben de gemeenten meer kans om op gemeentelijk niveau de  

samenhang met de gezondheidszorg te realiseren. De GGD heeft zijn  

organisatie aangepast aan de transitie in het jeugddomein. Daarnaast  

heeft de GGD nieuwe taken gekregen die in het kader van nieuwe taken  

van gemeenten bij de GGD zijn belegd: Veilig Thuis (AMHK), Toezicht WMO 

en Toeleiding Beschermd Wonen.  

 

Doorontwikkeling GGD: in het licht van de transities wil de GGD het brede 

takenpakket dat zij voor de gemeenten uitvoert, zo goed mogelijk 

verbinden met de andere sectoren, om de maatschappelijke uitkomsten 

te kunnen vergroten. GGD Gelderland- Zuid zet in om bij te dragen aan  

een meer integrale aanpak vanuit het perspectief van de school, wijken en 

lokale netwerken, eerstelijnszorg en veiligheid. 
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Sociaal Domein Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 30.006 36.419 31.875 30.735 30.551 30.371

Baten 8.785 9.817 9.651 8.965 8.965 8.965

Saldo van baten en lasten -21.222 -26.602 -22.224 -21.769 -21.586 -21.406

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Overige baten en lasten 0 -63 557 537 708 531

Samenkracht en burgerparticipatie 1.961 2.795 2.231 2.233 2.233 2.233

Wijkteams 1.513 2.542 1.542 1.542 1.542 1.542

Inkomensregelingen 10.921 11.504 9.922 9.921 9.921 9.921

Begeleide participatie 3.918 3.786 3.652 3.592 3.328 3.328

Arbeidsparticipatie 2.120 4.209 3.185 2.142 2.052 2.052

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.359 2.309 1.943 1.943 1.943 1.943

Maatwerkdienstverlening 18+ 2.940 3.718 3.466 3.461 3.460 3.457

Maatwerkdienstverlening 18- 2.542 2.579 2.479 2.495 2.495 2.495

Geëscaleerde zorg 18- 1.651 1.772 1.712 1.723 1.723 1.723

Volksgezondheid 1.082 1.269 1.187 1.147 1.147 1.147

Lasten 30.006 36.419 31.875 30.735 30.551 30.371

  

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Samenkracht en burgerparticipatie 18 233 166 166 166 166

Wijkteams 0 0 0 0 0 0

Inkomensregelingen 7.996 8.212 8.212 8.212 8.212 8.212

Begeleide participatie -4 0 0 0 0 0

Arbeidsparticipatie 301 757 757 72 72 72

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 80 191 191 191 191 191

Maatwerkdienstverlening 18+ 381 325 325 325 325 325

Maatwerkdienstverlening 18- 0 13 0 0 0 0

Geëscaleerde zorg 18- 12 86 0 0 0 0

Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0

Baten 8.785 9.817 9.651 8.965 8.965 8.965

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 2.087 556 0 0 0 0

Onttrekkingen 464 1.817 152 11 11 11

 
       
Saldo Sociaal Domein -22.845 -25.340 -22.073 -21.758 -21.575 -21.395
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Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Overige lasten 

De geraamde lasten op deze post (stelpost sociaal domein) zijn een totaaltelling van: een buffer om 

de risico's van de decentralisaties op te kunnen vangen en de taakstelling op het sociaal domein 

vanuit de circulaires Gemeentefonds. 

 

Samenkracht en burgerparticipatie 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 564k lager uit. In het bedrag van 2016 zitten de 

incidentele gelden t.b.v. het innovatiebudget (+€ 251k), aansprekend Terweijde (€ 83k), welzijn 

(€ 75k), inzet overschot mantelzorgcompliment 2015 (€ 67k) en vrijwilligers (€ 11k). Daarnaast wordt 

het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 veroorzaakt door de toerekening van 

de overheadkosten (€ 77k).  

 

Wijkteams 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 en verder € 1 miljoen lager uit. In het bedrag van 

2016 zitten de incidentele gelden t.b.v. het verder vormgeven van de transitie (transitiebudget + 

€ 0,41 miljoen en uitvoeringskosten ad + € 0,31 miljoen). Daarnaast wordt het verschil in de begrote 

lasten tussen de jaren 2016 en 2017 veroorzaakt door de toerekening van de overheadkosten (€ 0,24 

miljoen) én zit in de raming 2016 o.a. afgerond € 0,03 miljoen m.b.t. de eerste helft van Veilig Thuis 

2016.  

 

Inkomensregelingen 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 en verder € 1,58 miljoen lager uit. Het verschil in 

de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 

toerekening van de overheadkosten (€ 1,37 miljoen). Daarnaast zitten in de raming van 2016 € 0,21 

miljoen aan incidentele gelden t.b.v. de regeling compensatie zorgkosten.    

 

Begeleide participatie 

De neerwaartse trend op dit taakveld was ook al terug te vinden in de begroting 2016 (activering en 

re-integratie) en is te verklaren door het verminderen van de budgetten voor de wet sociale 

werkvoorziening. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe instroom hiervoor gesloten. 

 

Arbeidsparticipatie 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 1,02 miljoen lager uit. Het verschil in de begrote 

lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van de 

overheadkosten (€ 0,91 miljoen). Daarnaast zitten in de raming van 2016 incidentele gelden t.b.v. de 

regionale aanpak en uitvoering van de participatie wet en projectgelden werkgelegenheid en 

buurtveiligheid. Ook laat dit taakveld een dalende trend zien a.g.v. de afloop in de bijdrage aan 

bedrijfsvoeringskosten GR Werkzaak en bevat de raming van 2017 een hogere last aan opstartkosten 

GR Werkzaak dan in 2016. Deze raming wordt in de najaarsrapportage 2016 geactualiseerd.  

 

Maatwerkvoorzieningen WMO 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 366k lager uit.  Het verschil in de begrote lasten 

tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van de 

overheadkosten (€ 306k). Daarnaast zitten in de raming van 2016 afgerond € 60k aan incidentele 

gelden t.b.v. vervoersvoorzieningen (€ 30k) en woningaanpassingen (€ 30k). 
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Maatwerkdienstverlening 18+ 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 252k lager uit. In de raming van 2016 zit 

afgerond € 266k aan incidentele gelden t.b.v. vouchers huishoudelijke hulp (€ 209k) en hogere 

lastenraming van begeleiding WMO (€ 57k). Daarnaast wordt in 2016 afgerond € 14k minder aan 

uren doorbelast aan dit taakveld. 

 

Maatwerkdienstverlening 18- 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 100k lager uit. Naast hogere geraamde lasten 

(€ 87k) in 2016 t.b.v. Landelijk transitiearrangement, Jeugd Ambulant en Jeugd GGZ, maakt de eerste 

fase van Weerbaar opvoeden 2016 (€ 13k) onderdeel uit van de hogere lasten in 2016.  

 

Geëscaleerde zorg 18- 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 60k lager uit. Deze € 60k bestaat uit een hogere 

last geraamd in 2016 voor jeugd residentieel (€ 38k) en Jeugdbescherming Gelderland (€ 22k). 

 

Volksgezondheid 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 82k lager uit. In de raming van 2016 zit afgerond 

€ 94k aan incidentele gelden t.b.v. Gezond in de Stad (€ 47k), dekking voor de eerste helft Veilig Thuis 

2016 (€ 24k), een hogere raming van de GGD in 2016 (€ 18k) en project tegen obesitas (€ 5k). 

Daarnaast wordt in 2016 afgerond € 12k minder aan uren doorbelast aan dit taakveld. 

 

Baten 

 

Samenkracht en burgerparticipatie 

T.o.v. de begroting 2016 vallen de baten van 2017 en verder € 67k lager uit. In de raming van 2016 zit 

het te ontvangen overschot mantelzorgcompliment 2015 (€ 67k). Zie ook het kopje 'lasten' van dit 

taakveld voor de inzet van deze middelen. 

 

Arbeidsparticipatie 

In de jaren 2016 en 2017 vallen de baten € 685k hoger uit dan de jaren erna. In deze jaren staat de 

liquidatie van Lander geraamd als dekking voor de opstartkosten GR Werkzaak (€ 583k).  Deze raming 

wordt in de najaarsrapportage 2016 geactualiseerd. Daarnaast ontvangt de gemeente Culemborg in 

2016 en in 2017 een bijdrage van GR Werkzaak voor de instandhouding van het instrument 

Culemborgs Participatiehuis (€ 102k). 

 

Geëscaleerde zorg 18- 

De in 2016 geraamde € 86k zijn de te ontvangen substitutiegelden van Jeugdbescherming 

Gelderland. In de voorjaarsrapportage 2016 is besloten deze gelden te storten in de reserve sociaal 

domein. 

 
Reservemutaties 

 

Stortingen 

De in 2016 geraamde € 556k bestaat uit middelen die via de jaarrekening 2015 in de reserve sociaal 

domein worden gestort (€ 470k) t.b.v. de uitvoering van betreffend beleid in 2016 en de hierboven 

genoemde substitutiegelden van Jeugdbescherming Gelderland (€ 86k).  

 

Onttrekkingen 

In 2017 is t.o.v. de jaren erna € 0,14 miljoen meer geraamd. Dit is de vanuit de algemene reserve 

geraamde dekking t.b.v. de opstartkosten GR Werkzaak.  Deze raming wordt in de najaarsrapportage 

2016 geactualiseerd. 
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De totale raming van 2016 (€ 1,82 miljoen) bestaat op hoofdlijnen uit: overgehevelde restantclaims 

vanuit de jaarrekening 2015 (€ 0,67 miljoen), dekking van de opstartkosten GR Werkzaak (€ 0,14 

miljoen), resultaatbestemmingen vanuit de Jaarrekening 2015 (€ 0,95 miljoen) en dekking budget 

GGD (€ 0,06 miljoen).  

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 
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Sport 
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Programma Sport 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Inwoners van Culemborg sporten en bewegen en kunnen (boven) lokaal kiezen uit een breed 

toegankelijk kwalitatief hoogwaardig aanbod van sportvoorzieningen. 

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Sport. De huidige beleidsproducten zijn 

opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

2.3 Recreatieve havens 53001 Sport Fouad Sidali 

5.1 Sportbeleid en activering 53001 Sport Fouad Sidali 

5.2 Sportaccommodaties 53001 Sport Fouad Sidali 
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Doelenboom Sport 

 

Recreatieve havens 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

De jachthaven is beschikbaar 

voor watersporters in 

Culemborg. 

Regulier 

• Verpachten van de 

jachthaven aan de 

watersportvereniging. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

- 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 23.000 

Baten: € 27.000 

 

Sportbeleid en activering 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

• Een breed beweegaanbod 

op school afgestemd op een 

beweegaanbod na 

school/in de buurt/in de 

vereniging. 

 

• Een breed 

programmatische 

samenwerking tussen 

professionals en 

partnerorganisaties op het 

gebied van onderwijs, 

sport, cultuur en sociaal 

domein 

Regulier 

• Ondersteunen en 

faciliteren 

sportverenigingen.  

• Onder regie van het 

onderwijs, uitvoering geven 

aan rijksregeling 'impuls 

brede school sport en 

cultuur' binnen de brede 

netwerkorganisatie Brede 

School Culemborg. 

• Samen met gemeenten in 

Rivierenland ontwikkelen 

en uitvoering geven aan 

een regionaal 

programmakader voor 

sport en bewegen. 

 

Specifiek voor dit 

begrotingsjaar   

• Ontwikkelen en uitvoering 

geven aan de nader op te 

stellen prioriteiten op het 

gebied van sport en 

bewegen voor de jaren 

2017-2021. 

Indicator: 

• Aantal kinderen dat o.b.v. 

deelname aan ‘brede 

school programmering’ lid 

wordt van een 

sportvereniging/ vereniging 

amateuristische 

kunstbeoefening. 

• Aantal aanvragen 

projectsubsidies bijzondere 

activiteiten sport. 

• Niet-sporters. 

 

Noot: naar aanleiding van de 

nader vast te stellen 

'sportbeleidsnota' kunnen de 

indicatoren wijzigen. 

 

Financiën: 

Lasten: € 863.000 

Baten: € 48.000 
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Sportaccommodaties 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Een breed toegankelijke 

sportinfrastructuur (inclusief 

zwemvoorziening) met een 

kwalitatief hoogwaardige 

dienstverlening 

 
 

Regulier 

• Zorgdragen voor breed 

toegankelijke 

zwembadvoorziening.  

• Het optimaal onderhouden 

en (laten) exploiteren van 

sportaccommodaties in 

Culemborg. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

- 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.146.000 

Baten: € 408.000 
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Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Meetinstrument 

Sportbeleid en activering 

Aantal kinderen dat o.b.v. 

deelname aan ‘brede 

school programmering’ lid 

wordt van een 

sportvereniging/vereniging 

amateuristische 

kunstbeoefening 

88 80 80 80 80 80 Sportverenigingen 

bevragen kinderen 

die zich 

aanmelden mbt 

deze indicator. 

Aantal aanvragen 

projectsubsidies 

bijzondere activiteiten 

sport 

8 14 14 14 14 14 Subsidieaanvragen 

 

Toelichting indicatoren 

 

Verplichte indicatoren 

 
Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017 

Bron 

Niet-sporters 48,6% 50% 2014 48% RIVM - Zorgatlas 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 

Toelichting indicatoren 

Niet-sporters 

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 
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Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Rijksregeling ‘impuls brede school sport en cultuur’ 

> Beleidsdoelen zoals vastgelegd in de programma-begroting 2015 

> Beleidsregels voor  de subsidiëring van bijzondere sportactiviteiten van  sportverenigingen 

 

Betrokken partners 

 
> Sportverenigingen (en verenigingen  amateurkunst) 

> Uitvoeringsinstellingen cultuur, welzijn, jeugdzorg 

> VO scholen 

> PO scholen 

> Kinderopvangorganisaties 

> Ouders 

> Stichting Turnen 

> Stichting Zwembad Culemborg 

> Zwemverenigingen 

> Alle gebruikers van het zwembad 

> Sportadviesraad 

 

Verbonden partijen 

 

  Stichting Zwembad Culemborg  

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

Op 18 januari 2016 heeft zwembad De Waterlinie haar deuren voor alle 

Culemborgers geopend. Zwembad De Waterlinie wordt geëxploiteerd door 

Stichting Zwembad Culemborg (SZC). SZC heeft een exploitatiebegroting 

ingediend voor het jaar 2017. Het college hanteert allereerst de regelgeving 

in de algemene subsidieverordening (ASV) met betrekking tot de 

verantwoording die SZC moet gaan afleggen over het begrotingsjaar 2017. 

De gemeente staat garant voor de verplichtingen verbonden aan een 

geldlening die SZC is aangegaan met de Nederlandse Waterschaps Bank 

(NWB). 
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Sport Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 3.560 3.111 2.032 1.986 1.945 1.893

Baten 476 454 483 483 474 473

Saldo van baten en lasten -3.085 -2.657 -1.549 -1.503 -1.472 -1.419

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Overige baten en lasten 0 0 0 2 2 2

Recreatieve havens 38 32 23 22 22 21

Sportbeleid en activering 1.616 1.338 863 860 858 856

Sportaccommodaties 1.906 1.740 1.146 1.101 1.064 1.014

Lasten 3.560 3.111 2.032 1.986 1.945 1.893

  

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Recreatieve havens 36 27 27 26 26 25

Sportbeleid en activering 132 30 48 48 43 43

Sportaccommodaties 308 397 408 408 405 405

Baten 476 454 483 483 474 473

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 506 368 205 175 141 154

 
       
Saldo Sport -2.579 -2.289 -1.344 -1.328 -1.331 -1.265

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Recreatieve havens 

Geen bijzonderheden 

 

Sportbeleid en activering 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente. Daarnaast is er in de 

voorjaarsrapportage 2016 een incidenteel budget voor het zwembad 2521 beschikbaar gesteld die 

wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten. 
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Sportaccommodaties 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

 
Baten 

Geen bijzonderheden. 

 
Reservemutaties 

 

Het verschil tussen 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een incidentele onttrekking 

uit de reserve kapitaallasten ter dekking van het incidentele budget voor het 2521 zwembad. Voor 

meer informatie verwijzen we u naar de voorjaarsrapportage 2016 programma sport op bladzijde 19. 

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 
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Veiligheid 
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Programma Veiligheid 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Burgers, bedrijven en bezoekers zijn zo goed mogelijk beschermd tegen aantasting van hun 

leefomgeving en hun integriteit. 

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Veiligheid. De huidige beleidsproducten 

zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

1.1 Crisisbeheersing en 

brandweer 

14001 Openbare orde en veiligheid De burgemeester 

1.2 Openbare orde en 

veiligheid 

14001 Openbare orde en veiligheid 

 

De burgemeester 

 

  21401 Parkeerbeleid Joost Reus 
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Doelenboom Veiligheid 

 

Crisisbeheersing en brandweer 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Kwalitatieve en kwantitatieve 

bijdrage aan de voorbereiding 

op / afhandeling van crises door 

de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid.  

Regulier 

• Personeel leveren voor 

regionale pools. 

• Piket Officieren van dienst 

bevolkingszorg (lokaal).  

• Deelname aan opleidingen 

en oefeningen.   

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Zie verbonden partijen 

Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid.  

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.702.000 

Baten: € 0 

 

Openbare orde en veiligheid 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Het behalen van de 

doelstellingen die zijn 

vastgelegd in diverse 

beleidsplannen, in optimale 

samenwerking met en door 

onze partners op zowel 

preventief als repressief gebied. 

 

 

 

 

 

Regulier 

We voeren regie, met input en 

afstemming van alle 

preventieve beleidsvelden, op 

de uitvoering van een groot 

aantal projecten/maatregelen 

en samenwerkingsverbanden, 

waaronder:  

• Diverse vormen van 

menselijk toezicht & 

handhaving. 

• Cameratoezicht.  

• Evenementenadvisering en 

vergunningverlening.  

• Horeca-advisering en 

vergunningverlening.  

• Beheer/ actualiseren APV.  

• Diverse casusoverleggen.  

• Preventie &  

voorlichtingsprojecten. 

• Rampenoefeningen & 

opleidingen.  

• Diverse op veiligheid 

gerichte netwerken van 

burgers en bedrijven. 

• Bestuurlijke maatregelen.  

 

Indicator: 

• Politiecijfers. 

• Lokale 

leefbaarheidsmonitor. 

• Shortlistrapportage (Wordt 

groepsaanpak volgens een 

nieuwe methodiek). 

• Verwijzingen Halt. 

 

 

Financiën: 

Lasten: € 997.000 

Baten: € 29.000 
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• Advisering inrichting 

openbare ruimte. 

• Etc..  

 

En we voeren regie op de 

uitvoering van ad hoc 

maatregelen n.a.v. bijvoorbeeld 

crisis en rampen, branden, 

maatschappelijke onrust, grote 

ongevallen of nieuwe 

initiatieven van burgers, 

bedrijven of partners.  

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Samen met onze partners 

opstellen van het nieuwe 

Jaarplan Veiligheidsbeleid 

2016/2017. 

• Evaluatie van het effect van 

straatcoaches binnen het 

Veiligheidsbeleid. 

• Opstellen van een 

uitvoeringsleidraad 

handhaving. Deze leidraad 

is een houvast en 

referentiekader voor alle 

professionals die zich bezig 

houden met handhaving. 

Denk hierbij aan de drank 

en horeca, het parkeren en 

de openbare ruimte (APV). 
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Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Meetinstrument 

Geen indicatoren bij dit programma, zie onderstaande toelichting.  

 

Toelichting indicatoren 

Het effect van het beleid wordt gemeten binnen het gemeentelijke Veiligheidsbeleid door de 

shortlist / politiecijfers. We rapporteren hierover aan de gemeenteraad door de jaarplannen 

Veiligheid.  

 

Over de crisisbeheersing wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd door toezending van de 

jaarrekening van de Brandweer en de VRGZ. 

 

Verplichte indicatoren 

 
Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017** 

Bron 

Verwijzing Halt 

per 10.000 inw. 

110,9 124,8 2014 - Bureau Halt 

Hardekern jongeren 

per 10.000 inw. 

0,9 0,7 2014 - Korps Landelijke 

Politiediensten 

(KLPD) 

Winkeldiefstallen 

aantal per 1.000 inwoners 

1,1 1,2 2015 - CBS - 

Geregistreerde 

criminaliteit & 

Diefstallen 

Geweldsmisdrijven 

aantal per 1.000 inwoners 

5,2 3,8 2015 - CBS - 

Geregistreerde 

criminaliteit & 

Diefstallen 

Diefstallen uit woning 

aantal per 1.000 inwoners 

7 3,1 2015 - CBS - 

Geregistreerde 

criminaliteit & 

Diefstallen 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 

** Het bestaand beleid is gericht op het verlagen van deze aantallen. 

Toelichting indicatoren 

 

Verwijzing Halt 

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 

 

Hardekern jongeren 

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. 
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Geweldsmisdrijven 

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele 

misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld 

(bedreiging, mishandeling, etc.). 

 

  



Programmabegroting 2017 

105 

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Gemeentewet 

> Wet Gemeenschappelijke Regelingen  

> Veiligheidsbeleid  

> Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 

> Horecabeleid  

> Evenementenbeleid  

> APV  

> Awb 

> Regionaal Crisisplan  

 

Betrokken partners 

 
> Veiligheidsregio 

> Openbaar ministerie 

> Politie 

> RIEC-ON 

> Omliggende/ Regio gemeenten 

> Lokale partners zoals: 

ο ELKWelzijn 

ο KleurrijkWonen 

ο Ondernemers 

ο Burgers 
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Verbonden partijen 

 

  Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

• Ontwikkelingen rondom de invoering van een landelijke meldkamer 

organisatie  

• In 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over een herziening van 

de verdeelsystematiek van de financiële bijdragen van de deelnemende 

gemeenten aan de VRGZ. Deze nieuwe verdeelsystematiek wordt naar 

verwachting met ingang van het begrotingsjaar 2017 toegepast 

• De implementatie van de doorontwikkeling van de brandweer richting 

thematisch preventiegericht werken  

• Extra aandacht voor het thema hoog water  
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Veiligheid Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 2.926 3.402 2.699 2.651 2.603 2.556

Baten 170 31 29 29 29 29

Saldo van baten en lasten -2.757 -3.371 -2.671 -2.623 -2.575 -2.527

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Crisisbeheersing en brandweer 1.719 1.748 1.702 1.655 1.607 1.559

Openbare orde en veiligheid 1.208 1.654 997 997 997 997

Lasten 2.926 3.402 2.699 2.651 2.603 2.556

  

Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0

Openbare orde en veiligheid 170 31 29 29 29 29

Baten 170 31 29 29 29 29

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 9 0 0 0 0

 
       
Saldo Veiligheid -2.757 -3.361 -2.671 -2.623 -2.575 -2.527

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Crisisbeheersing en brandweer 

De (meerjarig) aflopende lasten voor dit onderdeel zijn het gevolg van een herberekening van  

de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), zoals ook opgenomen 

in de Voorjaarsrapportage 2016. 

 

Openbare orde en veiligheid 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overhead kosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

 
Baten 

Geen bijzonderheden. 
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Reservemutaties 

Geen bijzonderheden. 

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 
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Verkeer en vervoer 

 
  



110 

Programma Verkeer en vervoer 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Iedereen – met of zonder beperking – kan zich verplaatsen en verblijven op een verkeersveilige en 

duurzame manier. 

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Verkeer en vervoer. De huidige 

beleidsproducten zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

0.63 Parkeerbelasting 21401 Parkeerbeleid Joost Reus 

2.1 Verkeer en vervoer 21101 Verkeersbeleid Joost Reus 

  21401 Parkeerbeleid Joost Reus 

2.2 Parkeren 21401 Parkeerbeleid Joost Reus 

2.5 Openbaar vervoer 21201 Vervoer Joost Reus 
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Doelenboom Verkeer en vervoer 

 

Verkeer en vervoer 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

De verkeersruimte 

zodanig inrichten dat 

de verkeersveiligheid 

toeneemt en de 

doorstroming op de 

hoofdwegen 

verbetert.  

 

 
 

Regulier 

• Beleidsplannen 

uitwerken in concrete 

adviezen en 

ontwerpen.  

• Nieuwe 

verkeersontwerpen 

worden 

onderhoudsarm 

ontworpen.  

• Inzetten op 

verbetering 

verkeerseducatie. 

• Advisering uitvoering 

programma's. 

• Aanpakken van 

verkeersknelpunten in 

samenspraak met 

inwoners. 
 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Realisatie werkzaamheden 

N320 (regie Provincie 

Gelderland). 

• Aanleg Fietspad Prijsseweg. 

• Uitvoering aanpak lokale 

fietsveiligheid en 

actualiseren van het 

fietsbeleidsplan. 

Indicator: 

• Ziekenhuisopname na 

verkeersongeval met een 

motorvoertuig. 

• Overige vervoersongevallen 

met een gewonde fietser. 

 

Financiën: 

Lasten: € 982.000 

Baten: € 31.000 

 

Parkeerbelasting 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Een goede beschikbaarheid van 

parkeerplaatsen in de 

binnenstad. 

Regulier 

• Huidige tarieven 

handhaven. 

• Aandacht geven aan 

knelpunten voor auto 

parkeren. 

 

 

 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 22.000 

Baten: € 628.000 
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Specifiek voor begrotingsjaar 

• Knelpunten worden in 

samenspraak met 

omwonenden  aangepakt. 

 

Parkeren 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Zorgen voor voldoende 

(fiets)parkeerplaatsen.  

 

Regulier 

• Het blijvend aanbieden van 

voldoende kwalitatief 

goede (fiets) 

parkeerfaciliteiten voor alle 

verkeersdeelnemers. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

- 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 136.000 

Baten: € 0 

 

Openbaar vervoer 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Iedereen kan zich binnen de 

regio zo zelfstandig mogelijk en 

tegen een redelijk tarief met 

een vorm van (openbaar) 

vervoer verplaatsen.  

 

Regulier 

• Advisering ten behoeve van 

aanbesteding van de 

regiecentrale en gunning 

aan vervoerders 

(basismobiliteit).  

• Advies geven aan de 

vervoersautoriteit en 

behartigen van de 

Culemborgse belangen.  

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

- 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 0 

Baten: € 0 
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Indicatoren per taakveld 

 

Toelichting indicatoren 

- 

 

Verplichte indicatoren 

 
Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017** 

Bron 

Ziekenhuisopname na 

verkeersongeval met een 

motorvoertuig** 

5 % 7 % 2014 - VeiligheidNL 

Ziekenhuisopname nav 

vervoersongeval met een 

fietser** 

10 % 10 % 2014 - VeiligheidNL 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 

** Het bestaand beleid is gericht op het verlagen van deze percentages. 

Toelichting indicatoren 

**Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. 
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Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Kadernota GVVP 

> Categoriseringsplan 

> Fietsbeleidsplan 

> Parkeernota 

> Nota parkeernormen 

> Nota gebiedsonsluitingswegen 

> Parkeerverordening 

 

Betrokken partners 

 
> Provincie Gelderland 

> Regio Rivierenland 
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Verkeer en vervoer Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 550 550 1.143 716 633 613

Baten 549 658 659 659 659 659

Saldo van baten en lasten -1 108 -484 -58 25 46

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Parkeerbelasting 23 22 22 22 22 22

Overige baten en lasten 0 0 2 2 6 18

Verkeer en vervoer 400 367 982 556 471 471

Parkeren 126 160 136 136 135 103

Openbaar vervoer 1 1 0 0 0 0

Lasten 550 550 1.143 716 633 613

  

Parkeerbelasting 492 628 628 628 628 628

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Verkeer en vervoer 36 30 31 31 31 31

Parkeren 21 0 0 0 0 0

Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0

Baten 549 658 659 659 659 659

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 0 200 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 508 85 0 0

 
       
Saldo Verkeer en vervoer -1 -92 24 27 25 46

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Parkeerbelasting 

Geen bijzonderheden. 

 

Verkeer en vervoer 

Het verschil in de begroten lasten tussen de 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 

toerekening van overhead kosten en een wijziging in de interne rekenrente.  
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Parkeren 

Het verschil in de begroten lasten tussen de 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 

toerekening van overhead kosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

 

Openbaar vervoer 

Geen bijzonderheden. 

 

Baten 

Geen bijzonderheden. 

 
Reservemutaties 

De mutatie in 2017 betreft de onttrekking van kapitaallasten uit de reserve kapitaallasten. Het 

betreft hier de kapitaallasten van het krediet fietspad rotonde Rijksstraatweg. 

Nieuw 

Onderstaande tabel bevat budgetaanpassingen die worden uitgevoerd op de primitieve begroting 

2017 in verband met wijzigingen in bestaand en nieuw beleid. 

 

Budgetaanpassingen begroting 2017 

 

 Bedragen x € 1.000  2017 2018 2019 2020 

 Budgetaanpassingen:      

VV-1 Verkeers- en fietsknelpunten N -35 -35 -35 -35 

 Saldo van baten en lasten  -35 -35 -35 -35 

 Mutaties reserves:      

 Effect begroting  -35 -35 -35 -35 

 

VV-1 Verkeers- en fietsknelpunten 

Vanuit de bevolking komen regelmatig verzoeken over ervaren verkeersknelpunten in de 

woonomgeving. Soms is het mogelijk om maatregelen te nemen om deze knelpunten op te 

lossen, maar ontbreekt hiervoor het budget. Nadeel van maatregelen is dat deze 

maatregelen aan wettelijke richtlijnen moeten voldoen en daardoor relatief kostbaar zijn. 

Deze knelpunten kunnen betrekking hebben op voetgangers, fietsers of gemotoriseerd 

verkeer. Zonder budget kunnen de knelpunten niet worden opgelost. 
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Wonen 
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Programma Wonen 

 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 
Mensen ervaren Culemborg als een prettige gemeente om te wonen. Bewoners vinden de juiste 

voorzieningen in een goede ruimtelijke kwaliteit. Het ontwerp van de woonomgeving nodigt uit tot 

bewegen en sociale interactie in een veilige omgeving waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid 

wordt gedragen.  

 

Opbouw programma 

 
In het onderstaande treft u de taakvelden bij het programma Wonen. De huidige beleidsproducten 

zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

8.1 Ruimtelijke ordening 81001 Ruimtelijke ordening Collin Stolwijk 

8.2 Grondexploitatie (niet 

bedrijventerreinen) 

83002 Bouwgrondexploitatie Huub van Oorschot 

  83010 Planontwikkeling Parijsch Collin Stolwijk 

8.3 Wonen en bouwen 62401 Woonwagenbeleid De burgemeester         

Huub van Oorschot 

  82001 Woningcorporaties Collin Stolwijk 

  82201 Volkshuisvesting Collin Stolwijk 

  82202 Bouwtoezicht Collin Stolwijk 
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Doelenboom Wonen 

 

Ruimtelijke ordening 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

• Geactualiseerde en 

gedigitaliseerde 

bestemmingsplannen. 

 

• Procesbegeleiding en 

coördinatie van 

omgevingsprojecten 

inclusief het opstellen van 

ruimtelijke 

plannen/onderbouwing. 

 

Regulier 

• Afronding van lopende 

bestemmingsplan 

processen inclusief beroep, 

o.a. Spoorzone. 

• Onderhoudsplanning 

(actuele) 

bestemmingsplannen, 

Parijsch Centrum Zone en 

Ter Weijde. 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Procesbegeleiding 

initiatieven en 

omgevingsvergunningen  

plangebieden o.a. Parijsch-

Zuid,  Sprokkelenburg, 

Lanxmeer (watertoren, vm. 

zwembad e.a. ). 

• Start bestemmingsplan-

procedures o.a. Oranje 

Nassauschool, vm. 

Gasfabriekterrein.  

• Vaststelling 

bestemmingsplan Fort 

Everdingen, Ter Weijde, 

Parijsch Centrum Zone.  

• Voorbereiding van 

veranderingen m.b.t. 

Omgevingswet. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten: € 503.000 

Baten: € 0 
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Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Werken aan de directe 

leefbaarheid van Culemborg 

door een faciliterend 

grondbeleid. Streven naar 

een prettige, schone en 

veilige leefomgeving. 

Regulier 

• Grond uitgeven ten 

behoeve van wonen, 

werken, voorzieningen, 

sport en zorg. 

• Faciliteren van 

(her)ontwikkelingen door 

eigenaren. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Verdere ontwikkeling van 

de diverse stedelijke 

vernieuwingslokaties in 

Culemborg. 

Indicator: 

- 

 

Financiën: 

Lasten:  

Baten:  

 

Wonen en bouwen 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen 

om de doelen te bereiken? 

Indicatoren en Financiën 

Bouwen van voldoende,  

gedifferentieerde woningen, 

conform behoefte en kwaliteit 

van de wijken.  

Bewustwording langer 

zelfstandig thuiswonen.  

 

 

 

 

Woonwagenbeleid 

Het afronden van de huidige 

beleidslijn door de 

Herontwikkeling van het 

huidige woonwagencentrum.  

 

 

Regulier 

• Woningen bouwen. 

  

Specifiek voor begrotingsjaar 

• 150 woningen opleveren 

• Bewoners informeren over 

lang zelfstandig thuis 

wonen. 

 

 

Specifiek voor begrotingsjaar  

• Het starten van een 

bestemmingsplanprocedure 

waardoor de 

herontwikkeling juridisch 

planologisch mogelijk wordt 

gemaakt. 

Indicator: 

• Score leefbaarheidsmeting 

• Nieuw gebouwde woningen 

• Demografische druk 

 

Financiën: 

Lasten: € 1.870.000 

Baten: € 1.205.000 
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Indicatoren per taakveld 

 
Indicatoren Werkelijk 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 

Begroot 

2020 

Meetinstrument 

Wonen en bouwen 

Score 

leefbaarheidsmeting 

 6,5      

 

Toelichting indicatoren 

 

Verplichte indicatoren 

 
Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017 

Bron 

Nieuw gebouwde woningen 

aantal per 1.000 woningen 

8,4 5,9 2013 10 ABF - Systeem 

Woningvoorraad 

Demografische druk 53 % 58,4 % 2016 - CBS - 

Bevolkingsstatistiek 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 

Toelichting indicatoren 

Demografische druk betreft 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. 
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Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in: 

 
> Wet op de ruimtelijke ordening 

> Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

> Algemene wet bestuursrecht 

> Regionaal kwalitatief woningbouwprogramma 

> Lokale Woonvisie 

> Prestatieafspraken KW 

> Grondprijsbrief 2016 

> Besluit, begroting en verantwoording (BBV) 

> Woonvisie 2016 - 2025 

> Prestatieafspraken 2014-2018 

> Regionale Woonagenda 2016 

> Nota grondbeleid 

> Masterplan 2.0 Parijsch Zuid 

> Samenwerkingsovereenkomst Parijsch 

> Woonwagenbeleidsplan 

 

Betrokken partners 

 
> Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 

> Provincie Gelderland 

> Monumenten- en welstandcommissie 

> Waterschap Rivierenland 

> Milieuadviesraad 

> diverse vooroverlegpartners i.h.k.v. Wet op de Ruimtelijke ordening 

> CV Parijsch  

> Diverse ontwikkelaars 

> KleurrijkWonen 

> Huurdersbelangen-vereniging 

> Regio Rivierenland 

> ANBO 
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Verbonden partijen 

 

  Omgevingsdienst Rivierenland 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

Met ingang van 1 april 2013 heeft de gemeente Culemborg haar taken op 

het gebied van Bouwen en Milieu in mandaat overgedragen aan de 

Omgevingsdienst Rivierenland te Tiel (ODR). Door de ODR wordt 

vergunningen, toezicht en handhaving uitgevoerd.  

 

  CV Parijsch 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

Het masterplan en het beeldregieplan Parijsch Zuid geven de 

belangrijkste kaders weer voor de ontwikkeling van de wijk Parijsch. 

Het streven is om per jaar ca. 100 woningen te realiseren. De start van 

de realisatie van de hoofdplanstructuur van Parijsch Zuid heeft in 2016 

plaatsgevonden. Als belangrijk onderdeel daarvan zal medio 2018 de 

definitieve inrichting van de Laan naar Parijsch gereed zijn. In 2017 zal 

ook de start zijn van de samenwerkingsovereenkomst met Heijmans 

met de CV Parijsch. Dit moet de komende jaren resulteren in een mooie 

wijk met een diversiteit aan woontypen voor diverse doelgroepen. 

 

 Met de totstandkoming van de wijk Parijsch (Zuid) willen we een stuk 

aan de stad toevoegen waar het goed wonen en leven is voor jong en 

oud. Bovendien willen we dat er ook voor bijzondere woongroepen 

geschikte huisvesting beschikbaar is. 
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Wonen Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 8.275 4.352 5.975 2.449 2.420 2.400

Baten 7.192 3.306 5.237 1.704 1.676 1.658

Saldo van baten en lasten -1.084 -1.046 -739 -745 -744 -742

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Ruimtelijke Ordening 731 804 503 503 503 503

Grondexploitatie (niet-bedrijven 

terreinen) 

5.440 1.672 3.602 99 99 99

Wonen en bouwen 2.104 1.877 1.870 1.848 1.819 1.799

Lasten 8.275 4.352 5.975 2.449 2.420 2.400

  

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Ruimtelijke Ordening -6 0 0 0 0 0

Grondexploitatie (niet-bedrijven 

terreinen) 

5.858 2.076 4.032 529 529 529

Wonen en bouwen 1.340 1.230 1.205 1.174 1.147 1.128

Baten 7.192 3.306 5.237 1.704 1.676 1.658

 
       
Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 19 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 18 0 5 5 5 5

 
       
Saldo Wonen -1.085 -1.046 -733 -740 -739 -737

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Ruimtelijke ordening 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

 

Grondexploitatie 

Op dit taakveld staan o.a. alle baten en lasten met betrekking tot de grondexploitaties. De baten en 

lasten voor de grondexploitaties worden per jaarschijf begroot. 
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Wonen en bouwen 

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.  

 
Baten 

Geen bijzonderheden. 

 
Reservemutaties 

Geen bijzonderheden. 

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 
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Algemene dekkingsmiddelen 

 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt in artikel 8, lid 5 een overzicht 'algemene 

dekkingsmiddelen' verplicht. Algemene Dekkingsmiddelen worden niet toegewezen aan de 

programma's, vanwege het algemene karakter van deze middelen. 

 

In het onderstaande overzicht treft u de taakvelden behorende bij de algemene dekkingsmiddelen. 

De huidige beleidsproducten zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen 

leggen. 

 

Taak- 

veld 

Omschrijving Beleids-

product 

Omschrijving Portefeuillehouder 

0.4 Overhead Nieuw  Huub van Oorschot 

0.5 Treasury 33001 Nutsbedrijven Huub van Oorschot 

  91301 Beleggingen Huub van Oorschot 

  99000 Saldo kostenplaatsen Huub van Oorschot 

0.61 OZB woningen 92001 Heffingen Huub van Oorschot 

  92002 Waardering onroerende 

zaken 

Huub van Oorschot 

0.62 OZB niet-woningen 92001 Heffingen Huub van Oorschot 

  92002 Waardering onroerende 

zaken 

Huub van Oorschot 

0.64 Belastingen overig 92001 Heffingen Huub van Oorschot 

  92202 Buitenreclame Huub van Oorschot 

0.7 Algemene uitkering en 

overige uitkeringen 

gemeentefonds 

92101 Algemene uitkering Huub van Oorschot 

0.8 Overige baten en lasten 92200 BTW compensatiefonds Huub van Oorschot 

  92201 Onvoorzien Huub van Oorschot 

  99000 Saldo kostenplaatsen Huub van Oorschot 

0.9 Vennootschapsbelasting Nieuw   
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Verbonden partijen 

 

  Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

BSR wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren in het belang van 

haar deelnemers en burgers. In de (meerjaren)begroting is rekening 

gehouden met diverse ontwikkelingen zoals de groei van het aantal 

deelnemers, voortgaande digitalisering en automatisering en voldoen aan 

wet- en regelgeving. In 2017 blijft BSR investeren in medewerkers, 

ondersteunende systemen en processen. Dit moet leiden tot efficiency en 

optimalisatie van belastinginkomsten voor de deelnemers tegen zo laag 

mogelijke kosten.  

 

  Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

Ook in 2017 zal de ontwikkeling van Bedrijfsvoeringsorganisatie West- 

Betuwe verder doorgezet worden. De samenwerking tussen de gemeenten 

Culemborg, Geldermalsen en Tiel en de opdrachtgestuurde samenwerking 

met de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe vragen ook in 2017 

inspanningen die zullen leiden tot verdere harmonisatie en kwaliteits-

verbetering. Hiermee werken de drie gemeenten en de Bedrijfsvoerings-

organisatie West-Betuwe aan de doelstellingen ten aanzien van de 

gezamenlijke dienstverlening rond personeel & organisatie, financiën en 

informatiemanagement en ICT. 

 

  BNG Bank 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

BNG Bank blijft streven naar een redelijk rendement op het eigen 

vermogen. Dit komt deels als dividend weer ten goede aan de aandeel-

houders. Het jaarlijks dividend is gefixeerd op 25% van de netto winst. 

Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de 

terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat naar 

verwachting lager uitkomen. Het resultaat financiële transacties zal ook in 

de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en 

monetaire ontwikkelingen.  

 

  Vitens N.V. 

Belangrijkste 

ontwikkelingen: 

Vitens realiseert een onthardingsinstallatie voor het productiebedrijf 

Culemborg. De werkzaamheden zijn gepland van 2016 tot eind 2019.  

In 2016 en een deel van 2017 wordt de installatie inclusief het gebouw 

ontworpen en de bouw voorbereid. Vervolgens starten we met het 

bouwen. De verwachting is dat op zijn vroegst eind 2019 zachter 

kraanwater wordt geleverd. Naast de bouw van de onthardingsinstallatie, 

wil Vitens de watertoren en het oude pompgebouw verkopen. Beide 

ontwikkelingen hebben invloed op elkaar en daarom worden ze in 

samenhang bekeken. Vitens wil de verkoop (en herbestemming) van de 

watertoren en het oude pompgebouw in goede afstemming met de 

omgeving doen. Dit met het oog op een duurzame herbestemming.  
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Wat mag het programma kosten? 

 

Bestaand 

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de 

begroting 2016. Dit is de primitieve begroting 2017. 

     Bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 1.313 592 9.385 9.421 9.526 9.729

Baten 48.629 48.213 46.324 46.340 46.151 45.797

Saldo van baten en lasten 47.316 47.621 36.939 36.918 36.626 36.068

 
       
Per taakveld Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Treasury -1.398 -1.366 115 -111 -54 -144

OZB woningen 456 417 422 432 442 436

OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0

Belastingen overig 4 7 2 2 2 2

Algemene uitkering en overige 

uitkeringen gemeentefonds 

0 0 0 0 0 0

Overige baten en lasten 540 106 102 754 1.053 1.526

Lasten -399 -836 640 1.076 1.442 1.820

  

Treasury 2.993 2.189 708 526 401 318

OZB woningen 4.600 4.670 3.299 3.322 3.355 3.388

OZB niet-woningen 1.324 1.270 2.623 2.676 2.676 2.359

Belastingen overig 723 882 807 737 666 596

Algemene uitkering en overige 

uitkeringen gemeentefonds 

38.988 39.169 38.505 38.697 38.671 38.753

Overige baten en lasten 0 33 33 33 33 33

Baten 48.628 48.213 45.975 45.990 45.801 45.447

 
       
Overhead Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 1.712 1.347 8.663 8.263 8.001 7.828

Baten 1 0 350 350 350 350

 
       
Vennootschapsbelasting Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 0 0 0 0 0 0

Baten 0 0 0 0 0 0

 
       
Onvoorzien Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Lasten 0 81 82 82 82 82
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Reservemutaties Werkelijk 

2015

Begroot 

2016 

Begroot

2017

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Stortingen 1.683 2.084 24 24 24 0

Onttrekkingen 2.402 3.802 1.183 848 583 564

 
       
Saldo Algemene dekkingsmiddelen 48.036 49.339 38.097 37.742 37.185 36.631

 

Analyse primitieve begroting 

 
Lasten 

 

Treasury 

Op dit taakveld worden alle mutaties verwerkt die samenhangen met de interne rekenrente. Zowel 

aan de lasten- als batenkant is er tussen 2016 en 2017 een mutatie van 1,481 miljoen. Het betreft 

hier een budgettair neutrale technische verwerking in de begroting. 

 

Baten 

 

Treasury 

Zie de toelichting aan de lastenkant met betrekking tot het onderdeel treasury. 

 

OZB niet-woningen 

In 2017 is de OZB-opslag voor het ondernemersfonds éénmalig verlaagd omdat in 2016 door een 

herijking van het subsidiebedrag van het ondernemersfonds bij gebruikers en eigenaren van niet-

woningen meer is geïnd dan nodig voor de financiering van het ondernemersfonds. In 2016 wordt  

het bedrag in de algemene reserve gestort en in 2017 ter dekking van deze vereffening onttrokken.  

In de begroting is tot en met het jaar 2019 rekening gehouden met een tariefopslag voor het 

ondernemersfonds. 

 

Belastingen overig 

Vooruitlopend op de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen is bij de raming van 

precariobelasting rekening gehouden met een jaarlijks afbouw van de opbrengst met 10%. Voor een 

nadere toelichting wordt in dit verband verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. 

 

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 

De ontwikkeling van de algemene uitkering (exclusief de middelen voor het Sociaal Domein) wordt 

voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (systeem 'samen de trap 

op en samen de trap af'). De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit 

de trap op trap af methode, wordt het accres genoemd. Conform bestaand beleid wordt een mutatie 

in de uitkering voor het Sociaal Domein door vertaald naar het beschikbare budget. Op deze wijze 

zijn de effecten voor de begroting budgettair neutraal. 

 

Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt verwezen naar de 

in hoofdstuk 2 opgenomen toelichting op de primitieve begroting en daarnaast de mededeling van 

de portefeuillehouder aan de gemeenteraad met betrekking tot de meicirculaire 2016 

gemeentefonds. 
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Reservemutaties 

De verschillen tussen met name de jaren 2016 en 2017 aan zowel de lasten- als batenzijde worden 

op hoofdlijnen veroorzaakt door resultaatbestemmingen vanuit de jaarrekening 2015. 

Nieuw 

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma. 

 

 Bedragen x € 1.000  2017 2018 2019 2020 

 Budgetaanpassingen:      

AD-1 Kostendekkendheid leges en heffingen N -3 -2 -2 -2 

 Effect begroting  -3 -2 -2 -2 

 

AD-1 Kostendekkendheid leges en heffingen 

In verband met het berekenen van de kostendekkendheid van de leges en heffingen zijn een 

aantal inkomstenposten in de begroting aangepast, per saldo heeft dit het bovenstaande 

effect. 
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Paragraaf bedrijfsvoering 

Wat is het maatschappelijk effect van het programma? 

 

De gemeente kan haar werk efficiënt doen, met de juiste informatie en voorzieningen. De gemeente 

werkt op een eigentijdse manier voor en met haar burgers en partners. Medewerkers werken er 

graag. De gemeente is transparant, en veilig als het gaat om persoonsgegevens en vertrouwelijke 

informatie. 

 

Opbouw programma 

 

In onderstaande tabel staan de onderwerpen die vallen onder de bedrijfsvoering van de gemeente. 

Een deel van die taken wordt uitgevoerd in de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Over de 

Culemborgse inhoudelijke doelen en resultaten wordt in deze paragraaf gerapporteerd. Over de 

Bedrijfsvoeringsorganisatie zelf wordt in paragraaf Verbonden Partijen gerapporteerd.  

 

De inhoudelijke doelen en prestaties worden in deze paragraaf beschreven. De financiële 

consequenties zijn opgenomen in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.  

 

 

Omschrijving Taakveld 

 

Portefeuillehouder 

Business control Huub van Oorschot 

Financiën Huub van Oorschot 

Personeel en Organisatie Collin Stolwijk 

Informatie Collin Stolwijk 

Facilitair Collin Stolwijk 

 

Business control 

 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit 

taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen 

te bereiken? 

Indicatoren  

De gemeente is in control 

voor haar financiën, 

processen en risico’s. 

Regulier 

• Regie op de jaarstukken. 

• Interne Controles. 

• Risicobeheersing. 

• Juridische Control. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Uitvoeren Plan van Aanpak verbetering 

bedrijfsvoering, met als onderdelen: 

o Risico gestuurd verbeteren interne 

beheersing. 

o Regie op inkoop borgen. 

o Managementinformatie, 

verantwoording en controle Sociaal 

Domein. 

o Herijken begroting. 

o Borgen gedragscomponent. 

o Organisatiegericht onderzoek. 

Zie financiën 
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Financiën 

 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit 

taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen 

te bereiken? 

Indicatoren  

De financiële administratie 

is op orde en toegankelijk. 

Financiële middelen van de 

gemeente worden effectief 

ingezet.  

Regulier 

• Het opstellen van de jaarstukken uit de 

P&C cyclus. 

• Financiële administratie en advies. 

• Treasury. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Invoering verplichtingen-administratie. 

• Uitwerken gevolgen van de nieuwe BBV 

• Verdere ontvlechting Vastgoed (incl. 

gevolgen Treasury). 

• Rechtmatig-

heidsverklaring 

op de 

jaarrekening 

2016. 

• Goedkeuring 

op de 

begroting 

2018. 

 

 

Personeel en Organisatie 

 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit 

taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen 

te bereiken? 

Indicatoren  

De werkorganisatie van de 

gemeente Culemborg is een 

betrokken, ontwikkelende, 

ondernemende en 

transparante organisatie. 

De arbeidsproductiviteit is 

hoog en er is een prettige 

werkomgeving.  

Regulier 

• Ontwikkeling van de organisatie en haar 

werknemers. 

• Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden. 

• Begeleiding van in- en uitdiensttreding. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Realiseren Culemborgse bijdrage 

garantie-banen. 

• Verder uitwerken E-HRM. 

• Ondersteunen van de organisatie-

ontwikkeling ‘met Hart voor de 

Samenleving’. 

 

 

Verplichte indicatoren 

 

Naam indicator Eenheid Waarde 

Formatie FTE per 1.000 inwoners 5,54 

Bezetting FTE per 1.000 inwoners 5,33 

Apparaatskosten  Bedrag per inwoner  € 460 

Externe inhuur    Kosten inhuur externen als % van totale 

loonsom 

4,20% 

Overheadkosten  % van totale lasten  11,82% 
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Informatie 

 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit 

taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen 

te bereiken? 

Indicatoren  

• Verlaging van de 

administratieve lasten 

voor burgers, bedrijven 

en medewerkers. 

• Gemeentelijke 

informatie is 

beschikbaar en 

toegankelijk, integriteit 

en waar nodig 

vertrouwelijkheid is 

gewaarborgd.  

• Continuïteit van de 

bedrijfsvoering. 

Regulier 

• Beheer van Gemeentelijke Basis 

Administratie (GBA), Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen (BAG) en 

Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT). 

• Informatieveiligheid (nader 

gespecificeerd aan het einde van deze 

paragraaf). 

• Informatiemanagement. 

• ICT, Post en archief. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar, samen met Tiel 

en Geldermalsen 

• Harmoniseren van KCC-gerelateerde 

processen met Tiel en Geldermalsen. 

• Verder ontwikkelen. 

informatievoorziening Sociaal Domein 

• Voorbereiden van de implementatie van 

de omgevingswet. 

• Verder digitaliseren en harmoniseren van 

bedrijfsvoeringsprocessen. 

 

 

 

Facilitair 

 

Doelen: wat willen we 

bereiken binnen dit 

taakveld? 

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen 

te bereiken? 

Indicatoren  

Huisvesting en facilitaire 

dienstverlening voor 

gemeente en huurders zijn 

op orde, (kosten-)efficiënt 

en prettig.  

Regulier 

• Onderhoud en inrichting kantoren en 

gemeentelijke welzijnsaccommodaties. 

• Facilitaire dienstverlening kantoren, 

welzijn- en sportgebouwen. 

 

Specifiek voor begrotingsjaar 

• Harmoniseren processen voor facilitair 

met Tiel en Geldermalsen. 

• Start implementeren keuzes uit 

accommodatiebeleid als het gaat om 

facilitaire dienstverlening. 
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Informatieveiligheid 

Informatieveiligheid is een randvoorwaarde voor een professionele gemeente.  Het waarborgt de 

continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Door informatieveiligheid ter verankeren in de 

organisatie en de processen wordt de kwaliteit van de producten en diensten aan burgers en 

bedrijven bewaakt. Ontwikkelingen als digitalisering, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, Internet of 

Things, cloud-toepassingen en (keten)samenwerking zorgen ervoor dat er steeds hogere eisen 

gesteld worden aan de betrouwbaarheid van de informatievoorziening. Informatie dient beschikbaar 

en integer (actueel, tijdig en juist) te zijn. Daarnaast is het niet toegestaan dat onbevoegden toegang 

krijgen tot vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Gemeenten hebben er taken bij gekregen 

en wisselen steeds meer persoonsgegevens uit over personen in kwetsbare posities. Dit betekent dat 

continu risicoanalyses moeten worden gedaan om risico’s adequaat te managen en de privacy te 

garanderen.  

 

Vanaf 2014 wordt gewerkt aan een baseline binnen de gemeente. Het opzetten van deze baseline 

loopt door tot 2017. Vanaf 2017 wordt het verantwoordingsstelsel voor gemeenten aangepast inzake 

informatieveiligheid. Via een zelfevaluatie wordt de voortgang van deze baseline inzichtelijk. Het 

college zal jaarlijks in het jaarverslag, vanaf het jaarverslag 2017, in een in control verklaring 

transparant verantwoording afleggen over informatieveiligheid. De verklaring van de externe IT-

auditor over de uitgevoerde zelfevaluatie zal hieraan worden toegevoegd. 

 

Het informatiebeveilingsbeleid 2015-2017 heeft als doel om in 2018: 

• In control en een aantoonbare betrouwbare organisatie te zijn door te voldoen aan de 

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). 

 

In 2017 worden hiervoor de volgende stappen gezet: 

• (Structureel) werken aan security awareness; 

• Harmoniseren en verder optimaliseren IT-Security (incident-, asset-, kwetsbaarheids-, patch- 

en netwerkmanagement); 

• Inrichten Business Continuity Management (in geval van calamiteit dient de continuïteit van 

de bedrijfsvoering en dienstverlening gewaarborgd te zijn via een uitwijklocatie); 

• Uitvoeren zelfevaluatie op de BIG; 

• Uitvoeren risicoanalyse op de technische omgeving  

(in 2016 was de 0-meting; in 2017 volgt de 1-meting); 

• Professionaliseren informatiebeveiligingsproces (Information Security Management System).  
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Paragraaf lokale heffingen 
 

Inleiding 

De gemeentelijke heffingen zijn, naast de doeluitkeringen van het rijk en de algemene uitkering uit 

het Gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten. De gemeentelijke heffingen vallen in twee 

groepen uiteen: belastingen en rechten.  

Belastingen 

Kenmerkend aan belastingen is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met 

andere woorden: de burger draagt bij aan de algemene middelen van de gemeente, waaruit een 

gedeelte van de uitgaven worden betaald. 

 

De gemeente Culemborg streeft ook voor 2017 naar beperking van de toename van de lastendruk 

voor de burgers. De OZB en hondenbelasting worden trendmatig verhoogd met een 

inflatiepercentage van 0,15%. 

Rechten 

Bij rechten is er wel sprake van een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke taak. Het 

streven is 100% kostendekkendheid. Bij rechten mogen de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan 

de geraamde kosten van de gemeente voor de uitoefening van de taak.  

Belangrijke ontwikkelingen 

Precariobelasting op kabels en leidingen  

De minister van BiZa heeft een wetsvoorstel tot afschaffing van de mogelijkheid tot het heffen van 

precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven ingediend. In het wetsvoorstel is een 

overgangstermijn opgenomen: gemeenten krijgen maximaal tien jaar de tijd om de effecten van hun 

inkomstenderving op te vangen. Tevens is in het wetsvoorstel opgenomen dat de tarieven zoals die 

golden op 10 februari 2016 niet meer mogen worden verhoogd.  

Gemeentelijke belastingen 

Algemeen 

Culemborg heeft de uitvoering van het opleggen van de aanslagen en de invordering van OZB, 

rioolheffing en hondenbelasting ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling: Belastingsamen-

werking Rivierenland (BSR). Ook de afhandeling van de bezwaarschriften voor OZB, rioolheffing, 

hondenbelasting en de jaarlijkse herwaardering van het onroerend goed wordt door BSR verzorgd. 

De burgers en bedrijven in Culemborg, eigenaren en gebruikers, krijgen een gecombineerde aanslag 

voor waterschapslasten, afvalstoffenheffing en de gemeentelijke belastingen: onroerende 

zaakbelasting, rioolheffing en hondenbelasting. 

 

Culemborg heeft de heffing, invordering en inzameling van de afvalstoffen ondergebracht bij 

Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI). In 2015 is de AVRI een onderdeel van de Regio Rivierenland, 

een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, 

Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. De tarieven 

afvalstoffenheffing worden jaarlijks door het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland 

vastgesteld.  

 

In het najaar van 2015 hebben de gemeenteraden van de regio-gemeenten ingestemd met de 

afsplitsing van de AVRI. Dit is met de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling per  

1 januari 2016 gerealiseerd. 
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Onroerende Zaakbelasting 

De onroerende-zaakbelastingen zijn belastingen die worden geheven over binnen de 

gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken op basis van de waarde van het onroerend goed (Woz-

waarde). De OZB is onderverdeeld in de categorieën: eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen 

en gebruikers niet-woningen. De waardepeildatum van de grondslag ligt één jaar voor het begin van 

het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor het belastingtijdvak 2017 is de 

waardepeildatum 1 januari 2016. 

Rioolheffing 

Op basis van de ‘Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken’ geldt als maatstaf 

van heffing een vast bedrag per eigendom. Voor de planperiode van het Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2014-2018 (vGRP) is bezien welke investeringen noodzakelijk zijn op het gebied van 

afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en afvoer van overtollig regen- en grondwater. Alle 

financiële en personele aspecten rondom de verbrede rioleringszorg, inclusief grondwater, zijn in het 

vGRP verwerkt. 

 

De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn en de gemeente Culemborg streeft ook naar 100% 

kostendekkendheid.  Onderstaand is een overzicht opgenomen van de lasten en baten die betrekking 

hebben op de rioolheffing:  

 

Kostendekkendheid rioolheffing 

 (bedragen x € 1.000)  

Riolering 

 

  

A) Direct aan onderdeel toe te rekenen lasten en baten 

Lasten 2.621 

Inkomsten (exclusief heffingen) 97 

Netto kosten van het onderdeel 2.524 

  B) Toe te rekenen kosten aan het onderdeel 

 Overhead (inclusief rente overhead) 539 

BTW 189 

Totale  kosten van het onderdeel 3.252 

  C) Heffingen 

 Opbrengst heffingen 3.252 

  Kostendekkendheid rioolheffing 100,0% 

   

Hondenbelasting 

De hondenbelasting is een belasting die wordt geheven van de houder van één of meer honden. Het 

aantal honden is bepalend voor de hoogte van de belasting. Jaarlijks wordt door de BSR een controle 

gehouden op het houden van honden. In onze gemeente worden ongeveer 1.600 honden gehouden. 

Bij de bepaling van de tarieven 2017 is uitgegaan van het inflatiepercentage van 0,15%  

(cf Perspectiefnota 2017). 

Toeristenbelasting 

Voor het houden van verblijf met overnachting door personen in Culemborg die niet in de 

gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. 
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Precariobelasting 

De precariobelasting is een heffing voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven 

gemeentegrond die voor de openbare dienst bestemd is. De minister van BiZa heeft een 

wetsvoorstel tot afschaffing van de mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en 

leidingen van nutsbedrijven ingediend. In het wetsvoorstel is een overgangstermijn opgenomen: 

gemeenten krijgen maximaal tien jaar de tijd om de effecten van hun inkomstenderving op te 

vangen.  

Tevens is in het wetsvoorstel opgenomen dat de tarieven zoals die golden op 10 februari 2016 niet 

meer mogen worden verhoogd.  

Parkeerbelasting 

In Culemborg geldt voor bepaalde delen van de binnenstad de verplichting om parkeerbelasting te 

betalen. Deze opbrengst wordt gebruikt om de kosten van de parkeervoorzieningen te bestrijden en 

het parkeren in de binnenstad te reguleren. In december 2016 worden de nieuwe tarieven aan de 

raad ter vaststelling aangeboden. 

Gemeentelijke rechten 

Algemeen 

Onder de naam rechten heft de gemeente tarieven voor diverse vormen van gemeentelijke 

dienstverlening. Bij rechten is er sprake van een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke 

taak. De geraamde opbrengsten mogen niet hoger zijn dan de geraamde kosten van de gemeente 

voor uitoefening van de taak. Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene voor 

wie de dienst is verleend. 

Leges algemeen 

Het uitgangspunt is dat de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening (leges) kostendekkend 

zijn. Voordat tarieven worden gecorrigeerd voor inflatie (2017: 0,15%), tenzij een wettelijke 

tariefstelling dit niet toestaat, wordt gecontroleerd of dit niet leidt tot meer dan 100% 

kostendekking. 

 

De bij de Legesverordening behorende Tarieventabel bestaat uit 3 titels. Titel 1 omvat de algemene 

dienstverlening zoals de Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen etc. Titel 2 heeft betrekking 

op de omgevingsvergunningen, terwijl Titel 3 bestaat uit vergunningen die onder de werking van de 

Europese Dienstenrichtlijn vallen, zoals horecavergunningen, evenementen en markten, etc. 

 

De totale kostendekkendheid van de Legesverordening is ca. 89,3%. Onderstaand treft u een 

overzicht aan van de kostendekkendheid van de Legesverordening en de daarbij behorende titels: 

 

Kostendekkendheid legesproducten legesverordening (titel 1 t/m 3) 

  (bedragen x € 1.000) Titel 1 Titel 2 Titel 3 Totaal 

leges- 

verordening 

 

        

A) Direct aan onderdeel toe te rekenen lasten en baten 

   Lasten 433 759 16 1.208 

Inkomsten (exclusief heffingen/leges) 0 0 0 0 

Netto kosten van het onderdeel 433 759 16 1.208 

 
    

B) Toe te rekenen kosten aan het onderdeel 
    

Overhead (inclusief rente overhead) 230 129 14 373 

BTW 0 0 0 0 

Totale  kosten van het onderdeel 663 888 30 1.581 
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C) Heffingen 
    

Opbrengst heffingen/leges 545 850 17 1.412 

 
    

Kostendekkendheid legesproducten 82,3% 95,7% 56,1% 89,3% 

 
    

 

De kostendekkendheid van titel 1 van de Tarieventabel omvat een aantal hoofdstukken. Per 

hoofdstuk is daarbij sprake van de volgende mate van kostendekking: 

 

 

Kostendekkendheid legesproducten Algemene dienstverlening (titel 

1) 

   (bedragen x € 1.000) Burgerlijke 

stand                   

(titel 1.1) 

Reis-      

document

en (titel 

1.2) 

Rijbewijs 

(titel 1.3) 

BRP 

(tit

el 

1.4) 

Naturalisati

e (titel 1.5) 

Overige 

publieksz

aken (titel 

1.9) 

 

            

 
 

     A) Direct aan onderdeel toe te rekenen lasten en baten 

    Lasten 27 260 53 4 18 30 

Inkomsten (exclusief 

heffingen/leges) 
0 0 0 0 0 0 

Netto kosten van het 

onderdeel 
27 260 53 4 18 30 

 
      

B) Toe te rekenen kosten aan het onderdeel 
     

Overhead (inclusief rente 

overhead) 
25 113 31 5 7 8 

BTW 0 0 0 0 0 0 

Totale  kosten van het 

onderdeel 
52 373 84 9 25 38 

 
      

C) Heffingen 
      

Opbrengst heffingen/leges 36 297 77 11 15 29 

 
      

Kostendekkendheid 

legesproducten 
69,0% 79,6% 92,1% 

118,4

% 
60,0% 75,7% 

       

       

       

       

 

Marktstandpla

atsen (titel 

1.14) 

Kansspele

n (titel 

1.16) 

Tele-      

communic

a- tie (titel 

1.17) 

Verke

er en 

vervo

er 

(titel 

1.18) 

Diversen 

(titel 

1.19) 

Totaal               

titel 1 

       

       A) Direct aan onderdeel toe te rekenen lasten en baten 

    Lasten 2 0,1 20 15 3 433 
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Inkomsten (exclusief 

heffingen/leges) 0 0 0 0 0 
0 

Netto kosten van het 

onderdeel 
2 0,1 20 15 3 433 

       B) Toe te rekenen kosten aan het onderdeel 

     Overhead (inclusief rente 

overhead) 2 0,1 21 14 4 
230 

BTW 0          0 0 0 0 0 

Totale  kosten van het 

onderdeel 4 0,2 41 29 7 
663 

       C) Heffingen 

      Opbrengst heffingen/leges 1 0,1 41 30 8 545 

       Kostendekkendheid 

legesproducten 25,9% 46,2% 100,4% 

103,4

% 107,0% 82,3% 

 

 

      Toelichting: 

Titel 1 van de Tarieventabel is niet geheel kostendekkend. Deels wordt dit veroorzaakt doordat 

sprake is van wettelijk vastgestelde tarieven of gemaximeerde tarieven. Daarnaast zijn met name 

binnen het hoofdstuk Burgerlijke stand bepaalde diensten minder dan kostendekkend, zoals 

huwelijken. Oorzaak daarvan is het feit dat de tarieven thans aansluiten op de tarieven  van 

omliggende gemeenten. 

 

 

Bij de omgevingsvergunningen (titel 2) is sprake van de volgende mate van kostendekking: 

 

Kostendekkendheid legesproducten Omgevingsvergunning (titel 2) 

  (bedragen x € 1.000) Vooroverleg 

(titel 2.1) 

Omgevings-

vergunning 

(titel 2.3) 

In deze titel 

niet 

benoemde 

beschikking  

(titel 2.10) 

Totaal          

titel 2 

 

        

A) Direct aan onderdeel toe te rekenen lasten en baten 

   Lasten 3 756 0,3 759 

Inkomsten (exclusief heffingen/leges) 0 0 0,0 0 

Netto kosten van het onderdeel 3 756 0,3 759 

 
 

   B) Toe te rekenen kosten aan het onderdeel 
 

   Overhead (inclusief rente overhead) 1 128 0,0 129 

BTW 0 0 0,0 0 

Totale  kosten van het onderdeel 4 884 0,3 888 

     C) Heffingen 

    Opbrengst heffingen/leges 2 850 0,2 852 

     Kostendekkendheid legesproducten 53,7% 96,2% 65,3% 95,7% 
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Ten aanzien van titel 3 van de Tarieventabel is ten slotte sprake van de volgende mate van 

kostendekking: 

 

Kostendekkendheid legesproducten Europese dienstenrichtlijn (titel 3)  

(bedragen x € 1.000) Horeca             

(titel 3.1) 

Organisere

n 

evenmente

n of 

markten 

(titel 3.3) 

Overige 

vergunningen 

(titel 3.7) 

Totaal titel 3 

     

A) Direct aan onderdeel toe te rekenen lasten 

en baten 

    

Lasten 6 8 1 16 

Inkomsten (exclusief heffingen/leges) 0 0 0 0 

Netto kosten van het onderdeel 6 8 1 16 

     

B) Toe te rekenen kosten aan het onderdeel     

Overhead (inclusief rente overhead) 5 8 1 14 

BTW 0 0 0 0 

Totale  kosten van het onderdeel 11 16 3 30 

     

C) Heffingen     

Opbrengst heffingen/leges 10 4 3 17 

     

Kostendekkendheid legesproducten 87,6% 25,2% 105,4% 56,1% 

     

 

Toelichting: 

Titel 3 van de Tarieventabel is niet geheel kostendekkend. Dit wordt met name veroorzaakt doordat 

de kostendekking in hoofdstuk 3.3 laag is. Omdat de gemeente Culemborg veel waarde hecht aan het 

organiseren van evenementen, is bewust gekozen voor gematigde tarieven. 
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Afvalstoffenheffing 

De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de 

verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. Culemborg heeft de heffing, invordering en 

inzameling van de afvalstoffen ondergebracht bij Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI). De tarieven 

afvalstoffenheffing worden jaarlijks door het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland 

vastgesteld. De opbrengst van deze heffing mag alleen worden gebruikt om de kosten te dekken van 

de afvalinzameling- en verwerking. De AVRI heeft de heffing en inning bij BSR ondergebracht. 

Marktgelden 

Voor het innemen van een standplaats op de markt wordt door de gemeenten Culemborg marktgeld 

geheven. Ook ten aanzien van deze marktgelden mogen de geraamde opbrengsten mogen niet hoger 

zijn dan de geraamde kosten van de gemeente. Ten aanzien van de marktgelden is sprake van de 

volgende mate van kostendekking: 

 

Kostendekkendheid weekmarkten 

 (bedragen x € 1.000) Weekmarkten 

 

  

A) Direct aan onderdeel toe te rekenen lasten en baten 

Lasten 31 

Inkomsten (exclusief heffingen/leges) 0 

Netto kosten van het onderdeel 31 

 
 

B) Toe te rekenen kosten aan het onderdeel 
 

Overhead (inclusief rente overhead) 3 

BTW 0 

Totale  kosten van het onderdeel 34 

 
 

C) Heffingen 
 

Opbrengst heffingen/leges 26 

 
 

Kostendekkendheid weekmarkten 76,5% 

 

Lokale lastendruk 

Jaarlijks publiceert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) 

een atlas van de lokale lasten. In deze atlas wordt de belastingdruk van alle gemeenten in Nederland 

weergegeven. De belastingdruk bij een gemiddelde omvang van het huishouden is berekend als de 

som van de OZB, de riool- en de reinigingsheffing minus een eventuele heffingskorting. In 

onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt van de belastingdruk voor de jaren 2016 en 

2015. Uit de atlas, waarin de netto-woonlasten van Gelderse gemeenten op een rij zijn gezet, blijkt 

dat Culemborg in 2016 een 149e plaats van de goedkoopste gemeenten inneemt. Zo zijn de netto 

woonlasten bij de gemeenten Buren, Geldermalsen , Neder-Betuwe, Neerijnen, Maasdriel en 

Zaltbommel hoger dan de netto woonlasten in Culemborg en zijn inwoners van de gemeente Tiel 

goedkoper uit dan inwoners van Culemborg. De gemiddelde netto woonlasten in Gelderland van een 

huishouding met een gemiddeld aantal personen bedragen € 721*. 
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Een vergelijking van Culemborg met omliggende gemeenten geeft het volgende beeld: 

 2016 2015 

Gemeente Lokale lasten Plaats/Coelo Lokale lasten Plaats/Coelo 

Tiel € 645 63 € 640 70 

Culemborg € 722 149 € 711 165 

Buren € 727 155 € 723 176 

Maasdriel € 724 151 € 726 181 

Geldermalsen € 889 371 € 864 378 

Zaltbommel € 765 221 € 760 252 

Neerijnen € 838 339 € 825 351 

Neder-Betuwe € 867 361 € 857 374 

Prov Gelderland € 721  € 706  

* bron: COELO-Atlas van de lokale lasten 2016 en 2015 

 

Verplichte indicatoren 

 

Indicator Culemborg Vergelijk* Periode Begroot 

2017** 

Bron 

Woonlasten 

éénpersoonshuishouden 

€ 661 € 648 2016  COELO 

Woonlasten 

meerpersoonshuishoudens 

€ 713 € 732 2016  COELO 

WOZ-waarde woningen 

X € 1.000 

€ 216 € 219 2016  CBS – Statistiek 

Waarde 

Onroerende Zaken 

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners. 

** Het bestand beleid is erop gericht om deze bedragen zo laag mogelijk te houden. 

Kwijtscheldingsbeleid 

De mogelijkheid om kwijtschelding van lokale heffingen te verlenen is geregeld in artikel 255 van de 

Gemeentewet. Hoofdregel is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid volgen 

zoals geregeld in de Uitvoeringsregeling. Een uitzondering is dat het gemeenten is toegestaan om bij 

de berekening van de kwijtschelding uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm. Het Rijk hanteert 

90%. 

 

Sinds de afschaffing van het gebruikersdeel van de ozb wordt feitelijk alleen nog kwijtschelding 

verleend voor de rioolheffing. De behandeling van kwijtscheldingsverzoeken vindt plaats door BSR. 

Overzicht opbrengst gemeentelijke belastingen en rechten 

Bedragen x € 1.000 Werkelijke 

opbrengst 

rekening 2015 

Raming opbrengst 

begroting 2016* 

Raming opbrengst 

begroting 2017 

Belastingen    

Onroerende zaakbelastingen 5.924  5.939 5.922 

Hondenbelasting 88 91 91 

Toeristenbelasting 39 41 41 

Marktgelden 26 31 26 

Precariobelasting 625 755 679 

Parkeerbelasting 421 563 563 

Rioolheffing 3.000 3.046 3.252 



144 

Bedragen x € 1.000 Werkelijke 

opbrengst 

rekening 2015 

Raming opbrengst 

begroting 2016* 

Raming opbrengst 

begroting 2017 

Totaal belastingen 10.123 10.466 10.574 

    

Rechten/heffingen    

Leges omgevingsvergunningen 782 802 842 

Overige rechten/heffingen 766 667 638 

Totaal rechten/heffingen 1.548 1.469 1.480 

* De raming van de opbrengst is inclusief de financiële aanmelding die aan de gemeenteraad ter 

besluitvorming wordt voorgelegd. 

 

 

 

       

   

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

5.922.115 
3.251.716 

91.540 

40.872 

25.758 

679.422 
562.899 

Geraamde opbrengst belastingen 2017                    

Totale opbrengst € 10,6 miljoen

OZB

Rioolheffing

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Marktgelden

Precariobelasting

Parkeerbelasting
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De aanpassingen van de verordeningen en definitieve vaststelling van de tarieven wordt in een 

afzonderlijk raadsvoorstel opgenomen, dat aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden in 

december 2016. Bij de berekening van de tarieven 2017 wordt rekening gehouden met het in de 

Perspectiefnota 2016 vastgestelde inflatiepercentage van 0,15%, tenzij een wettelijke tariefstelling 

dit niet toestaat. Uitzonderingen hierop zijn de rioolheffing, toeristenbelasting en parkeerbelasting. 

  

842.152 
637.795 

Geraamde opbrengst leges en rechten 2017  

Totale opbrengst € 1,5 miljoen

Omgevingsvergunningen
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Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de robuustheid van de financiële 

positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de 

gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering 

daarvan in gevaar komt.  

 

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde 

weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Beide 

komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde en op basis daarvan wordt vervolgens het 

weerstandsvermogen bepaald. 

 

Weerstandsvermogen = de mogelijkheid financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat de 

normale begrotingsuitvoering en bedrijfsvoering (direct) aangepast hoeft te worden. 

 

Deze paragraaf gaat achtereenvolgens in op: 

1. Beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen; 

2. Weerstandscapaciteit; 

3. Risico’s en beheersmaatregelen; 

4. Weerstandsvermogen; 

5. Kengetallen. 

 

 
 

 

1. Beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen 

Van een toereikend weerstandsvermogen is sprake wanneer de beschikbare weerstandscapaciteit 

tenminste gelijk is aan de benodigde weerstandscapaciteit. Twee keer per jaar wordt de berekening 

van de weerstandscapaciteit geactualiseerd, bij de begroting en bij de jaarrekening. 

2. Weerstandscapaciteit 

Met de weerstandscapaciteit wordt bedoeld de beschikbare middelen waarover de gemeente 

beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken (risico’s). Hierbij 

kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 

 

Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige 

tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit direct van invloed is op het voorzieningenniveau van 

de gemeente. Het incidentele weerstandsvermogen wordt ook wel de weerstandscapaciteit van het 

vermogen genoemd.  
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De volgende onderdelen maken deel uit van de incidentele weerstandscapaciteit: 

> Algemene reserve en de niet geblokkeerde bestemmingsreserves.  

 Naast de algemene reserve betreft dit de volgende bestemmingsreserves: reserve internationale 

 samenwerking, reserve buurtbudgetten en de reserve flexibiliteit en mobiliteit. 

> Stille reserves. 

Van stille reserves is sprake als de marktwaarde van de bezittingen van de gemeente de 

boekwaarde daarvan overstijgt. Voorwaarde voor het opvoeren van deze stille reserves in de 

weerstandscapaciteit is, dat de activa direct verkoopbaar zijn indien de gemeente dat zou willen. 

Op dit moment is er van stille reserves geen sprake. 

> Jaarrekeningresultaat. 

Over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 heeft besluitvorming plaats gevonden in 

de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2016 bij de vaststelling van de concept jaarstukken 

van 2015. Besloten is om per saldo een bedrag van € 142.450 toe te voegen aan de algemene 

reserve vanuit het jaarrekeningresultaat. 

 

De incidentele weerstandscapaciteit is als volgt: 

Incidentele weerstandscapaciteit (x 1.000) 
Jaarrekening 

2015 

Begroting  

2016 

Begroting 

2017 

Algemene reserve  5.324 4.909  5.667  

Bestemmingsreserves (vrij besteedbare deel) 499 198  277 

Stille reserves 0 0 0 

Jaarrekeningresultaat 2015 (per saldo) 142 0 0 

Totale incidentele weerstandscapaciteit 5.965 5.107 5.944 

 

Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente in staat is om onverwachte 

structurele tegenvallers op te vangen zonder dat het noodzakelijk is om te bezuinigen of te 

heroverwegen binnen de (meerjaren)begroting. De structurele weerstandscapaciteit wordt ook wel 

aangeduid als de weerstandscapaciteit van de exploitatie. Hiertoe behoren: 

> Begrotingssaldo. 

Het begrotingssaldo is het tekort of het overschot over de begroting. Voor 2017 is dat saldo 

€ 77.000 (overschot) wat van belang is voor de weerstandscapaciteit.  

> Resterende belastingcapaciteit. 

De resterende belastingcapaciteit heeft betrekking op de mogelijkheid om de lokale lasten te 

verhogen. De berekening is gebaseerd op de drie belangrijkste gemeentelijke heffingen, te 

weten: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De resterende belastingcapaciteit is het 

verschil tussen het minimumniveau, gehanteerd bij artikel 12-gemeenten en het totaal van de 

opbrengsten op basis van de vastgestelde tarieven en de WOZ-waarden. 

De rioolrechten en de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend vastgesteld, hierin bevindt zich dus 

geen resterende belastingcapaciteit. 

De resterende belastingcapaciteit bij de OZB in 2017 is € 709.000.  

> Post onvoorzien. 

Jaarlijks wordt standaard een bedrag van circa € 81.500 als post onvoorzien opgenomen in de 

begroting. 
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De structurele weerstandscapaciteit is als volgt: 

Structurele weerstandscapaciteit  

(x 1.000) 

Jaarrekening 

2015 

Begroting  

2016 

Begroting 

2017 

Begrotingssaldo (voordelig) 0 15 77 

Onbenutte belastingcapaciteit 0 817 709 

Onvoorzien 0 81 81 

Totale structurele weerstandscapaciteit 0 913 867 

 

Totale weerstandscapaciteit 

In onderstaand overzicht staat de totale weerstandscapaciteit. Ten opzichte van de begroting 2016 is 

de totale weerstandscapaciteit met € 793.000 toegenomen. Deze toename is met name te verklaren 

door een hogere beschikbare algemene reserve ten opzichte van de begroting 2016. 

 

Totale weerstandscapaciteit  

(x 1.000) 

Jaarrekening 

2015 

Begroting  

2016 

Begroting 

2017 

Incidentele weerstandscapaciteit 5.965 5.107 5.944 

Structurele weerstandscapaciteit 0 913 867 

Totale weerstandscapaciteit 5.965 6.020 6.811 

 

3. Risico's 

Een risico is de onzekerheid (kans) dat een gebeurtenis zich voordoet, waarbij zowel positieve als 

negatieve effecten kunnen optreden. Gebeurtenissen waarvan bekend is dat ze zullen optreden en 

gebeurtenissen die voor de gemeente geen financiële gevolgen hebben, behoren niet tot de risico’s. 

 

Identificeren en kwantificeren risico’s 

Het kwantificeren van geïdentificeerde risico’s heeft twee doelen: 

� ordening aanbrengen voor sturing en beheersing van de risico’s; 

� bepalen van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

Het is onmogelijk en onwenselijk om te sturen op grote aantallen risico’s. Bij risicokwantificering gaat 

het om het aanbrengen van ordening in de lijst met risico’s, zodat prioriteit gegeven kan worden aan 

de risico’s die de grootste impact kunnen hebben op de organisatie. Handvatten om de mogelijke 

impact van risico’s te bepalen zijn: 

� de geschatte omvang van het risico;  

� de waarschijnlijkheid (kans) dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. 

 

Afhankelijk van de geschatte omvang van het risico kan een ordening worden aangebracht, welke 

behulpzaam is bij de sturing op en beheersing van risico’s. Bij het bepalen van de omvang van het 

risico wordt uitgegaan van een situatie waarin het risico zich daadwerkelijk voordoet. Vanuit die 

gedachte wordt een inschatting gemaakt van het bedrag dat de gemeente kwijt is, met een 

maximum en minimum. De geschatte omvang is ingedeeld over een vijftal klassen met daaraan 

gekoppeld een score. De volgende klassen worden onderscheiden: 
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Geschatte omvang risico 

(maximum en minimum) 

Score 

€ 1 < € 250.000 1 

€ 250.000 < € 500.000 2 

€ 500.000 < € 1.000.000 3 

€ 1.000.000 € 2.500.000 4 

> € 2.500.000 5 

 

Voor de waarschijnlijkheid (kans) dat risico’s zich daadwerkelijk voordoen, zijn de risico’s te 

onderscheiden in een vijftal klassen met ook bijbehorende scores: 

 

Waarschijnlijkheid/ kans Score 

Zeer klein (1%-24%) 1 

Klein (25% < 50%) 2 

Niet klein/niet groot (50% < 

70%) 3 

Groot (70% < 90%) 4 

Zeer groot (90% -100%) 5 

 

 

1. Zeer klein: dit zijn risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar 

daadwerkelijk voor zullen doen. Het zijn risico’s die zich slechts 1 keer in de 20 jaar voordoen 

of aan risico’s waarvan de kans op optreden erg laag is (5-10%); 

2. Klein hanteren we voor risico’s waarvan het niet zo waarschijnlijk is dat ze zich in het 

komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Het zijn risico’s die zich 1 keer in de 4 jaar 

voordoen of risico’s waarvan de kans op optreden laag is (25%); 

3. Niet klein/niet groot: risico’s die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich 

komend jaar voordoen, het kan ook zijn van niet. Het zijn risico’s die zich 1 keer in de 2 jaar 

voordoen of risico’s waarvan de kans op optreden gemiddeld is (50%); 

4. Groot: hanteren we voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich voor zullen doen in 

het komende jaar, of risico’s waarvan de kans op optreden groot is (70%); 

5. Zeer groot: hanteren we voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend 

jaar daadwerkelijk voor zullen doen of risico’s waarvan de kans op optreden zeer groot is 

(90%). 

 

Door het vermenigvuldigen van de “geschatte omvang” en “waarschijnlijkheid/ kans” kan per risico 

de financiële impact worden uitgerekend. Het totaal daarvan is op zijn beurt weer de benodigde 

weerstandscapaciteit. 

 

De risicoscore wordt berekend door de scores van de geschatte omvang en de scores van de 

waarschijnlijkheid / kans te vermenigvuldigen. De ordening die hieruit volgt is behulpzaam voor het 

aanbrengen van prioriteiten bij het beheersen van de risico’s. 

 

Risicotabel per september 2016  

In het kader van deze begroting zijn alle risico’s – zoals opgenomen in de jaarrekening 2015 – kritisch 

bekeken en waar nodig geactualiseerd. De geactualiseerde versie van de risicotabel is op de volgende 

pagina gepresenteerd. 
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Wijzigingen ten opzichte van risico's Jaarrekening 2015 

 

Verstrekte geldlening CV Parijsch (aangepast risico) 

De gemeente heeft met CV Parijsch hernieuwde afspraken gemaakt over de verstrekte geldleningen. 

Op basis van deze afspraken is een nieuw aflossingsschema opgesteld. De afspraken zijn vastgelegd 

in leningsovereenkomsten. In de nieuwe financieringsconstructie is uitgegaan van 

projectfinanciering, waarbij de gemeente het risico van rentestijging niet meer loopt. Dit omdat CV 

Parijsch tegen het rentepercentage leent dat gelijk is aan het percentage dat de gemeente betaalt. 

Op dit rentepercentage betaalt de CV een opslag als vergoeding voor de beheerkosten. De nieuwe 

afspraken gaan uit van de financieringsbehoefte van de CV, waardoor het aflossingsschema ook 

realistisch is. Conform de nieuwe afspraken heeft CV Parijsch op dit moment € 1.5 miljoen afgelost. 

 

Toelichting risico’s zoals opgenomen in risicotabel 

 

Niet tijdig en/of juist publiceren van (voorgenomen) bestuursbesluiten  

Toelichting:  

Niet tijdig en/of juist publiceren van (voorgenomen) bestuursbesluiten waardoor besluiten geen 

rechtskracht hebben kunnen leiden tot aansprakelijkheidsstelling of het niet effectueren van beleid 

of (financiële) verordeningen. Het risico ontstaat bij het nietig verklaren van de (uitgestuurde) 

vergunning, waarbij de aangevraagde activiteiten reeds zijn begonnen. 

Beheersmaatregel:  

Er worden diverse controles uitgevoerd door de afdeling juridische zaken en communicatie. 

 

Gerechtelijke procedure, aanspraak derden A 

Toelichting:  

Een derde stelt de gemeente verantwoordelijk voor geleden schade. Er loopt een juridisch 

procedure. 

Beheersmaatregel 

Door goede juridische bijstand wordt de schade voor de gemeente zo laag mogelijk gehouden. 

 

Verontreinigde grond 

Toelichting:  

Plaatsen met verontreinigde grond zijn inmiddels voor een groot deel in beeld, o.a. oude 

stortplaatsen en het veerweggebied. Aan bestaande bodemverontreinigingen hoeft veelal pas wat 

gedaan te worden, als er bepaalde ontwikkelingen op een terrein plaatsvinden. 

Bodemverontreiniging van bestaande locaties is daarom een beperkt financieel risico. Wel kunnen er 

calamiteiten plaatsvinden waarbij bodemverontreiniging optreedt (nieuwe gevallen) of door externe 

partijen wordt ontdekt, die meteen moeten worden gesaneerd. Dit gebeurt vooral bij aanleg van 

kabels- en leidingen door externe partijen, de gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

de werkzaamheden in schone grond. Gedumpte verontreinigingen (bv. asbest) zijn niet bij ons 

bekend en worden buiten in het werk ontdekt. Gemeente dient dan veelal direct te saneren. 

Beheersmaatregel: 

Diverse locaties van verontreinigde grond binnen Culemborg zijn in beeld (bijvoorbeeld voormalige 

industriegebieden), toch kan het voorkomen dat onverwacht een verontreiniging wordt 

geconstateerd.  

 

Onderhoud openbare ruimte, met name onderhoud wegen en beschoeiingen 

Toelichting: 

Bezuinigingen op de voorzieningen voor groot onderhoud levert een financieel risico op. Dit risico 

speelt bij groot onderhoud van wegen en beschoeiingen. Hier is bezuinigd op de storting in de 
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voorziening en de meerjarenplannen zijn hier op aangepast. Er is geen buffer in de voorziening voor 

onverwacht groot onderhoud, bijvoorbeeld na vorstschade of het inzakken van een beschoeiing. 

Beheersmaatregel: 

Voor groot onderhoud wegen en groot onderhoud beschoeiingen zijn voorzieningen beschikbaar. Op 

deze voorzieningen zijn de laatste jaren verschillende bezuinigingen doorgevoerd. Door temporiseren 

van groot onderhoud en het uitvoeren van meer klein onderhoud wordt getracht de 

kapitaalgoederen zo veel mogelijk op niveau te houden. 

 

Het dumpen van XTC-afval  

Toelichting: 

Regelmatig komt het voor dat XTC-afval in de regio wordt gedumpt. In Culemborg is dit nog niet 

voorgevallen, maar in aangrenzende gemeenten wel. Het risico dat XTC-afval in de toekomst ook in 

Culemborg wordt gedumpt is dan ook aanwezig.  

Beheersmaatregel:  

- 

 

Uitloop bezuiniging accommodaties 

Toelichting: 

Het uitvoerings- en besluitvormingstraject voor de nieuwe beheersvorm voor vastgoed is complexer 

dan verwacht en kost daardoor meer tijd. Dit leidt ertoe dat de bezuiniging op vastgoed mogelijk 

later gerealiseerd wordt. 

Beheersmaatregelen: 

Getracht wordt dit risico te ondervangen door zorgvuldige besluitvorming. Dit betekent tevens dat 

de follow-up van genomen besluiten in het traject bewaakt wordt. 

 

Decentralisatie Wmo (AWBZ) 

Toelichting: 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de voormalige AWBZ, thans Wmo. Hiervoor is een 

budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. De risico's betreffende dit budget kunnen vrij omvangrijk 

worden.  

Beheersmaatregelen: 

Er is een structurele stelpost voor de risico's betreffende de transities. Daarnaast hebben we bij de 

najaarsrapportage 2015 een reserve Sociaal Domein ingesteld. De mogelijke overschotten storten we 

in deze reserve. Tevens worden de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo nauwlettend gevolgd. 

De monitoring vindt zowel inhoudelijk als financieel op een regelmatige en terugkerende basis plaats.  

 

Decentralisatie Jeugd 

Toelichting: 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en zijn budgetten overgeheveld. De 

risico's betreffende dit budget kunnen vrij omvangrijk worden.  

Beheersmaatregelen: 

Momenteel worden verscheiden instrumenten toegepast om het risico te beheersen te weten:1) 

monitoring van zorggebruik 2) overleg met aanbieders over transformatie en innovatie 3) vergroten 

inzet nulde/eerste lijn. Daarnaast hebben we bij de najaarsrapportage 2015 een reserve Sociaal 

Domein ingesteld. De mogelijke overschotten storten we in deze reserve. 

 

Afbouw bezuinigingen subsidies 2015 

Toelichting: 

Instellingen die vanaf 2014 en 2015 te maken kregen met substantiële bezuinigingen op de subsidies 

die de gemeente verleent, kunnen bezwaar maken tegen het tempo waarin de afbouw wordt 

gerealiseerd en daarin gelijk worden gesteld. Een deel van deze bezuinigingen wordt in 2016 en 2017 
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gerealiseerd (afbouw subsidie ElkWelzijn, waarbij is besloten deze over meerdere jaren uit te 

smeren).  

Tegen de besluiten (die eind 2015 en eind 2016 formeel genomen worden) kan formeel nog bezwaar 

worden aangetekend.  

Beheersmaatregelen: 

Om het risico van bezwaar te beheersen worden zorgvuldige procedures gevolgd.  

 

Eigen risico rijksbijdrage bijstandsuitkeringen (BUIG) 

Toelichting:  

Gemeenten dragen een eigen risico op het overschrijden van de rijksuitkering BUIG (Bundeling 

Uitkering Inkomensvoorziening). Conform het tijdelijk Vangnet 2015/2016 kan compensatie worden 

aangevraagd als het tekort hoger is dan 5%. Daarbij geldt een getrapte opbouw: is het tekort tussen 

de 5% en de 10%, dan is de compensatie de helft. Hoe de regeling er vanaf 2017 uit gaat zien is nog 

niet definitief bekend.  

Beheersmaatregelen: 

De uitvoering van de Participatiewet, waaronder de bijstandsuitkeringen is uitbesteed aan GR 

Werkzaak. In bestuurs- rapportages worden de deelnemende gemeenten periodiek geïnformeerd. 

Daarnaast vindt ook specifiek advies plaats vanuit GR Werkzaak over deze vangnetregeling.  

 

Participatiewet 

Toelichting:  

De Participatiewet ging, tegelijkertijd met de decentralisaties Wmo en Jeugd, in per 1-1-2015. In 

algemene zin geldt dat in het kader van de Participatiewet fors wordt bezuinigd. De participatiewet 

heeft invloed op het participatiebudget, het budget voor sociale werkvoorzieningen en het budget 

voor re-integratie (niet zijnde inkomen) WAJong. De laatste taak (het re-integreren en activeren van 

WaJong’ers) betreft een nieuwe taak. Hieromtrent is het momenteel nog erg lastig om inzichtelijk te 

krijgen of het budget toereikend is. Het grootste deel qua (financiële) omvang betreft de sociale 

werkvoorziening. De instroom hieromtrent is weliswaar gestopt per 1 januari 2016, maar de risico’s 

of de afbouw minimaal gelijk kan lopen met het budget blijven substantieel.  

 

Beheersmaatregelen: 

De uitvoering van de Participatiewet, waaronder de bijstandsuitkeringen is uitbesteed aan GR 

Werkzaak. De ontwikkelingen op het gebied van de participatiewet worden nauwlettend gevolgd. De 

monitoring vindt zowel inhoudelijk als financieel op een regelmatige en terugkerende basis plaats.  

 

Vandalismeschade 

Toelichting:  

Jaarlijks is er een bedrag aan vandalismeschade aan de sportaccommodaties. Dit bedrag is niet van 

tevoren in te schatten en te begroten. Vandaar dat het als risico in de begroting is opgenomen. 

Beheersmaatregelen: 

Het nemen van beheersmatige maatregelen (hekwerken, cameratoezicht ect.) en extra controle en 

toezicht op accommodaties. 

 

Rampen en (sociale) calamiteiten van een buitengewone impact 

Toelichting:  

Er kunnen zich altijd rampen voordoen van een omvang of impact waar een gemeente zich 

redelijkerwijs niet op kan voorbereiden. De gemeente (en de veiligheidsregio) zijn ingericht en 

voorbereid op veelvoorkomende crises (op basis van het regionaal risicoprofiel) maar niet op elk 

denkbaar onheil. Verder is de sociale component toegevoegd om te voorkomen dat bij crises alleen 

gedacht wordt aan klassieke fysieke rampen zoals branden. Ook openbare orde problemen, ziekten 

of maatschappelijke onrust kunnen hieronder vallen. 
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Beheersmaatregelen: 

Voor incidenten van "normaal" formaat zijn we als gemeente voorbereid in samenwerking met de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en zijn rampenplannen beschikbaar. Ook is er beperkt budget om 

een crisis van “normaal” formaat op te vangen. 

 

Vpb-plicht overheidsondernemingen 

Toelichting: 

Door de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen worden overheidsondernemingen 

vanaf 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Onderzocht is welke gevolgen dit 

heeft voor de gemeente Culemborg. De gemeente kan door de kenmerken van de grondexploitaties 

worden gezien als ondernemer en zal vennootschapsbelasting moeten betalen. Dit speelt met name 

in de periode na 2019. Met een externe deskundige zijn twee voor de meest hand liggende scenario’s 

berekend. In de risicoanalyse is rekening gehouden met de meest ongunstige methode. De kans is 

30% dat dit optreedt. In de risicotabel is de hoogte van het risico opgenomen als PM, omdat dit nog 

onduidelijk is. 

 

Risico’s grondexploitatie 

Toelichting:  

De ontwikkelingen op het gebied van de grondexploitaties en vooral de ontwikkelingen op de lange 

termijn laten zich op dit moment nog moeilijk voorspellen. Voor grondexploitaties waarvoor een 

verlies wordt verwacht, moet conform de BBV-voorschriften een voorziening worden getroffen om 

dit verlies af te dekken. Daarnaast is er een reserve grondexploitaties die als buffer dient om 

tegenvallers binnen de grondexploitatie af te dekken. Voor meer informatie hierover wordt 

verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 

 

Gerechtelijke procedure, aanspraak derden B en C 

Toelichting:  

Een derde stelt de gemeente verantwoordelijk voor geleden schade. Er loopt een juridisch 

procedure. 

Beheersmaatregel 

Door goede juridische bijstand wordt de schade voor de gemeente zo laag mogelijk gehouden. 

 

Regelgeving gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

Toelichting:  

De drempel, om door het UWV gedeeltelijk arbeidsongeschikt te worden verklaard, wordt steeds 

hoger. De kans bestaat, dat medewerkers formeel niet ziek zijn, maar toch niet kunnen werken. Er is 

echter voor de medewerkers geen uitkering mogelijk vanuit het UWV i.v.m. de 

arbeidsongeschiktheid. Pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan een ontslagprocedure worden 

ingesteld, waarbij de kans groot is gedurende die eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid het salaris 

wel door de gemeente moet worden doorbetaald aan de medewerker. 

Beheersmaatregelen 

Er wordt gestuurd om preventief actie te ondernemen om (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen. 

Culemborg aanvaardt het eigen risicodragerschap. In het kader van de samenwerking met de 

gemeenten Geldermalsen en Tiel gaan we onderzoeken of we het eigen risicodragerschap 

handhaven.  

 

Onvoorziene kosten investeringen 

Toelichting:  

Bij nieuwe investeringen kunnen allerlei zaken tegenvallen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld 

tegenvallende aanbestedingen, planschade, bezwaren, etc. 
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Beheersmaatregelen 

Er is gekozen om bij (grote) investeringen meer gebruik te maken van een integrale benadering. Zo 

wordt in samenwerking met de financieel adviseur een checklist afgewerkt waarin verschillende 

risicogebieden de revue passeren. Dit impliceert onder meer het aan de voorkant afwegen van 

risico's op het gebied van inkoop, fiscaliteiten, etc.. 

 

Inkoop- en aanbesteding 

Toelichting:  

Door niet naleven van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid kan de gemeente te maken 

krijgen met claims, proceskosten en kosten door procesmatige vertragingen.   

Beheersmaatregelen: 

In 2015 is opdracht om met behulp van een externe professional het inkoopproces te verbeteren 

grotendeels afgerond. De volgende stap die gemaakt moet worden is het overdragen van kennis naar 

de medewerkers die gaan inkopen. 

 

Niet voorziene effecten fiscaliteiten  

Toelichting 

Het niet goed op de hoogte zijn van fiscale wet- en regelgeving kan leiden tot naheffingen en boetes. 

Beheersmaatregelen 

De financieel adviseurs van de gemeente Culemborg hebben een BTW-training gevolgd. Zo is de 

kennis van fiscaliteiten beter geborgd in de organisatie en zijn peer-reviews mogelijk op ingrijpende 

fiscale vraagstukken. Dit impliceert ook het vroegtijdig signaleren van problemen door dit aan de 

voorkant te bespreken. 

 

Wet markt en overheid 

Toelichting 

Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet markt en overheid (Wet M&O) van toepassing voor 

overheidsorganisaties. Het doel van deze wet is om oneerlijke concurrentie door 

overheidsorganisaties met marktpartijen te voorkomen en om zo een gelijkwaardig speelveld te 

creëren. De Wet M&O schrijft voor dat bij economische activiteiten de integrale kosten van deze 

producten en diensten (inclusief winstopslag) doorberekend moeten worden aan de afnemers. 

Daarbij gelden enige andere verplichtingen zoals een bevoordelingsverbod van overheidsbedrijven. 

Alleen als de gemeente zelf een besluit neemt dat een economische taak publiek is, is bovenstaande 

verplichting niet van toepassing. Het toezicht op naleving van deze wet ligt bij de Autoriteit 

Consument en Markt (ACM). De ACM kan bij overtreding van de regels een dwangsom opleggen. 

Beheersmaatregel: 

In 2014 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mate waarin de gemeente wel/niet voldoet aan de 

Wet M&O. Op basis van dat onderzoek heeft terugkoppeling plaatsgevonden in een raadsvoorstel 

met als doel om in de toekomst te voldoen aan de wet M&O. De aangenomen verbeterpunten uit die 

raadsvergadering zijn omgezet in concrete actiepunten. 

 

Verstrekte geldlening CV Parijsch 

Toelichting 

De gemeente heeft leningen vertrekt aan CV Parijsch van € 28,5 miljoen. Het risico betreffende deze 

leningen is meegenomen bij de risicoanalyse van de grondexploitaties. 

Beheersmaatregelen 

Bijsturingsmaatregelen die getroffen zijn voor deze risicofactoren: 

• kleinschalige gebiedsontwikkeling binnen Parijsch; 

• verbeteren van de marketing van Parijsch, mede gericht op inwoners van de provincie Utrecht; 

• sturing om te komen tot reductie van (ontwikkel)kosten; 
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Verstrekte leningen aan derden  

Toelichting:  

Dit risico betreft het financieel kredietrisico dat de gemeente Culemborg loopt als het gaat om 

verstrekte leningen aan derden. De gemeente heeft voor genoemd bedrag gelden doorgeleend aan 

diverse partijen (grotendeels KleurrijkWonen). Het kan voorkomen dat deze partijen niet aan hun 

aflossings- / betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 

Beheersmaatregelen 

De beheersing van dit risico wordt met name vormgegeven door terughoudendheid bij het aangaan 

van nieuwe leningen. Verder neemt in de tijd de hoofdsom en dus ook het risico van doorgeleende 

gelden af, door aflossingen. NB. KleurrijkWonen trekt tegenwoordig zelf vaste geldleningen aan in de 

kapitaalmarkt. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garandeert de schulden van de 

corporaties. De gemeente Culemborg heeft hierin alleen nog een achtervangfunctie. 

 

Garantstellingen  

Toelichting:  

Dit risico betreft het financieel kredietrisico dat de gemeente Culemborg loopt als het gaat om 

garantstellingen. De gemeente staat voor genoemd bedrag garant voor diverse partijen. Het kan 

voorkomen dat deze partijen niet aan hun aflossings- / betalingsverplichtingen kunnen voldoen. In 

die gevallen wordt beroep gedaan op de gemeente Culemborg. 

Beheersmaatregelen 

De beheersing van dit risico wordt met name vormgegeven door terughoudendheid bij het aangaan 

van nieuwe garanties. KleurrijkWonen trekt tegenwoordig zelf vaste geldleningen aan in de 

kapitaalmarkt, waardoor geen nieuwe leningen worden verstrekt vanuit de gemeente Culemborg. 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garandeert de schulden van de corporaties. De 

gemeente Culemborg heeft hierin een achtervangfunctie als het gaat om garantstelling. Verder 

neemt in de tijd de hoofdsom waar de gemeente garant voor staat af, door aflossingen. Het in beeld 

brengen van de actuele stand van zaken en eventuele bijzonderheden is een jaarlijks terugkerend 

aandachtspunt bij de Jaarrekening. 

 

Overige garanties: 

Stichting Zwembad Culemborg is voor de bouw van het zwembad een lening van 5,1 miljoen euro 

aangegaan bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De gemeente heeft bij deze lening ook een 

garantstelling afgegeven. Deze garantstelling wordt niet betrokken bij de berekening van het 

weerstandsvermogen van de gemeente omdat het risico op andere wijze is afgedekt: Wanneer de 

stichting structureel niet langer aan haar betalingsverplichting naar de NWB kan voldoen volgt een 

faillissement en wordt de subsidie aan de stichting beëindigd. De middelen die de gemeente 

structureel in de begroting heeft opgenomen voor deze subsidie komen vanaf dat moment 

beschikbaar en zijn toereikend voor rente en aflossing op de lening door de gemeente. 

 

De Stichting Accommodatiebedrijf Culemborg is voor de bouw van de Brede School Culemborg Oost 

een lening van 4,2 miljoen euro aangegaan bij de Triodos bank. De gemeente heeft bij deze lening 

ook een garantstelling afgegeven. Deze garantstelling wordt eveneens niet betrokken bij de 

berekening van het weerstandsvermogen van de gemeente omdat het risico op andere wijze is 

afgedekt. Mocht de stichting haar betalingsverplichtingen niet kunnen voldoen, dan vervalt het 

eigendom van de Brede School aan de gemeente, zoals het ook bij andere onderwijsinstellingen 

geregeld is. 

4. Weerstandsvermogen 

Door de beschikbare weerstandscapaciteit te vergelijken met de benodigde weerstandscapaciteit 

wordt de ratio van het weerstandsvermogen bepaald. 

 



Programmabegroting 2017 

157 

De beschikbare weerstandscapaciteit is voor de begroting 2017 € 6,8 miljoen (bij jaarrekening 2015 

was dit € 6,0 miljoen). Het totaal van de impact van de geïdentificeerde, gekwantificeerde risico’s ligt 

(afgerond) tussen € 3.9 miljoen (maximaal risicoprofiel) en € 1.6 miljoen (minimaal risicoprofiel). Dit 

geeft de volgende ratio’s: 

 

 

Bij een maximaal risicoprofiel is de ratio: 

 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
€ 6,811 miljoen 

= 1,74 
Impact risico’s (max.)            € 3,909 miljoen 

 

 

 

 

Bij een minimaal risicoprofiel is de ratio: 

 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
€ 6,811 miljoen 

= 4,28 
Impact risico’s (minimaal)             € 1,593 miljoen 

 

 

 

De beoordeling van de ratio van het weerstandsvermogen vindt plaats op basis van de volgende 

tabel. 

 

Beoordeling weerstandsvermogen 

Ratio weerstandsvermogen Betekenis 

> 2,0 Uitstekend 

1,4 <  -  < 2,0 Ruim voldoende 

1,0 <  -  < 1,4 Voldoende 

0,8 <  -  < 1,0 Matig 

0,6 <  -  < 0,8 Onvoldoende 

< 0,6 Ruim onvoldoende 

Conclusie 

De ratio van 1,74 voor het maximaal risicoprofiel 2017 betekent dat het weerstandsvermogen van de 

gemeente Culemborg, op basis van bovenstaande tabel, ruim voldoende is om de financiële impact 

van de maximale risico’s te kunnen dragen. 

De ratio van 4,28 voor het minimaal risicoprofiel 2017 betekent dat het weerstandsvermogen, op 

basis van bovenstaande tabel, uitstekend is om de financiële impact van de minimale risico’s te 

kunnen dragen. 

 

In de jaarrekening 2015 waren de ratio’s 1,48 bij een maximaal risicoprofiel en 3,67 bij een minimaal 

risicoprofiel.  

 



158 

Ten opzichte van de stand bij de jaarrekening 2015 zijn de ratio’s beter geworden, dit komt door 

zowel een verbetering van het beschikbare weerstandsvermogen als door een afname van de 

omvang van de risico’s. 

 

We benadrukken dat de nu gepresenteerde risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit een 

momentopname zijn. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen 

kunnen het risicoprofiel beïnvloeden, waardoor het weerstandsvermogen weer een andere 

waardering kan krijgen. 

5. Kengetallen 

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van een goede controle door uw raad op 

de financiële positie van onze gemeente. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken 

tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van 

de (ontwikkeling van de) financiële positie. In deze paragraaf nemen we vijf - vanuit het BBV 

verplichte - kengetallen op. In onderstaand overzicht zijn de vijf kengetallen opgenomen voor de 

jaarrekening 2015, de begroting 2016 en de begroting 2017. 

Op te nemen kengetallen in de begroting: 

Begroting 2017 

Kengetallen: 

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 

Netto schuldquote 142% 154% 142% 

Netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen 

75% 100% 67% 

Solvabiliteitsratio 20% 23% 19% 

Structurele 

exploitatieruimte 

4,14% 3,36% 0,11% 

Grondexploitatie 0% -8% 0% 

Belastingcapaciteit 100% 98% 100% 

 

Toelichting: 

Netto schuldquote 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de 

baten. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op 

de exploitatie. 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- 

als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte 
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leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote 

gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met 

dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (betreft 

met name doorgeleende gelden aan woningbouwcorporaties). Een netto schuldquote van minder 

dan 100% wordt als voldoende beschouwd. 

Solvabiliteitsratio 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als 

percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves 

(zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten 

en lasten. 

In het algemeen wordt een getal tussen 25 en 40% als een minimum gezien. Dat betekent dus dat 

Culemborg een lage solvabiliteit heeft. Dit wordt veroorzaakt door een relatief hoge schuldpositie. 

Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het 

onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het 

om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Om de structurele lasten en 

baten te bepalen worden de incidentele lasten en baten van de totale lasten en baten afgetrokken.  

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en 

het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale 

baten en uitgedrukt in een percentage. Een ruimte van meer dan 1% geeft voldoende ruimte om 

structurele tegenvallers op te vangen. Die ruimte is in Culemborg aanwezig. 

Grondexploitatie 

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële 

positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze 

waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Voor de berekening van dit kengetal worden de 

niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld 

door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken (ingevolge artikel 17 onderdeel van 

het BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Het percentage in Culemborg 

is laag. Dit betekent dat risico's in de grondexploitatie relatief laag zijn. 

Belastingcapaciteit 

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de 

totale woonlasten. Het COELO publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. 

Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een 

woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Dit wordt afgezet tegen de gemiddelde 

woonlasten in Nederland in het voorafgaande jaar. Culemborg heeft gemiddelde woonlasten, dat 

blijkt ook uit dit kengetal. 
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Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
 

Algemeen 

Het beleid voor de kapitaalgoederen is er op gericht de kapitaalgoederen in goede staat te houden 

(of bij achterstallig onderhoud in goede staat te brengen). Dit om kapitaalverlies te voorkomen en de 

veiligheid te waarborgen. Het is noodzakelijk om periodiek onderhoud uit te blijven voeren. Door 

meerjaren onderhoudsrapportages op te stellen en regelmatig een schouw uit te voeren van het 

kwaliteitsniveau blijven de financiële consequenties goed in beeld. 

 

Kwaliteitsniveaus 

Bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen is het uitgangspunt dat er geen kapitaals-

vernietiging plaatsvindt. Achterstallig onderhoud moet worden vermeden. Het streven is dat alle 

kapitaalsgoederen minimaal het kwaliteitsniveau ‘voldoende’ hebben. Er moet in elk geval 

geïnvesteerd worden in groot en klein onderhoud. Vanwege de beperkte budgetten zal vervanging 

niet altijd meer mogelijk zijn. Dit betekent dat een speeltoestel aan het einde van zijn levensduur 

mogelijk verwijderd moet worden en dat een brug mogelijk vervangen wordt door een (goedkopere) 

duiker. In onderstaande tabel is voor een aantal kapitaalgoederen aangegeven wat het 

kwaliteitsniveau is en hoe dit kwaliteitsniveau gemonitord wordt. 

 

Kapitaalgoed Kwaliteitsniveau Hoe meten we dit? 

Onderhoud wegen 84% voldoende 

  5% matig 

11% onvoldoende 

(schouw 2016) 

Wegenschouw om de twee jaar 

volgens richtlijnen CROW 

Openbare verlichting ca 1% onvoldoende 

 

Conform richtlijn openbare 

verlichting, databeheer en 

schouw 

Civieltechnische kunstwerken Ca. 5% achterstallig onderhoud  Schouw 2014 (conform NEN 

2767-4) 

Riolering We voldoen aan de wettelijke 

basisinspanning 

Planmatige rioolinspecties.  

Speeltoestellen Voldoet aan Attractiebesluit Jaarlijkse inspectie 

 

 

Wegen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken 

Beleidskader 

In het meerjarenplan onderhoud en rehabilitatie wegen is het beleid voor het onderhoud van het 

gemeentelijke wegennet vastgelegd. Hieronder vallen alle openbare wegen, straten en pleinen. Doel 

van het meerjarenplan is om de wegen op een voldoende onderhoudsniveau te houden c.q. te 

brengen. Getracht wordt binnen het beschikbare budget het groot onderhoud de komende jaren op 

voldoende niveau uit te blijven voeren. In het laatste kwartaal van 2016 wordt er een geactualiseerd 

meerjarenplan onderhoud en rehabilitatie voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is vastgelegd in het beleidsplan openbare 

verlichting 2013 - 2018. De huidige openbare verlichting is relatief nieuw en energiezuinig. Er wordt 

steeds meer over gegaan op duurzame LED-verlichting. Getracht wordt om met de beschikbaar 

gestelde budgetten de nu aanwezige (kleine) achterstand weg te werken en de verlichting in stand te 

houden. 
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Het meerjarenplan civieltechnische kunstwerken geeft inzicht in het te verwachten onderhoud van 

de civieltechnische kunstwerken. Op 11 december 2014 is het Beheerplan civieltechnische 

kunstwerken 2015-2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn ook de ‘onbenoemde 

kunstwerken’ (trappen, muren e.d.) opgenomen.  

 

Areaaluitbreiding 

Aandachtspunt is de toename van het areaal aan wegen dat voor groot onderhoud in aanmerking 

komt. Wijken die ca. 10 á 15 jaar geleden zijn aangelegd (Goilberdingen en deel Lanxmeer) komen de 

huidige planperiode (2017-2024) in aanmerking voor groot onderhoud. Hiervoor is extra 

uitvoeringsbudget nodig. Door de uitvoering te temporiseren en ‘werk met werk’ te maken hoeft er 

de komende periode nog geen extra budget aangevraagd te worden. Op termijn zal dit echter wel 

noodzakelijk zijn. 

 

De meerkosten voor groot onderhoud in verband met areaaluitbreiding geldt ook voor de 

kapitaalgoederen openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken en speeltoestellen. Bij riolering 

speelt dit probleem minder omdat de kosten uit de rioleringsheffing gedekt worden.  

 

Financiële consequenties 

Het voor onderhoud van wegen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken benodigde 

budget is beschikbaar in stelposten en voorzieningen. De stelposten en voorzieningen zijn afgestemd 

op de uitgaven voor onderhoud die zijn opgenomen in de meerjarenplannen.  

 

In 2017 zijn de volgende bedragen begroot voor de uitvoering van vervanging en groot onderhoud: 

 

Rehabilitatie Wegen €  404.800 * 

Onderhoud Wegen €  318.660 * 

Onderhoud Openbare Verlichting €  133.929 

Onderhoud Civieltechnische kunstwerken €  154.725 

*  In het huidige meerjarenplan onderhoud en rehabilitatie wegen zijn in 2017 genoemde budgetten 

beschikbaar gesteld. 

 

Projecten 2017 

In 2017 worden o.a. de volgende projecten uitgevoerd:  

Wegen: 

Jaarschijf 2017 onderhoud asfalt en elementen 

Rehabilitatie, o.a. Honddijk. 

 

Openbare verlichting: 

Uitvoeren jaarschijf 2017 uit beleidsplan 

 

Civieltechnische kunstwerken: 

Uitvoeren jaarschijf 2017 uit beleidsplan 

 

Riolering en water 

Beleidskader 

In het verbreed GRP 2014-2018 en het Waterplan zijn de beleidskaders voor riolering en water 

vastgelegd.  

 

Financiële consequenties 

De kosten van het Rioleringsplan en een deel van de kosten van het Waterplan worden gefinancierd 

uit de inkomsten van de rioolheffing. Daarnaast vindt financiering van het Waterplan plaats met 
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subsidies van derden. In 2017 is een investeringsbedrag van ca. € 914.000,- opgenomen voor de 

projecten uit het GRP en een investeringsbedrag van € 165.000,- voor de projecten uit het 

Waterplan. 

 

Riolering 

In 2017 wordt o.a. gewerkt aan de volgende projecten: 

> Rioolvervanging: De Jan van Riebeekstraat staat op de planning. Hiermee wordt echter gewacht 

tot de bouw van de woningen van start zal gaan. Verder staan er geen grote vervangingen op het 

programma, er zal steeds meer kleinschalig en van binnen uit het riool gerepareerd gaan worden 

(relynen). 

> Reiniging en inspectie: Er is in 2016 deelgenomen aan een regionale aanbesteding voor het 

reinigen en inspecteren van het riool. In 2017 wordt gebruik gemaakt van dit bestek in Hoge Prijs 

1,2 en 3  en Parijsch winkelcentrum. 

> Relyning aantal riolen: In Parallelweg Oost (van Tunnelweg tot aan Ina Boudier Bakkerstraat) zal 

het riool gerelynd worden. 

> Groot onderhoud rioolgemalen en IBA: In de jaarschijf van de riolering is  ruimte gereserveerd 

om het groot onderhoud aan rioolgemalen, drukriolering en IBA uit te kunnen voeren. 

 

Waterplan: 

In 2017 wordt o.a. gewerkt aan de volgende projecten: 

> Grondwater: In de begroting is ruimte gemaakt om de knelpunten bij grondwateroverlast aan te 

pakken. Daarvoor is er een grondwatermeetnet aangebracht.  

> Afkoppelen dakvlakken: Vanuit het waterplan wordt een bijdrage geleverd aan dit project. Plan is 

om de dakvlakken van de gerenoveerde woningen in Terweijde (platte daken zuid) af te kunnen 

koppelen. Ook worden in het nieuwe plan Achter de Poort woningen afgekoppeld van de 

riolering. Dit komt de capaciteit  van het vuilwaterrioolstelsel ten goede. Het schone 

afgekoppelde water gaat naar de waterberging langs de Wethouder Schoutenweg. 

Groen en spelen 

Beleidskader 

Beleid voor groen wordt vastgelegd in het Groenstructuurplan. Daarnaast zijn er beheerplannen voor 

natuur- en recreatiegebieden de Zump en de Plantage. De gegevens met betrekking tot het openbaar 

groen en de bomen zijn verzameld in een groenbeheersysteem. Voor groen en spelen is er vooral 

sprake van regulier, periodiek onderhoud. 

 

Financiële consequenties 

De uitgaven voor het onderhoud en beheer van het openbaar groen zijn opgenomen in de 

exploitatie-rekening. Voor beheer van speelvoorzieningen wordt in 2017 een bedrag van € 30.000 

besteed aan het vervangen van speeltoestellen. 

Gebouwen 

Beleidskader 

De "kadernotitie gemeentelijk maatschappelijk vastgoedbeheer" is het beleidskader voor het beheer 

van maatschappelijke accommodaties in de gemeente Culemborg. Hierbij is het team 

Accommodaties verantwoordelijk voor het eigendomsbeheer en heeft een makelaarsfunctie, waarbij 

zij  het aanbod zo goed mogelijk probeert af te stemmen op de vraag vanuit het gemeentelijke 

beleid. Gebouwen worden, waar mogelijk, multifunctioneel ingezet. 

 

Het gebruiksbeheer wordt gescheiden van het eigendomsbeheer en ondergebracht bij de afdeling 

facilitair. Het eigendomsbeheer wordt een zelfstandige taak voor het Accommodatiebedrijf. 
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Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan 

(MOP) voor onderwijs- en gemeentelijke gebouwen. Het geactualiseerde plan wordt eind 2016 aan 

de gemeenteraad voorgelegd. In november 2013 heeft de gemeenteraad besloten de nieuw te 

bouwen Brede School Culemborg Oost (BSCO), op basis van private financiering, te laten ontwikkelen 

via de Stichting Accommodatiebedrijf Culemborg volgens het concept "huren als een eigenaar".  Het 

College van B&W heeft het voornemen uitgesproken de gemeentelijke accommodaties volgens dit 

concept te gaan exploiteren, en daartoe de nadere uitwerking voor te bereiden.  

In juni 2016 heeft de Raad ingestemd met dit principe met het voornemen tot definitieve 

besluitvorming in oktober 2016, waarbij de bestuurlijke uitgangspunten en financiële consequenties 

nader moeten zijn uitgewerkt. 

 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de BSCO is in 2014 de Stichting Accommodatiebedrijf 

Culemborg (SABC) opgericht. Deze stichting is in 2015 onder regie van de gemeente Culemborg 

gebracht (als verbonden partij) en exploiteert sinds april 2016 de BSCO. 

 

De doelen 'kostenreductie' en 'verduurzaming' zijn gerealiseerd met de bouw van de BSCO. Een 

privaat gefinancierd en energieneutraal gebouw op basis van duurzame energie, waarbij zonne-

energie wordt opgewekt met panelen op het dak van sporthal Interweij.  

Onderzoek naar verdere verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is in 2016 gestart.  

 

Financiële consequenties 

De doelstelling "beperken van het vastgoedareaal" blijft voor 2017 ongewijzigd.  

De financiële taakstelling op het gemeentelijk Vastgoedbeheer kan in principe met de overdracht van 

het gemeentelijk vastgoed aan SABC worden gerealiseerd. Ingeval niet tot (volledige) overdracht 

wordt besloten, heeft dit consequenties voor deze taakstelling. 

  



164 

Paragraaf financiering 
 

Inleiding 

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) stelt regels aan de financieringsfunctie van 

gemeenten en biedt een kader voor de beheersing van de risico’s die uit deze functie voortvloeien. 

Voor de gemeente Culemborg is deze regelgeving vertaald in een ‘treasurystatuut’ dat door de 

gemeenteraad is vastgesteld. In dit statuut is de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de 

treasuryfunctie vastgelegd. Daarnaast zijn hierin de doelstellingen van de treasuryfunctie 

gedefinieerd: 

• het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de 

programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren;  

• het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, 

koersrisico’s en kredietrisico’s;  

• het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op 

uitzettingen;  

• het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 

geldstromen en financiële posities.  

Rente ontwikkelingen 

Eén van de belangrijke externe ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden binnen 

het treasurybeleid is de renteontwikkeling. We maken daarbij onderscheid tussen de korte rente 

(looptijd <1 jaar) en de lange rente (looptijd >1 jaar). Het rentepercentage bij een eventueel 

(berekend) financieringstekort per 1 januari van het begrotingsjaar wordt tijdens het opstellen van 

de begroting bepaald. 

 

Voor de korte rente geldt al geruime tijd dat er sprake is van sterk wisselende rentetarieven die 

liggen onder de 0,25%. Uit oogpunt van voorzichtigheid houden wij het tarief voor korte rente op 

1,5%. Dit in verband met de omvangrijke portefeuille kort geld en het risico bij rentestijgingen. Voor 

de langlopende leningen gaan we in de begroting uit van de percentages waarvoor de leningen ook 

daadwerkelijk zijn afgesloten.  

 

Kasgeldlimiet 

Om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken is in de wet FIDO de kasgeldlimiet 

opgenomen. Dit houdt in dat de gemeente haar financieringsbehoefte voor een beperkt bedrag met 

kort geld (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het 

begrotingstotaal aan lasten (excl. de stortingen in de reserves) bij aanvang van het jaar. Voor 

Culemborg bedraagt de limiet voor 2017 circa € 5,95 miljoen.  

 

“De gemeente Culemborg stuurt in de begroting 2017 aan op het terugdringen van de overschrijding 

van de kasgeldlimiet” 

 

De gemeente Culemborg overschrijdt al geruime tijd de kasgeldlimiet om bedrijfseconomische 

redenen. De rente op korte leningen is zeer laag t.o.v. de rente op langlopende leningen (zie ook 

Rente ontwikkelingen). Daarnaast geeft de kortlopende geldportefeuille de gewenste flexibiliteit om 

snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen zoals het op afstand zetten van het gemeentelijk 

vastgoed. Om vooral de financieringsrisico’s te beperken is in de wet FIDO naast de kasgeldlimiet nog 

een instrument opgenomen, zijnde de rente risiconorm. 
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Renterisiconorm 

De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het 

jaar onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan 

het renterisico op de langlopende leningportefeuille. Op een begrotingstotaal van € 70 miljoen 

bedraagt de renterisiconorm 2017 voor de gemeente Culemborg € 14 miljoen. 

 

Deze norm stelt een limiet aan het deel van de vaste schuld, waarvoor het rentepercentage op een 

bepaald moment moet worden aangepast aan de op dat moment geldende markttarieven. De 

bedoelde aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening: 

> herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de 

aflossingsverplichtingen van bestaande leningen te voldoen; 

> van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de 

looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast.  

 

“De gemeente Culemborg stuurt in de begroting 2017 aan op het opereren binnen de grenzen van de 

gestelde renterisiconorm van € 14 miljoen” 

 

Wanneer herfinanciering verband houdt met doorgeleende gelden mag deze voor de berekening van 

het renterisico gesaldeerd worden en veroorzaakt daardoor beperkt renterisico’s. In geval van 

renteherziening hebben leningen die onder dezelfde voorwaarden worden doorgeleend (Kleurrijk 

Wonen) per saldo geen effect op de renterisiconorm. Bij doorgeleende gelden spelen kredietrisico’s 

een grotere rol (zie Risicobeheersing). 

Financiering 

Per 15 september 2016 heeft de gemeente Culemborg € 45 miljoen euro kortlopend en € 56,3 

miljoen euro langlopend gefinancierd. Het vlottende deel van de leningenportefeuille geeft 

flexibiliteit en dus de mogelijkheid tot schakelen wanneer in de nabije toekomst grote aflossingen 

plaatsvinden. 

 

Van de langlopende leningen wordt een groot deel gebruikt om leningen te verstrekken aan derden. 

 

  Bedragen x € 1.000 

Per 1.1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Langlopende leningen 60,7 51,7 39,0 28,1 23,9 19,6 

       

waarvan:       

Doorgeleend aan SKW 17,0 15,7 14,4 13,1 12,4 11,6 

Doorgeleend aan CV Parijsch (PPS) 30,0 26,5 18,0 10,0 7,0 4,0 

Overige verstrekt 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 

Totaal verstrekt 48,2 43,3 33,4 23,9 20,0 16,1 

 

 

Zie tabel ‘Opgenomen leningen begroting 2017’ en tabel ‘Verstrekte leningen begroting 2017’ 

 

Risicobeheersing 

Een belangrijke pijler van de Wet FIDO is risicobeheersing. In deze paragraaf komen de belangrijkste 

risico- aspecten aan de orde die verbonden zijn aan de uitvoering van de gemeentelijke treasury- 

functie. Hoe beheerst de gemeente Culemborg deze risico’s en welke aandachtspunten zijn er?  
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Renterisico 

Het renterisico kan worden omschreven als het risico dat de rentekosten in de begroting (te snel) 

zullen stijgen als gevolg van fluctuaties en onvoorspelbaarheid van de rente op de geld- en 

kapitaalmarkt. 

 

Renterisico op korte termijn 

Het voordeel van kortlopende financiering is (naast een laag rentepercentage) dat snel kan worden 

ingespeeld op veranderende financieringsbehoefte. Echter, de exploitatie van de gemeente 

Culemborg is bij deze vorm van financiering gevoeliger voor schommelingen in de geldmarktrente.  

 

Ondanks de mogelijkheid tot consolidatie van een deel van de portefeuille (omzetten van vlottende 

schuld naar vaste schuld) zijn de overschrijding van de kasgeldlimiet en de omvang van de 

portefeuille kort geld een belangrijk aandachtspunt. Risicobeperking heeft in geval van consolidatie 

een kostenverhogend effect. De rente op langlopende leningen is aanzienlijk hoger dan de rente op 

de korte geldmarkt.  

 

Het hanteren van een goede liquiditeitenplanning en het actief volgen van de renteontwikkelingen 

dragen bij aan het beheersen van dit risico. 

 

Renterisico op lange termijn 

De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de (langlopende) 

leningenportefeuille en van de renterisico’s. Het huidige treasurybeleid stuurt op een goede 

spreiding van de langlopende leningenportefeuille. 

 

Het aantrekken van eventuele nieuwe langlopende leningen in 2017 vergroot het renterisico op 

lange termijn. Het gaat dan om het risico dat de gemeente Culemborg loopt bij toekomstige 

aflossingen.  

 

Kredietrisico 

Bij de verstrekte geldleningen loopt de gemeente Culemborg kredietrisico’s. De beheersing van dit 

risico wordt vooral vormgegeven door terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe leningen. 

Verder neemt in de tijd de hoofdsom en dus ook het risico van doorgeleende gelden af, door 

aflossingen.  

 

Ten aanzien van de verstrekte geldleningen aan KleurrijkWonen loopt het kredietrisico terug. Per  

01-01-2017 bedraagt de stand: € 15,7 miljoen (2016: € 17 miljoen). Nieuwe leningen worden door 

KleurrijkWonen zelf via de kapitaalmarkt aangegaan zonder tussenkomst van de gemeente 

Culemborg maar wel met een achtervanggarantieregeling van Rijk en gemeente. 

 

Bij de verstrekte geldleningen ad € 26,5 miljoen aan de CV Parijsch is er sprake van een verhoogd 

kredietrisico. Het risico doet zich voor wanneer een situatie ontstaat, waarin de CV Parijsch niet kan 

voldoen aan het terugbetalen / aflossen van de leningen en overige betalingsverplichtingen. 

Genoemd risico neemt af, naarmate de verkoopopbrengsten toenemen. Dit specifieke risico wordt 

door de gemeente Culemborg onderkend en is meegenomen bij de risicoanalyse van de 

grondexploitaties. 

Daarnaast zijn in 2016 nieuwe leningsovereenkomsten met de CV Parijsch afgesloten. Hierbij is 

specifieker aansluiting gezocht bij de kasstromen vanuit de grondexploitatie van de CV.  

Schatkistbankieren 

Eind 2013 is de Wet verplicht Schatkistbankieren van kracht geworden. Voor decentrale overheden 

betekent dit dat zij verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het 

woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig 
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hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet FIDO, de 

mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke 

taak. Dagelijks worden overtollige middelen automatisch afgeroomd naar de schatkist. Hierbij wordt 

de drempel gehanteerd van € 350.000. Afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte worden deze gelden 

teruggehaald vanuit de schatkist naar de hoofdrekening van de gemeente Culemborg. 

Rente overzicht 

De commissie BBV heeft een rente notitie opgesteld. Deze notitie is pas vanaf 1.1.2018 van kracht. 

Eerdere toepassing bij de begroting 2017 is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. In de 

begroting 2017 van de gemeente Culemborg is rekening gehouden met deze notitie. Hiervoor is 

gekozen om alle stelselwijzigingen op te nemen in de begroting 2017. Het doorschuiven van de 

uitwerking van de notitie zou er toeleiden dat er volgend jaar wederom een stelselwijziging in de 

begroting komt, wat ten koste gaat van de vergelijkbaarheid van de cijfers met voorgaande jaren. 

 

Het doel van de notitie is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente 

door de gemeenten (harmonisering), stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke 

rentelasten opnemen in de begroting en jaarstukken en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze 

waarop de gemeenten met rente omgaan. 

 

Voor de gemeente Culemborg betekent dit, dat er geen toerekening van de rentelasten meer 

plaatsvindt op basis van een vastgesteld rentepercentage (begroting 2016 5%) en dat er geen 

rentelasten meer worden berekend over het eigen vermogen (bespaarde rente). Het gevolg van 

beide wijzigingen is dat het rentepercentage in 2017 (het zogenaamde renteomslagpercentage) 

beduidend lager ligt dan het percentage waar in voorgaande jaren mee is gerekend (1,5%). 

 

De rente notitie adviseert om onderstaand rente overzicht in de begroting op te nemen. 

 

Bedragen x € 1.000 

      

a Externe rentelasten korte en lange financiering    1.879 

b Externe rentebaten   -/- 968 

 Saldo rentelasten en rentebaten    911 

      

c1 Rente doorberekende aan de grondexploitatie -/- 4   

c2 Rente van projectfinanciering -/- 869   

c3 Rentebaat doorverstrekte leningen + 927   

    + 54 

     965 

      

d1 Rente over eigen vermogen    0 

d2 Rente over voorzieningen    0 

 Aan taakvelden toe te rekenen rente    965 

      

e De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente    1.468 

 Renteresultaat    503 
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Toelichting: 

a. Betreft de rente aan langlopende en kortlopende leningen (kasgeld); 

b. De baten bestaat hoofdzakelijk uit de inkomsten van de doorverstrekte leningen aan Kleurrijk 

Wonen en CV Parijsch. Bij de doorversterkte leningen aan CV Parijsch is rekening gehouden 

met de opslag van 0,25%. Daarnaast zijn leningen verstrekt aan derden waarvan de rente 

inkomst € 41.000 bedraagt. 

c. 1. Rente in relatie tot de grondexploitatie; 

2. Betreffen de leningen die direct worden doorgeleend aan Kleurrijk Wonen en CV Parijsch; 

3. Inkomsten vanuit de doorverstrekte leningen aan Kleurrijk Wonen en CV Parijsch. Door het 

opslagpercentage is het bedrag bij c3 hoger dan bij c2. 

e. De rentelasten zijn doorberekend tegen een percentage van 1,5%. Doordat dit percentage 

naar boven is afgerond op een veelvoud van 0,5 ontstaat er een positief renteresultaat. 



Programmabegroting 2017 

169 

omschrijving   soort  datum  verval 2017 2018 2019 2020 

    lening storting datum Begin Aflos. Eind Aflos. Eind Aflos. Eind Aflos. Eind 

                        

Verzamelstaat           

voor woningcorporaties O1 15.744 1.293 14.452 1.323 13.129 735 12.394 753 11.641

voor andere activiteiten O2 35.908 11.318 24.591 9.591 15.000 3.500 11.500 3.500 8.000

   51.653 12.610 39.042 10.913 28.129 4.235 23.894 4.253 19.641

Specificatie                       

Lening van BNG  O1 ann 3-08-02 3-08-32 6.358 319 6.039 328 5.710 338 5.373 347 5.025

Lening van BNG  O1 ann 2-11-02 2-11-32 822 41 781 42 739 44 695 45 650

Lening van BNG  O1 ann15-03-89 1-03-33 1.442 65 1.377 67 1.309 70 1.240 72 1.168

Lening van BNG  O1 ann15-03-89 3-05-33 1.719 79 1.640 81 1.558 84 1.475 86 1.388

Lening van BNG  O1 ann15-03-89 1-03-35 860 40 820 41 780 41 739 42 697

Lening van BNG  O1 ann15-03-89 1-03-35 669 31 638 32 606 32 574 32 542

Lening van BNG  O1 ann15-03-89 1-03-35 819 38 781 39 742 39 703 40 663

Lening van BNG  O1 ann15-03-89 1-03-35 562 26 536 26 509 27 482 27 455

Lening van BNG  O1 ann15-03-89 1-03-35 266 28 238 29 209 29 180 29 151

Lening van BNG  O1 ann15-03-89 1-03-35 300 32 268 32 236 33 203 33 170

Lening van BNG  O1 fix15-03-89 1-08-35 730 0 730 0 730 0 730 0 730

Lening van BNG  O1 ann21-09-9321-09-18 1.198 592 605 605 0 0 0 0 0

Lening van BNG  O2 lin21-09-9321-09-18 182 91 91 91 0 0 0 0 0

Lening van BNG  O2 lin 1-04-97 1-04-17 227 227 0 0 0 0 0 0 0

Lening van NWB O2 lin31-12-1031-12-20 4.000 1.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0

Lening van BNG  O2 lin31-12-1131-12-21 5.000 1.000 4.000 1.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000

Lening van BNG  O2 lin 6-08-07 6-08-17 500 500 0 0 0 0 0 0 0

Lening van NWB O2 lin14-12-0714-12-17 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Lening van ASN-bank O2 lin 1-10-08 1-10-18 2.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0

Lening van BNG  O2 lin 1-07-13 1-07-23 7.000 1.000 6.000 1.000 5.000 1.000 4.000 1.000 3.000

Lening van BNG  O2 lin 1-07-13 1-07-18 10.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0

Lening van BNG  O2 lin11-07-1311-07-28 6.000 500 5.500 500 5.000 500 4.500 500 4.000

                     

       51.653 12.610 39.042 10.913 28.129 4.235 23.894 4.253 19.641



 

 

omschrijving   soort datum verval 2017 2018 2019 2020 

    lening storting datum Begin Aflos. Eind  Aflos. Eind  Aflos.  Eind  Aflos.  Eind  

                        

Verzamelstaat           

voor woningcorporaties U1 15.744 1.293 14.452 1.323 13.129 735 12.394 753 11.641 

voor andere activiteiten U2 27.593 8.630 18.963 8.230 10.732 3.131 7.601 3.132 4.470 

   43.337 9.922 33.414 9.553 23.861 3.866 19.995 3.885 16.110 

Specificatie                       

Lening aan KRW U1 ann03-08-02 3-08-32 6.358 319 6.039 328 5.710 338 5.373 347 5.025 

Lening aan KRW U1 ann02-11-02 2-11-32 822 41 781 42 739 44 695 45 650 

Lening aan KRW U1 ann15-03-89 1-03-33 1.442 65 1.377 67 1.309 70 1.240 72 1.168 

Lening aan KRW U1 ann15-03-89 3-05-33 1.719 79 1.640 81 1.558 84 1.475 86 1.388 

Lening aan KRW U1 ann15-03-89 1-03-35 860 40 820 41 780 41 739 42 697 

Lening aan KRW U1 ann15-03-89 1-03-35 669 31 638 32 606 32 574 32 542 

Lening aan KRW U1 ann15-03-89 1-03-35 819 38 781 39 742 39 703 40 663 

Lening aan KRW U1 ann15-03-89 1-03-35 562 26 536 26 509 27 482 27 455 

Lening aan KRW U1 ann15-03-89 1-03-35 266 28 238 29 209 29 180 29 151 

Lening aan KRW U1 ann15-03-89 1-03-35 300 32 268 32 236 33 203 33 170 

Lening aan KRW U1 fix15-03-89 1-08-35 730 0 730 0 730 0 730 0 730 

Lening aan KRW U1 ann21-09-9321-09-18 1.198 592 605 605 0 0 0 0 0 

Lening aan Oikocredit Intern.Share Foundation U2 fix 20-04-18 100 0 100 100 0 0 0 0 0 

Lening aan Vitens U2 lin01-01-06 1-07-21 597 119 477 119 358 119 239 119 119 

Lening aan St. Jachthaven en Camping U2 ann01-11-13 1-11-38 396 11 385 11 374 12 363 12 351 

Lening aan CV Parijsch U2 lin 31-12-20 4.000 1.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0 

Lening aan CV Parijsch U2 lin 31-12-21 5.000 1.000 4.000 1.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 

Lening aan CV Parijsch U2 lin 6-08-17 500 500 0 0 0 0 0 0 0 

Lening aan CV Parijsch U2 lin 1-07-23 7.000 1.000 6.000 1.000 5.000 1.000 4.000 1.000 3.000 

Lening aan CV Parijsch U2 lin 1-07-18 10.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       43.337 9.922 33.414 9.553 23.861 3.866 19.995 3.885 16.110 
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Paragraaf verbonden partijen 
 

Een groot aantal van de gemeentelijke doelstellingen wordt niet alleen door de gemeentelijke 

organisatie zelf, maar ook door samenwerkingsverbanden gerealiseerd. De relatie tussen de 

gemeente en deze partijen kan sterk verschillen. Rond de gemeentelijke organisatie is een aantal 

schillen te zien. 

1. Het dichtst bij de gemeentelijke kern ligt dan de schil met de organisaties waarvoor de gemeente 

een financieel risico draagt en ook bestuurlijk (mede) verantwoordelijk is. Binnen deze schil 

liggen de gemeenschappelijke regelingen. 

2. Meer naar buiten toe komen we bij de privaatrechtelijke rechtspersonen met een gemeentelijke 

deelname. 

3. Daarnaast zijn er de organisaties die met behulp van een gemeentelijke subsidie een bijdrage 

leveren aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. Met de meeste van deze 

organisaties hebben we meerjarige budgetcontracten afgesloten. 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Culemborg 

een “bestuurlijk én een financieel” belang heeft. 

 

• Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft, of door een zetel in het 

bestuur van een organisatie, of uit hoofde van stemrecht.  

• Er is een financieel belang wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die 

verliest bij een eventueel faillissement van de verbonden partij en/of er financiële problemen bij 

de verbonden partij zich manifesteren en deze op de gemeente kunnen worden verhaald.  

 

Onze gemeente heeft met veel organisaties een relatie, maar die voldoen niet allemaal aan de eerder 

genoemde criteria van verbonden partijen. De organisaties die wel aan de definitie van verbonden 

partijen voldoen, zijn onder te verdelen in: 

• gemeenschappelijke regelingen; 

• deelnemingen; 

• stichtingen; 

• publiek-private samenwerkingen (PPS). 

 

 

1. Gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke regelingen (verlengd lokaal bestuur) voeren voor de gemeente het beleid en 

het beheer uit op terreinen waar zij bekend of deskundig in zijn. Wij kiezen voor een 

gemeenschappelijke regeling als wij dit beleid niet alleen of niet doeltreffend en doelmatig 

zelfstandig kunnen uitvoeren. 
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  Regio Rivierenland 

Vestigingsplaats Tiel 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

De Regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling van tien gemeenten 

waarbinnen op regionaal niveau voor de gemeenten taken worden uitgevoerd 

op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, ruimtelijke ordening en 

waterbeheersing, volkshuisvesting, onderwijs, economie, arbeidsmarkt, 

volksgezondheid en zorg (jeugdbeleid, Wmo). De gemeenschappelijke regeling 

voert zowel uitvoeringstaken als (strategische) beleidstaken uit. 

Bestuurlijk 

belang 

Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). Het AB 

bestaat uit 10 leden en een onafhankelijk voorzitter. Elke gemeente heeft één 

zetel. Voorzitter van het AB is een gemeenschappelijk lid, dat door alle 

gemeenten gezamenlijk wordt aangewezen. De voorzitter van het AB heeft 

geen stemrecht in het AB. Het AB benoemt de leden van het Dagelijks Bestuur 

dat bestaat uit drie leden. 

Belang Culemborg: Wethouder H. van Oorschot heeft zitting in het Algemeen 

Bestuur. 

Betrokkenen 
De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-

Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. 

Risico’s 

Om het inzicht te versterken in de bestaande en toekomstige financiële risico's 

en de mate waarin deze zijn afgedekt door reserves heeft het Regiokantoor in 

2013 een onderzoeksrapport 'Risico's bij Regio Rivierenland' op laten stellen. In 

algemene zin kan gesteld worden dat er geen (grote) risico's zijn bij het 

Regiokantoor die om directe aanpassing in de bedrijfsvoering vragen.  

Mede op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en de in het 

onderzoekrapport opgenomen adviezen is in 2013 een algemene reserve 

gevormd van € 474.000 voor het afdekken van deze (financiële) risico's.  

 

Voor het opvangen van tekorten (en overige financiële risico's) bij de uitvoering 

van contractactiviteiten (programma 2 Contractgestuurde dienstverlening) is 

een risicoreserve gevormd. Deze reserve is bedoeld om tegenvallende 

resultaten en/of wegvallende vraag op flexibele taken op te kunnen vangen. 

Een reserve van maximaal 30% van het totaal van de opbrengsten uit 

dienstverleningsovereenkomsten wordt voldoende geacht om de 

bedrijfsvoeringrisico’s op te kunnen vangen. De flexibele taken van 

Contractgestuurde dienstverlening bevatten risico’s voor Regio Rivierenland, 

waarbij te denken valt aan: ziekte en inhuur van personeel, afschrijving van 

materieel en fluctuaties in de vraag naar diensten/producten. Ook zijn er 

risico’s op het gebied van vraag en aanbod. Hiertegenover staat dat de 

gemeenten betalen voor de gevraagde diensten. In het uiterste geval zijn 

gemeenten als eigenaar van de Regio Rivierenland verantwoordelijk voor 

tekorten die niet kunnen worden gedekt uit de gevormde reserves.  

 

Onvoorziene uitgaven  

In de Nota reserves en voorzieningen, vastgesteld op 26 oktober 2009, is ten 

aanzien van de weerstandscapaciteit van de programma's Regionale 

samenwerking en Contractgestuurde dienstverlening bepaald dat er een post 

‘onvoorzien’ in de begroting opgenomen kan worden voor incidentele 

tegenvallers. In de programmabegroting 2017 is een bedrag van € 20.000 

opgenomen voor onvoorziene uitgaven.  
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Relatie met 

programma's Burger en Bestuur. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

196 202 1.904 1.536 2.622  2.313 
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  Avri 

Vestigingsplaats Geldermalsen 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

De Avri is een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten die taken 

uitvoert op het gebied van afvalverwijdering en onderhoud in de openbare 

ruimte (BOR). 

Bestuurlijk 

belang 

In het Algemeen Bestuur (AB) zijn alle betrokken gemeenten vertegenwoordigd 

en bestaat derhalve uit 10 leden. De voorzitter wordt door en uit het AB 

aangewezen. Het AB benoemt de leden van het Dagelijks Bestuur dat bestaat 

uit 3 leden, te weten een voorzitter en 2 door het AB uit zijn midden aan te 

wijzen leden. 

Belang Culemborg: Wethouder J. Reus heeft zitting in het Algemeen bestuur. 

Betrokkenen 
De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-

Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. 

Risico’s 

In het kader van de begroting 2017 zijn de volgende opties beschreven ten 

aanzien van de inzet de Voorziening Inzameling AVH:  

 

Optie 1: weerstandscapaciteit Avri vergroten: het (gefaseerd) aanvullen van de 

voorziening naar het minimale weerstandsniveau van € 2,1 miljoen.  

 

Optie 2: weerstandscapaciteit Avri handhaven: handhaven van de voorziening 

op het niveau van € 1,3 miljoen.  

 

Optie 3: weerstandscapaciteit Avri verlagen: de voorziening wordt incidenteel 

ingezet ter dekking van kosten in de begroting 2017 en de meerjarenramingen 

2018 - 2020 hetgeen leidt tot een demping van de verwachte stijging van het 

tarief van de afvalstoffenheffing. Gemeenten dienen het inrichten van 

weerstandscapaciteit voor Avri in overweging te nemen.  

 

Optie 4: weerstandscapaciteit Avri in de begroting handhaven en weerstands-

capaciteit aanvullen bij (mogelijke) overschotten van de jaarrekening: betreft 

handhaving van de voorziening op het niveau van € 1,3 miljoen met geleidelijke 

aanvulling tot het minimale niveau van € 2,1 miljoen via positieve rekening-

resultaten als deze zich voordoen.  

 

In de voorliggende Avri-begroting wordt uitgegaan van optie 3. Aanleiding 

hiervoor is de tariefsegalisatie rondom de kosten van de stortplaats. Dit zorgt 

t/m 2019 voor een verdere daling van het saldo van de voorziening. Deze 

wordt vervolgens in 2020 op begrotingsbasis aangevuld tot het niveau van 

€ 1,3 mln.  

Relatie met 

programma's Paragraaf lokale heffingen. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

0* 0 834 832 36.545 33.504 

*De activiteiten van de Avri worden gefinancierd uit de afvalstoffenheffing. Dat betekent dat de 

gemeente Culemborg een indirect financieel belang heeft in de GR. 
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  Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

Vestigingsplaats Nijmegen 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

Uitvoering wettelijke taken van op gebied van brandweer (regionaal en lokaal), 

geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) en regionale 

ambulancevoorziening (RAV) in de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Daarmee 

wordt aangesloten bij het gebied van de politieregio, waardoor een doelmatig 

georganiseerde én een gecoördineerde samenwerking tussen de parate 

diensten kan worden gerealiseerd. 

Bestuurlijk 

belang 

Alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur 

door hun burgemeester; het Algemeen Bestuur telt 16 zetels. Alle leden 

hebben 1 stem, tenzij er een besluit genomen moet worden over de 

jaarrekening, begroting, begrotingswijziging of het regionaal beheers-

programma. Daarvoor geldt een gewogen stemrecht per 20.000 inwoners, 

waarbij elke gemeente minimaal 1 stem heeft. De burgemeester van de 

gemeente Nijmegen is uit hoofde van zijn functie van korpsbeheerder zowel 

voorzitter van het AB als het DB. Het DB bestaat uit 6 leden. 

Belang Culemborg: De burgemeester heeft zitting in het AB. 

Betrokkenen 

De gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, 

Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, 

Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. 

Risico’s 

In 2014 is door de VRGZ een nieuwe nota ‘Risicomanagement, voorzieningen 

en weerstandsvermogen’ opgesteld. Het bestuur nam hierover besluiten op  

12 februari 2015.  

 

Dit jaar zijn bij de verschillende organisatieonderdelen de risico’s in kaart 

gebracht. Deze risico’s zijn gerubriceerd en gewaardeerd:  

• Het complete overzicht van de risico-inventarisatie (en de voorgestelde of 

genomen beheersmaatregelen) wordt één keer per vier jaar besproken 

met het algemeen bestuur.  

• In de tussenliggende periode wordt een samenvatting van de risico-

inventarisatie opgenomen in de begroting en de jaarrekening. 

• Bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening 

en twee maal per jaar tussentijdse cijfers) worden nieuwe of verdwenen 

risico’s als mutatie gemeld.  

• De frequentie van de rapportage over risico’s wordt groter als daar 

aanleiding voor is.  

• Voor de omvang van de reserve Crisis- en Rampenbestrijding wordt 5% van 

de omzet genomen als streefwaarde.  

• Voor de omvang van de reserve RAV wordt 10% van de omzet genomen als 

minimumnorm en 15% als streefwaarde.  

 

De programmabegroting van de VRGZ is met inachtneming van bovenstaand 

beleid opgesteld.  

Relatie met 

programma's Veiligheid 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 

1.760* 1.727 4.982 4.958 49.927  49.363 
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*De bijdrage van de gemeente zal nog wijzigen als gevolg van de huurafspraken voor de kazerne(s) 

die niet worden overgedragen. Door de Veiligheidsregio is in de programmabegroting, bij de bepaling 

van de gemeentelijke bijdrage voor 2017, nog geen rekening gehouden met de herberekening van de 

verdeelsystematiek. 
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  Werkzaak Rivierenland 

Vestigingsplaats Tiel 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

Streven naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie van de inwoners van de 

deelnemende gemeenten en, indien nodig, het verstrekken van uitkeringen 

aan de doelgroep voor de kosten van levensonderhoud. De 

gemeenschappelijke regeling voert de wettelijke taken uit die deelnemers 

hebben op grond van de Participatiewet, met uitzondering van bijzondere 

bijstand. 

Bestuurlijk 

belang 

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 9 leden: 1 lid per gemeente. Elk lid heeft 1 

stem. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij anders is 

geregeld. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 leden, aan te wijzen uit het AB.  

De DB-leden zijn AB-leden afkomstig uit de colleges van de deelnemende 

gemeenten. 

Belang Culemborg: Wethouder C. Stolwijk heeft zitting in het Algemeen en 

Dagelijks Bestuur. 

Betrokkenen 
De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, 

Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. 

Risico’s 

De werkelijke baten wijken af van de geraamde baten  

De baten zijn gebaseerd op een inschatting van de huidige omstandigheden. 

Dat betekent dat uitgegaan is van de huidige geldstromen en de verwachte 

ontwikkeling daarin. Zo is een inschatting gemaakt van het SW-gat en van de 

netto omzet uit de markt. Er is geen rekening gehouden met te verwachten 

rijksmaatregelen (Risico van 8% op de Buig-middelen en korting vanwege 

bezuinigingen Participatiewet) en de uiteindelijke keuze voor de verdeling van 

de rijksbudgetten in het kader van de P-wet. Daar waar het gaat om de 

budgetten in het kader van de grote geldstroom, zijn de individuele gemeenten 

risicodrager.  

Wanneer de werkelijk gerealiseerde omzet lager is dan de geraamde baten, 

heeft dit consequenties voor het bedrijfsvoeringsresultaat, hetgeen via de 

verdeelsleutel voor alle gemeenten effect heeft. Voor zover het een 

verschuiving betreft van omzet naar daadwerkelijke uitstroom hoeft dit niet 

nadelig te zijn.  

 

Risico afwijkende indeling klantprofielen  

Voor het berekenen van de omzet zijn, naast de SW-doelgroep, de 

werkzoekenden volgens de klantprofielen 2 en 3 van belang. Op dit moment is 

ongeveer 70% van de werkzoekenden toebedeeld naar de juiste klantprofielen. 

De werkelijke indeling kan afwijken en daarmee invloed hebben op de te 

realiseren omzet.  

 

Risico’s personeelskosten  

1. Raming p-kosten en vergrijzing medewerkers: De raming van de personele 

kosten gaat uit van een raming op basis van de maximale loonsom per 

functieschaal.  

2. Flexibiliteit: De begroting hanteert een fluctuatie van de personeelskosten 

op basis van de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden. Werkzaak 

Rivierenland heeft een flexibele schil die mogelijk maakt snel te sturen op een 

veranderende behoefte aan personeel.  
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Risico’s huisvesting  

Indien de locaties die Werkzaak Rivierenland zal betrekken in de eerste helft 

van 2017 later dan gepland worden opgeleverd, zal langere tijd onderkomen 

gevonden moeten worden in tijdelijke locaties. Dit kan leiden tot een 

kostenverhogend effect.  

Er is rekening gehouden met maximaal 3 jaar overbrugging voor de productie 

in Zaltbommel. Dit pand aan de Unieweg wordt gedeeltelijk verhuurd, derhalve 

netto € 967.000 aan kosten. In 2019 is de verkoop van het pand voorzien en 

wordt rekening gehouden met een te realiseren boekwinst.  

Vertraging in de verkoop van het pand kan gevolgen hebben voor de 

exploitatie, echter het is nu nog te vroeg om een inschatting te maken wat de 

impact zou kunnen zijn.  

 

Risico’s latende organisaties  

 

Overschot Werkdeel  

De kosten van formatie ten laste van het Participatiebudget-Werkdeel zijn 

opgenomen in de organisatiekosten van Werkzaak. Het werkdeel wordt voor 

95% doorbetaald aan Werkzaak. Hier ontstaat het risico van een dubbeltelling. 

Om dit risico te mitigeren is in de begroting het uitgangspunt dat, wanneer de 

Werkdeel-gelden niet volledig extern besteed worden, deze worden ingezet ter 

dekking van de organisatiekosten.  

Het Werkdeel moet worden aangewend voor re-integratie en participatie. Voor 

andere doeleinden mag dit budget niet worden gebruikt. Niet besteedde 

gelden mogen voor een deel worden meegenomen naar volgend boekjaar en 

het overige moet terug naar het Rijk. Nu is afgesproken dat een bepaald 

percentage van het Werkdeel beschikbaar moet blijven voor de gemeenten 

(afbouwend van 42% naar 5% in 3 jaar), zullen gemeenten moeten toezien op 

het besteden van dit bedrag aan de doeleinden die volgens de wet mogelijk  

zijn. Alternatief is dat gemeenten dit bedrag inzetten ter verlaging/dekking van 

de organisatiekosten. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage aan 

Werkzaak lager wordt.  

 

Frictiekosten  

Onvoldoende mogelijkheden voor afbouw frictiekosten of doorlopende kosten 

vanwege niet (tijdig) opzeggen van contracten (accountant, verzekeringen, 

Arbo etc.) met als gevolg hogere frictiekosten.  

 

Vangnetregeling  

De gemeente Tiel en Neerijnen hadden een meerjarig tekort op het 

Inkomensdeel/Buigbudget en ontvingen daarvoor de Meerjarige Aanvullende 

Uitkering (MAU). Inmiddels zijn de MAU en de Individuele Aanvullende 

Uitkering (IAU t.b.v. een éénjarig tekort) vervangen door de vangnetregeling. 

De voorwaarden om in aanmerking te (blijven) komen voor deze regeling 

kunnen wijzigen. De verwachting is dat de voorwaarden zullen worden 

aangescherpt, zeker in geval van een meerjarig tekort. In de begroting van 

Werkzaak is er van uitgegaan in het meerjarenperspectief dat met succes een 

beroep kan worden gedaan op de Vangnetregeling. De risico’s voor het 

mogelijk niet verkrijgen van een Vangnetregeling liggen bij de gemeenten.  

Uiteraard bewaakt Werkzaak Rivierenland of een gemeente daarvoor in 

aanmerking komt, doet de aanvraag en voert het daarbij behorende plan uit.  
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BTW  

BTW nu volledig uit de begroting gehaald. Het risico kan zijn dat een deel van 

de te verleggen BTW door gemeenten niet verrekend kan worden of dat het 

percentage op een hoger percentage wordt vastgesteld dan door Werkzaak 

Rivierenland geraamd.  

Relatie met 

programma's Sociaal Domein. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

2.781 2.194 0 0 0 0 
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  Regionaal Archief Rivierenland (RAR) 

Vestigingsplaats Tiel 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

Het gemeenschappelijk beheer van de archiefbewaarplaats(en) van de 

deelnemers en van hun daar naar toe overgebrachte archiefbescheiden, 

alsmede het toezicht op het beheer van de niet naar de 

archiefbewaarplaats(en) overgebrachte archief-bescheiden. 

Bestuurlijk 

belang 

In het Algemeen Bestuur zijn de betrokken gemeenten vertegenwoordigd door 

2 leden per deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 – door 

het Algemeen bestuur aan te wijzen – leden uit het Algemeen Bestuur. 

Belang Culemborg: Vanuit Culemborg heeft wethouder J. Reus zitting in het 

Algemeen Bestuur. Daarnaast is Dhr. Mostert als vertegenwoordiger van de 

Culemborgse raad aangewezen in de voorbereidende Besluit- en 

Oordeelsvormende vergaderingen t.b.v. het AB. 

Betrokkenen 
Deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, 

Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. 

Risico’s 

Het weerstandsvermogen bedraagt € 350.000 en is opgebouwd uit de 

volgende reserves: 

- Informatisering/digitalisering/bedrijfvoering  € 197.000 

- Reserve uitbreiding archiefdepot € 117.000 

- Reserve weerstandsvermogen    €  36.000 

De geïnventariseerde risico's zijn gebaseerd op de d.d. 27.11.2014 door AB 

vastgestelde Adviesnota Weerstandsvermogen en risico's en komen neer op 

bedrag van minimum € 232.000 

 

Met een weerstandsvermogen van € 350.000 komt de weerstandsratio uit op 

1,51. 

Relatie met 

programma's Cultuur. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

273 265 369 270 8.910 8.719 
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  Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal 

Vestigingsplaats Tiel 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

Het recreatieschap behartigt de gezamenlijke belangen op het gebied van 

openluchtrecreatie, toerisme, landschapsschoon en natuurbescherming op 

bovenlokaal niveau. Samen met het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en 

het Recreatieschap Over-Betuwe wordt deelgenomen in de B.V. Recreatie-

maatschappij Rivierengebied. 

Bestuurlijk 

belang 

In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd, 

met dien verstande dat een lid en een plaatsvervangend lid wordt 

aangewezen. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de leden van het 

Algemeen Bestuur. 

Belang Culemborg: Wethouder H. van Oorschot is plv. voorzitter van het 

Dagelijks en Algemeen Bestuur van het recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal. 

Betrokkenen 
Deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-

Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal. 

Risico’s 
 

Relatie met 

programma's Cultuur, Sport en Duurzame fysieke omgeving. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

0 0 0 0 6.853 6.853 
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  Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Vestigingsplaats Tiel 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

Samenwerking bij de heffing, invordering en kwijtschelding van de 

waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen 

alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) 

en het beheer en de uitvoering van de Basisregistratie voor Adressen en 

Gebouwen (BAG). De verordende bevoegdheid blijft bij de gemeente. 

Bestuurlijk 

belang 

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit zoveel leden als er deelnemers zijn, 

waarbij het Waterschap 2 leden benoemt. Uit het AB wordt een Dagelijks 

bestuur (DB) van 3 leden gekozen, bestaande uit een voorzitter en twee leden. 

Ten minste 1 van de DB-leden wordt gekozen uit de vertegenwoordiging 

namens het Waterschap. 

Belang Culemborg: Wethouder H. van Oorschot is voorzitter van het AB en DB 

van BSR. 

Betrokkenen 

Het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland (Avri) en gemeenten 

Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Montfoort, Neerijnen, Tiel, 

West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein. 

Risico’s 

De incidentele weerstandscapaciteit van BSR is gelijk aan de in de begroting 

opgenomen post onvoorzien.  

In 2009 is besloten dat er geen algemene reserve bij BSR zal worden gevormd.  

BSR heeft daardoor geen structurele weerstandscapaciteit  

Voor eventuele risico's die niet in de begroting zijn opgenomen, en niet 

gedragen kunnen worden uit de post onvoorzien, dienen deelnemers van BSR 

zelf een voorziening te treffen.  

Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de 

bedrijfsrisico's van BSR.  

Relatie met 

programma's Paragraaf lokale heffingen. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

377 366 284 284 915 737 

 
  



184 

  GGD Gelderland-Zuid 

Vestigingsplaats Nijmegen 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 

gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg en het uitvoeren 

van taken die in wet- en regelgeving aan de gemeenten of de GGD’en zijn 

opgedragen. 

Bestuurlijk 

belang 

Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Het 

Algemeen bestuur telt 16 zetels. Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden 

een voorzitter aan. Het Dagelijks Bestuur bestaan uit de voorzitter van het 

Algemeen Bestuur en minimaal 4 andere leden. Deze worden aangewezen 

door het Algemeen Bestuur. 

Belang Culemborg: Wethouder F. Sidali heeft zitting in het Algemeen Bestuur. 

Betrokkenen 

De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-

Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel, Beuningen, Druten, 

Groesbeek, Heumen, Nijmegen en Wijchen. 

Risico’s 

Het totale verwachte risico van de GGD Gelderland-Zuid bedraagt nu 

€ 2.068.000, een daling van zo’n € 461.000 ten opzichte van de inschatting van 

de risico’s bij de begroting 2016. De voornaamste oorzaak hiervan is dat het 

risico op uitbetaling van het opgebouwde vakantiegeld in 2016 in december 

2016 vervalt. Doordat de risico’s van de GGD de algemene reserve overstijgen, 

is het advies aan de deelnemende gemeenten om voor dat deel een bedrag 

(naar rato) op te nemen in de eigen paragraaf weerstandsvermogen.   

 

De discussie over de financiering van Veilig Thuis speelt nog. Het voorstel over 

de structurele financiering van Veilig thuis, zal tot een begrotingswijziging 

leiden. Deze wordt voor een zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Relatie met 

programma's Volksgezondheid. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

722 724 936 905 550 817 
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  Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 

Vestigingsplaats Tiel 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

De gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter 

zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het 

omgevingsrecht, waaronder tevens wordt begrepen het belang van een goede 

samenwerking tussen de omgevingsdiensten Gelderland. 

Bestuurlijk 

belang 

Alle betrokken gemeenten zijn vertegenwoordigd met één collegelid in het 

Algemeen Bestuur (AB). Het AB bestaat uit 11 leden. Het Dagelijks Bestuur (DB) 

bestaat naast de voorzitter van het AB uit drie leden. 

Belang Culemborg: Wethouder J. Reus heeft zitting in het AB van de ODR. 

Daarnaast is de burgemeester aangewezen als plaatsvervangend lid van het 

AB. 

Betrokkenen 

De deelnemers zijn Provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, 

Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West 

Maas & Waal en Zaltbommel. 

Risico’s 

De weerstandscapaciteit is € 327.074 / geïdentificeerde risico’s € 296.875  

= weerstandsvermogen van 1,10 

  

Het weerstandsvermogen valt hiermee in categorie C – Voldoende.  

De ODR staat voor een solide financieel beleid. De ODR wil de deelnemers zo 

min mogelijk in het lopende jaar om extra bijdrage vragen. Het Algemeen 

Bestuur heeft daarom besloten in haar vergadering van 14 december 2015 dat 

de ODR minimaal een waardering categorie C - voldoende - moeten nastreven. 

Hieraan wordt voldaan.  

Relatie met 

programma's Duurzame Fysieke Omgeving en Wonen. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

1.213 1.127 N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. 
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  Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BvoWB) 

Vestigingsplaats Culemborg 

Rechtspositie Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang 

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 

gemeenten op het terrein van de bedrijfsvoeringstaken met als doel het 

verlagen van kosten, het verhogen van de kwaliteit, het verminderen van de 

kwetsbaarheid en het bieden van kansen aan medewerkers. 

Bestuurlijk 

belang 

Iedere deelnemer wijst 1 lid van het bestuur aan. Het bestuur kiest uit zijn 

midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 

Belang Culemborg: Wethouder C. Stolwijk zitting in het bestuur van de BvoWB. 

Betrokkenen De deelnemers zijn de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel. 

Risico’s 

Risico's waar rekening mee wordt gehouden en waarvoor maatregelen worden 

genomen als ze zich voordoen: 

• Hogere uitvoeringskosten i.v.m. uitvoering sociaal plan; 

• De voordelen op het gebied van IM/ICT zijn in de begroting van BWB als 

een stelpost opgenomen en zullen met concrete projecten worden 

ingevuld; 

• In de begroting van BWB is geen post "onvoorzien" opgenomen. 

Relatie met 

programma's Diverse. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

3.186 3.204 N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. 
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2. Deelnemingen 

De gemeente Culemborg is in het bezit van aandelen van een aantal vennootschappen. Met deze 

deelnemingen behartigt de gemeente het publieke belang. 

 

  BNG Bank 

Vestigingsplaats Den Haag 

Rechtspositie NV (deelneming) 

Openbaar belang 

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen op het gebied van 

volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut 

(publieke sector). Met specifieke financiële dienstverlening draagt BNG Bank 

bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 

burger. Daarnaast streeft BNG Bank naar een redelijk rendement voor haar 

aandeelhouders. 

Bestuurlijk 

belang 

De gemeente Culemborg heeft geen zetel in het Bestuur en de Raad van 

commissarissen van BNG Bank. De gemeente heeft als aandeelhouder in de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bestuurlijk belang. De 

gemeente heeft 8.775 aandelen met een nominale waarde van € 19.910 in 

haar bezit. Jaarlijks keert BNG Bank een dividend uit, dat gefixeerd is op 25% 

van de nettowinst. 

Betrokkenen 
De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen 

van gemeenten, provincies en een waterschap. 

Risico’s 
- 

Relatie met 

programma's Paragraaf financiering. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

0 0 N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. 
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  Vitens N.V. 

Vestigingsplaats Utrecht 

Rechtspositie NV (deelneming) 

Openbaar belang 

De uitoefening van een publiek (drink-)waterbedrijf in de ruimste zin van het 

woord. Dat houdt onder meer in: winning, productie, transport, verkoop en 

distributie van water en verder het verrichten van alles dat met de publieke 

watervoorziening verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. 

Bestuurlijk 

belang 

De aandeelhouders hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang 

van zaken binnen het bedrijf. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht. De 

gemeente Culemborg heeft als aandeelhouder in de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders een bestuurlijk belang. De gemeente is houder van 26.705 

aandelen in deze vennootschap. 

Betrokkenen 
Behalve Nuon zijn gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied 

aandeelhouder van Vitens, dat is opgezet als naamloze vennootschap. 

Risico’s 
- 

Relatie met 

programma's Duurzame Fysieke Omgeving. 

Financieel belang  

(x € 1 miljoen) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

0 0 441,3 466,1 1.292 1.289 
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3. PPS-constructies 

Publiek Private Samenwerking (PPS) is een middel om beleidsdoelen te realiseren. De samenwerking 

met marktpartijen moet meerwaarde opleveren. De samenwerking kan leiden tot efficiëntere 

uitvoering van plannen en projecten door het benutten van kennis en expertise van andere partijen 

en het spreiden van risico’s. 

 

  CV Parijsch 

Vestigingsplaats Culemborg 

Rechtspositie CV (PPS) 

Openbaar belang 

Op 18 december 1995 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten met Joh. Mourik & Co. Holding B.V., genaamd de 

ontwikkelingsmaatschappij Parijsch. De stichting Parijsch treedt op als 

beherend vennoot van de CV Parijsch. 

Bestuurlijk 

belang 

Als deelnemer in de stichting heeft de gemeente een bestuurlijk belang. Het 

financieel belang is het bedrag dat de gemeente als werkkapitaal heeft gestort 

in de stichting. Financiële risico's die verbonden zijn aan de grondexploitatie 

van het plan.  

Belang Culemborg: De burgemeester is voorzitter van het stichtingsbestuur  

CV ontwikkelmaatschappij Parijsch. 

Betrokkenen 
Joh. Mourik & Co. Holding B.V. te Groot-Ammers (voor 62,5%) en de gemeente 

Culemborg (voor 37,5%). 

Risico’s 
Zie paragraaf grondbeleid. 

Relatie met 

programma's Wonen en de paragraaf grondbeleid. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

0 0 N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. 
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4. Stichtingen 

De gemeente Culemborg heeft de stichting Accommodatiebedrijf Culemborg, de stichting Zwembad 

Culemborg en de Stichting Beheer Aandelen Logistieke Hotspot Rivierenland als Verbonden Partij.  

 

  Stichting Accommodatiebedrijf Culemborg 

Vestigingsplaats Alkmaar (tijdelijke situatie) wordt Culemborg. 

Rechtspositie Stichting 

Openbaar belang 
Het ontwikkelen, financieren en duurzaam exploiteren van de Brede School 

Culemborg-Oost (BSCO). 

Bestuurlijk 

belang 

De stichting Accommodatiebedrijf Culemborg is eigenaar van de BSCO en 

voorziet daarmee in (een deel van) de behoefte aan onderwijscapaciteit in de 

gemeente Culemborg. Hiermee vervult zij (een deel van) de zorgplicht voor het 

huisvesten van leerlingen in de gemeente Culemborg. 

Betrokkenen 
De gemeente Culemborg. 

Risico’s 
N.t.b. 

Relatie met 

programma's Onderhoud en beheer 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

0 0 N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. 
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  Stichting Zwembad Culemborg 

Vestigingsplaats Culemborg 

Rechtspositie Stichting 

Openbaar belang 

Centraal staat dat individuele consumenten, scholen en sportverenigingen 

tegen aantrekkelijke tarieven gebruik kunnen maken van kwalitatief 

hoogwaardige zwemfaciliteiten. 

Bestuurlijk 

belang 

De gemeente is geen aandeelhouder, benoemt geen bestuurders en draagt 

geen enkele verantwoordelijkheid in nog de bouw nog de exploitatie van het 

nieuwe zwembad. Daarentegen staat de gemeente wel garant voor de 

verplichtingen zoals opgenomen in de geldleningsovereenkomst tussen 

Stichting Zwembad Culemborg en de Nederlandse Waterschapsbank, dus voor 

de maandelijkse verplichting voor rente en aflossing. Daarnaast verstrekt de 

gemeente Culemborg naar verwachting een (structurele) subsidie aan de 

Stichting Zwembad Culemborg op basis van de Algemene Subsidie Verordening 

vanaf de eerste dag van exploitatie van het nieuwe zwembad. 

Betrokkenen 
De gemeente Culemborg. 

Risico’s 
N.t.b. 

Relatie met 

programma's Sport 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

267 267 N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. 
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  Stichting Beheer Aandelen Logistieke Hotspot Rivierenland 

Vestigingsplaats Tiel 

Rechtspositie Stichting 

Openbaar belang 
Het doel van de stichting is vooral gelegen in het administreren van de 

aandelen in het kapitaal van de Logistieke Hotspot Rivierenland BV. 

Bestuurlijk 

belang 

Het bestuur bestaat uit zes personen die op voordracht van verschillende 

groepen certificaathouders ('bloedgroepen') zijn benoemd. De zes 

bloedgroepen bestaan uit: groep 1 – gemeenten, groep 2 – Provincie 

Gelderland en de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland, groep 3 –

bedrijven Logistiek, groep 4 – Ontwikkelaars, bouwbedrijven, 

installatiebedrijven, groep 5 – Agro bedrijven en groep 6 – Financiële 

instellingen en overige partijen. Voor de uitvoering van activiteiten is de 

Logistieke Hotspot Rivierenland BV opgericht. De Stichting is enig 

aandeelhouder hiervan. De gemeente heeft met 200 certificaten geen directe 

zeggenschap maar kan haar zeggenschap uitoefenen via de bestuurder vanuit 

groep 1. De bestuurder vanuit groep 1 heeft 20% zeggenschap in de Stichting. 

Betrokkenen 
Diversen, zie onderverdeling in 'bloedgroepen'. 

Risico’s 
N.t.b. 

Relatie met 

programma's Economische structuur. 

Financieel belang  

(x € 1.000) 

Begrote 

bijdrage 

2017 

Begrote 

bijdrage 

2016 

Begroot 

Eigen vermogen 

Begroot  

Vreemd vermogen 

31-12-

2016 

31-12-

2017 31-12-2016 31-12-2017 

2 2 N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. 

 

Verder is de gemeente Culemborg als bestuurder ook nog verbonden aan de Stichting Jan van 

Riebeeckhuis en met de Stichting BBC (Beheer Begraafplaatsen Culemborg). 
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Paragraaf grondbeleid 
Het BBV verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid 

op te nemen (artikel 9 lid 2). In artikel 16 van het BBV is bepaald waaruit de verplichte paragraaf 

grondbeleid ten minste dient te bestaan. Kort gezegd geeft de gemeenteraad in de paragraaf 

grondbeleid van de programmabegroting aan, wat het te voeren grondbeleid het komende jaar zal 

zijn om de ruimtelijke doelstellingen/opgaven te realiseren. In de paragraaf grondbeleid van de 

eerstvolgende jaarrekening wordt vervolgens gerapporteerd wat er is gerealiseerd en hoe zich dit 

verhoudt tot de aanvankelijke voornemens uit de begroting. 

Inleiding grondbeleid 

Het beleid van de gemeente Culemborg op het gebied van grondzaken is vastgelegd in de nota 

grondbeleid die op 28 maart 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld.  

 

De doelstellingen van het grondbeleid zijn: 

- Het mogelijk maken van de structuurvisie, het volkshuisvestigingsbeleid en het beleid inzake 

economische zaken; 

- Verstandig omgaan met de financiële middelen van de gemeente. 

 

Het gemeentelijk grondbeleid is er op gericht om het ruimtelijk programma van de gemeente 

Culemborg te realiseren. Dit programma is verwoord in de structuurvisie. Het realiseren van leefbare 

wijken en ruimtelijke kwaliteit staan daar bij hoog in het vaandel. Op stedelijk niveau wordt een 

passende structuur nagestreefd van gebieden gericht op wonen, werken, voorzieningen of juist 

mengvormen van gebruik. Met het grondbeleid wordt er tevens naar gestreefd de gewenste 

ontwikkelingen financieel en kwalitatief optimaal te faciliteren. 

 

De gemeente kan verschillende beleidsinstrumenten inzetten. De keuze voor de inzet van 

instrumenten is afhankelijk van de situatie. In een aantal gevallen is de grondmarkt actief betreden 

door aankoop van gronden, het vervaardigen en verkopen van bouwkavels en de aanleg van 

openbare ruimte. In de toekomst zal de gemeente veelal faciliteren door samenwerkingscontracten 

te sluiten met grond- of vastgoedeigenaren. De gemeente streeft er in dat geval naar de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling, voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan, te 

contracteren. Bij de ontwikkeling van locaties streven wij naar marktconforme contractering en 

verkoopprijzen van grond.  

 

Voor de realisatie van het plangebied Parijsch werkt de gemeente samen met de firma Mourik Groot 

Ammers B.V. Deze publiek-private samenwerking (PPS) is ondergebracht in de Commanditair 

Vennootschap (CV) “Parijsch”. De gronden worden door de CV uitgegeven, waarbij de gemeente 

voorwaarden stelt aan de kwaliteit van de ontwikkeling in de wijk. De resultaten van de CV Parijsch 

worden afzonderlijk gepubliceerd en zijn geen onderdeel van deze rapportage. Wel is de 

gemeentelijke inbreng in de CV Parijsch onderdeel van de risicoanalyse. 

Ontwikkelingen 

In 2015 trok de markt voor woningbouw in Culemborg voorzichtig aan. Deze trend is in 2016 

doorgezet en de ontwikkelingen zien er goed uit in 2017. Dit is onder meer te zien aan de 

belangstelling voor de vrije kavels in Sprokkelenburg, de verkoop van de appartementen aan de 

Willemslaan en het contract dat de C.V. Parijsch met Heijmans heeft gesloten voor de bouw van ca. 

900 woningen. Ook de vraag naar bedrijfsruimte lijkt vanaf 2016 weer wat voorzichtig toe te nemen. 

Inmiddels lopen er diverse gesprekken met marktpartijen voor een bedrijfskavel in Pavijen.  

 

Nieuwe regels: VpB plicht overheden en BBV 

Per 1 januari 2016 is de Vennootschapsplicht voor overheidsondernemingen in werking getreden. 

Het doel van het wetsvoorstel is het scheppen van een gelijk speelveld voor 
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overheidsondernemingen en private ondernemingen. De grondexploitaties van de gemeente 

Culemborg vallen onder bedrijfsactiviteiten. Dit betekent dat de gemeente 

vennootschapsbelastingplichtig is. In 2017 doet de gemeente Culemborg voor het eerst aangifte. De 

hoogte van de bijdrage per jaar is van een aantal factoren afhankelijk, waaronder de rekenmethode 

voor de afdracht. Omdat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten hoeft de gemeente in 2017 naar 

alle waarschijnlijkheid nog geen vennootschapsbelasting te betalen. 

 

Vanaf 2016 gelden tevens nieuwe regels die zijn opgenomen in de notitie Grondexploitaties 2016 van 

de commissie BBV. In de grondexploitaties is rekening gehouden met deze nieuwe regels. 

 

Resultaten grondexploitatie 

 

De volgende parameters worden toegepast in de grondexploitaties: 

• Rentepercentage: 1,5% 

• Kostenstijging: 3% 

• Opbrengstenstijging: 0% 

 

Het rentepercentage is gebaseerd op de werkelijke rente over het Vreemd vermogen. De 

disconteringsvoet wordt berekend op basis van het maximale streefpercentage inflatie van de 

Europese Centrale Bank. Deze ligt nu rond de 1,5%.  

 

Per 1 januari 2016 moeten de kosten en opbrengsten die in de grondexploitatie zijn opgenomen 

aansluiten op de kostensoorten die zijn opgenomen in 6.2.3 t/m 6.2.5 van het Besluit ruimtelijke 

ordening. De grondexploitaties voldoen hier aan. 

 

De gemeente kent elf projecten met bouwgronden in exploitatie (BIE). In onderstaande tabel worden 

de kerncijfers met de verwachte resultaten weergegeven.  

 

Tabel resultaten grondexploitatie 

 

 
De totale boekwaarde per 1-1-2016 is ca. € 0,2 miljoen positief en het verwachte eindsaldo van de 

projecten totaal bedraagt ca. € 16 miljoen positief. Deze positieve cijfers worden vooral veroorzaakt 

vanwege het feit er al voor ruim € 12,4 miljoen aan verliesvoorzieningen is getroffen binnen de 

grondexploitaties. Door op deze manier verliesvoorzieningen te treffen is het financiële resultaat van 

de grondexploitatie relatief ongevoelig voor vertragingen.  

 

 realisatie* verwacht einde totaal 

Bouwgronden met vastgestelde 

exploitatie x 1.000 €

1-1-2016 eindsaldo looptijd voorzieningen

Pavijen 2.965 11.529 2024 0
Lanxmeer -1.280 80 2019 4.282
Jan van Riebeeckstraat -489 3 2018 1.086
Gasfabriek Triosingel -106 -102 2017 203
Hart van Nieuwstad 165 8 2017 3.781
Willemslaan 130 445 2017 24
Achter de poort 600 0 2018 1.410
Chopinplein 326 16 2016 685
Spoorzone West -2.099 3 2019 377
Sprokkelenburg -589 4.251 2023 0
Platte daken Zuid 592 24 2017 580
Totaal 216 16.257 12.428
* negatief = investeringen
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In onderstaande tabel zijn de verwachte uitgaven en inkomsten voor 2017 opgenomen.  

 

Tabel uitgaven en inkomsten 2016 en 2017 

 

 
 

 

Winstnemingen 

Volgens de nota grondbeleid worden winsten die door de gemeente in rendabele 

exploitatiegebieden zijn gerealiseerd, in principe toegevoegd aan de reserve grondexploitatie 

waardoor ze ingezet kunnen worden voor de realisatie van onrendabele locaties. Het grondbeleid 

staat tussentijdse winstnemingen toe voor zover de gerealiseerde winst groter is dan de nog 

verwachte lasten. Het grondbeleid heeft zowel betrekking op grondexploitaties als op transacties die 

nodig zijn in het kader van handhaving van het algemeen beheer. Het project Pavijen komt volgens 

de richtlijnen van de BBV (Besluit begroting en verantwoording) en het gemeentelijk grondbeleid in 

aanmerking voor een tussentijdse winstneming.  

Risico's en reserves 

In onderstaande tabel wordt de aanwezige weerstandscapaciteit weergegeven, welke beschikbaar is 

om de risico’s op te vangen. Het risicoprofiel of benodigde weerstandscapaciteit wordt verderop in 

beeld gebracht. 

 

Tabel aanwezige weerstandscapaciteit 

  

 
 

 verwachte verwachte

Bouwgronden met 

vastgestelde exploitatie x 

1.000 €

uitgaven 2017 inkomsten 2017

Pavijen -160 1.123
Lanxmeer -235 1.315
Jan van Riebeeckstraat -410 847
Gasfabriek Triosingel -41 20
Hart van Nieuwstad -38 0
Willemslaan -96 0
Achter de poort -60 0
Chopinplein 0 0
Spoorzone West -99 599
Sprokkelenburg -313 1.161
Platte daken Zuid -111 0

Totaal -1.562 5.065
* negatief = investeringen

bedrag 
x1.000

Stand reserve grondexploitaties per 31-12-2015 3.389            
Positief saldo grexen uit jaarrekening 2015 534              
Per direct uitneembare winsten 1.400            

Aanwezige weerstandscapaciteit 5.323            

Aanwezige weerstandscapaciteit reserve 
grondexploitatie
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De reserve grondexploitatie heeft op 31 december 2015 een saldo van ca. € 3,4 miljoen. Het positief 

saldo van de grondexploitaties uit de jaarrekening 2015 is ca. € 0,5 miljoen. De direct uitneembare 

winsten (vrije boekwaarden/gerealiseerde winsten na aftrek van nog te maken kosten) hebben 

betrekking op het complex Pavijen (€ 1,4 miljoen). Na eventuele uitname van deze winsten blijft er 

nog voldoende boekwaarde (winst) over om alle nog te verwachten kosten te dekken. Daarom zijn 

deze winsten per direct zonder problemen aanwendbaar. 

 

Risico's grondexploitaties 

Bij de geactualiseerde grondexploitaties van de complexen is een risicoanalyse opgenomen. Voor 

deze risico’s hoeven nog geen voorzieningen te worden getroffen, omdat de risico’s door passende 

beheermaatregelen kunnen worden beheerst, maar er dient in het weerstandsvermogen wel 

rekening mee gehouden te worden. Uit de risico-inventarisatie blijken de volgende risico’s: 

 

 
 

De belangrijkste risico’s zitten in de projecten Lanxmeer, Chopinplein en Spoorzone West. In deze 

projecten wordt actief gestuurd op de risico’s. Door vernietiging van het bestemmingsplan 

Spoorzone en de uitwerking van de scenario’s voor ontwikkeling van de grondexploitatie zijn de 

risico’s toegenomen. Door de aanpassing van de invulling van de Jan van Riebeeckstraat bij de 

jaarrekening 2015 zijn de risico’s in deze grondexploitatie juist afgenomen ten opzichte van vorig 

jaar. Voor Hart van Nieuwstad geldt dat dit complex in het verleden een voorziening van € 3,8 mln. is 

getroffen, zonder grondopbrengsten te prognosticeren. In 2016 is een extra risico opgenomen voor 

hogere kosten vanwege het verleggen van kabels en leidingen. 

 

Voor Parijsch is door de CV Parijsch in 2015 een grondexploitatie opgesteld. De uitkomsten van de 

risicosimulatie behorende bij deze grondexploitatie Parijsch zijn overgenomen in de gemeentelijke 

risicosimulatie 

 

Om te voorkomen dat er sprake is van een opeenstapeling van risico’s is er een risicosimulatie met 

de Monte Carlo analyse uitgevoerd voor de gezamenlijke grondexploitaties. De simulatie laat een 

risicoprofiel van € 3,5 miljoen zien op Netto Contante Waarde per 1-1-2016. 
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Vergelijking aanwezige en benodigde weerstandscapaciteit 

Het risicoprofiel of de benodigde weerstandscapaciteit wordt vergeleken met de aanwezige 

weerstandscapaciteit. Dit zijn middelen die de gemeente tot haar beschikking heeft om de risico’s op 

te vangen. Deze vergelijking geeft het volgende beeld. 

 

Tabel Weerstandscapaciteit 

 

 
 

Voor de toetsing van het weerstandsvermogen wordt onderstaande norm gebruik. De 

weerstandscapaciteit ratio bevindt zich momenteel in code geel. Dit betekent verscherpte 

risicobewaking en extra rapportages aan de raad. Het streven is om op termijn in code groen te 

komen. Dit kan bereikt worden door de plannen met winstverwachting te realiseren (Pavijen, 

Sprokkelenburg), waarmee de reserve positie wordt versterkt. Daarnaast door actief te sturen op 

meevallers/voordelen en de risico’s om het risicoprofiel omlaag te brengen. 

 

Tabel Classificatie ratio weerstandsvermogen 

 

 
  

Omschrijving bedrag € 
x1.000

Aanwezige weerstandscapaciteit 5.323            
Risicoprofiel/benodigde weerstandscapaciteit 3.544            
Ratio weerstandscapaciteit 1,50             
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Paragraaf subsidieplafonds 
 

Wat willen we bereiken? 

Op basis van artikel 4 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Culemborg 2014 kan de 

gemeenteraad jaarlijks, bij vaststelling van de begroting, besluiten tot het instellen van 

subsidieplafonds.  

Het instellen van subsidieplafonds voorkomt openeindfinanciering. Het maakt het mogelijk om 

subsidieaanvragen, die verder aan alle eisen en voorschriften voldoen, te weigeren op basis van het 

feit dat ‘het geld op is c.q. er geen subsidiegeld beschikbaar is gesteld’. Daarmee kan nog beter 

gestuurd worden op het beheersen van subsidie-uitgaven. Uiteraard geldt daarbij voor structurele, 

langdurige subsidies /subsidierelaties dat een bezuiniging in het te verstrekken subsidiebedrag 

heldere communicatie en een redelijke overgangstermijn vereist.  

In het subsidieprogramma 2017, dat volgt op het vaststellen van de subsidieplafonds, wordt door het 

college gespecificeerd voor welke specifiekere doeleinden welk specifiek bedrag beschikbaar is in 

2017.  

Hoe gaan we dat doen? 

In de begroting van 2017 vastleggen wat de subsidieplafonds per programma voor kalenderjaar 2017 

zijn  

 

 

Beleidsterrein Subsidieplafond 2017 (in €) 

Burger en bestuur 30.000 

Cultuur 995.000 

Duurzame fysieke omgeving 0 

Economische structuur 270.000 

Educatie 187.000 

Onderhoud en beheer 0 

Sociaal domein 2.855.000 

Sport 319.000 

Veiligheid 18.000 

Verkeer en vervoer 0 

Wonen 0 
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Hoofdstuk 2 De Financiële Begroting 
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2.1 Overzicht van baten en lasten 
 

Via vaststelling van de programmabegroting autoriseert de gemeenteraad het college van B&W tot 

het doen van zowel exploitatie- als investeringsuitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in 

baten en lasten is het inzichtelijker de baten en lasten per programma, eventueel met een 

onderverdeling, weer te geven in een apart overzicht. Dit overzicht vervult een functie bij de 

autorisatie van de baten en lasten en is daarom integraal, dat wil zeggen dient alle baten en lasten 

zoals opgenomen in het programmaplan te bevatten.  

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht ons het begrote bedrag van het vorig jaar 

(2016) en het gerealiseerde bedrag van het jaar daarvoor (2015) te vermelden. Het overzicht geeft de 

primitieve begroting weer. Het overzicht is dus exclusief de structurele gevolgen van de 

budgetaanpassingen uit deze begroting en de budgetaanpassingen uit de najaarsrapportage 2016. 
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        Bedragen x € 1.000  

Programma Realisatie 2015 Begroot 2016 Begroot 2017 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Burger en Bestuur 546 3.388 -2.842 643 3.738 -3.095 528 2.653 -2.126

Cultuur 378 2.547 -2.168 42 2.587 -2.545 55 2.069 -2.014

Duurzame fysieke 

Omgeving 
438 4.752 -4.314 60 3.281 -3.221 89 2.427 -2.338

Economische structuur 64 632 -568 72 556 -484 72 471 -399

Educatie 1.635 7.278 -5.642 1.449 7.170 -5.722 309 4.275 -3.966

Onderhoud en beheer 3.443 7.429 -3.986 3.722 7.123 -3.401 3.773 4.995 -1.223

Sociaal Domein 8.785 30.006 -21.222 9.817 36.419 -26.602 9.651 31.875 -22.224

Sport 476 3.560 -3.085 454 3.111 -2.657 483 2.032 -1.549

Veiligheid 170 2.926 -2.757 31 3.402 -3.371 29 2.699 -2.671

Verkeer en vervoer 549 550 -1 658 550 108 659 1.143 -484

Wonen 7.192 8.275 -1.084 3.306 4.352 -1.046 5.237 5.975 -739

Algemene 

dekkingsmiddelen 
48.629 1.313 47.316 48.213 592 47.621 46.324 9.385 36.939

Saldo baten en lasten 72.305 72.657 -352 68.467 72.882 -4.415 67.209 70.000 -2.791

 
            
        Bedragen x € 1.000  

Reservemutaties Realisatie 2015 Begroot 2016 Begroot 2017 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Burger en Bestuur 51 77 -27 144 91 53 61 91 -30

Cultuur 420 0 420 419 0 419 180 0 180

Duurzame fysieke 

Omgeving 
1.461 40 1.421 35 0 35 413 0 413

Economische structuur 0 0 0 20 0 20 0 0 0

Educatie 259 0 259 250 0 250 201 0 201

Onderhoud en beheer 864 0 864 502 0 502 192 0 192

Sociaal Domein 464 2.087 -1.623 1.817 556 1.262 152 0 152

Sport 506 0 506 368 0 368 205 0 205

Veiligheid 0 0 0 9 0 9 0 0 0

Verkeer en vervoer 0 0 0 0 200 -200 508 0 508

Wonen 18 19 -1 0 0 0 5 0 5

Algemene 

dekkingsmiddelen 
2.402 1.683 720 3.802 2.084 1.718 1.183 24 1.158

Reservemutaties 6.444 3.906 2.538 7.366 2.930 4.436 3.100 115 2.985

 
             
        Bedragen x € 1.000   

Geraamd resultaat Realisatie 2015 Begroot 2016 Begroot 2017 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Geraamd resultaat 78.749 76.563 2.186 75.833 75.812 21 70.308 70.115 194

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door  afrondingsverschillen.  
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        Bedragen x € 1.000  

Programma Begroting 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Burger en Bestuur 527 2.696 -2.169 526 2.645 -2.119 526 2.620 -2.094

Cultuur 50 2.016 -1.966 59 2.038 -1.978 50 1.983 -1.933

Duurzame fysieke 

Omgeving 
89 2.043 -1.954 89 2.021 -1.933 89 2.018 -1.929

Economische structuur 72 472 -400 72 472 -400 72 202 -130

Educatie 309 4.138 -3.829 308 4.075 -3.767 308 4.013 -3.705

Onderhoud en beheer 3.749 5.106 -1.357 3.788 5.227 -1.439 3.843 5.351 -1.508

Sociaal Domein 8.965 30.735 -21.769 8.965 30.551 -21.586 8.965 30.371 -21.406

Sport 483 1.986 -1.503 474 1.945 -1.472 473 1.893 -1.419

Veiligheid 29 2.651 -2.623 29 2.603 -2.575 29 2.556 -2.527

Verkeer en vervoer 659 716 -58 659 633 25 659 613 46

Wonen 1.704 2.449 -745 1.676 2.420 -744 1.658 2.400 -742

Algemene 

dekkingsmiddelen 
46.340 9.421 36.918 46.151 9.526 36.626 45.797 9.729 36.068

Saldo baten en lasten 62.975 64.430 -1.455 62.797 64.158 -1.361 62.469 63.748 -1.279

 
            
        Bedragen x € 1.000  

Reservemutaties Begroting 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Burger en Bestuur 61 91 -30 61 91 -30 61 91 -30

Cultuur 177 0 177 175 0 175 173 0 173

Duurzame fysieke 

Omgeving 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Economische structuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educatie 173 0 173 161 0 161 129 0 129

Onderhoud en beheer 181 0 181 80 0 80 79 0 79

Sociaal Domein 11 0 11 11 0 11 11 0 11

Sport 175 0 175 141 0 141 154 0 154

Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verkeer en vervoer 85 0 85 0 0 0 0 0 0

Wonen 5 0 5 5 0 5 5 0 5

Algemene 

dekkingsmiddelen 
848 24 824 583 24 559 564 0 563

Reservemutaties 1.718 115 1.603 1.218 115 1.103 1.176 91 1.085

 
             
        Bedragen x € 1.000   

Geraamd resultaat Begroting 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Geraamd resultaat 64.693 64.545 147 64.015 64.273 -258 63.645 63.840 -194

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door  afrondingsverschillen.  
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2.2 Financieel perspectief 
 

2.2.1 Inleiding 
In dit financieel perspectief wordt ingegaan op de uitkomst van de begroting 2017 en de 

meerjarenraming 2018-2020. Het startpunt voor de begroting 2017 is de stand van de begroting na 

de voorjaarsrapportage 2016. Vervolgens zijn de bestaande kaders en de begrotingsrichtlijnen en 

uitgangspunten uit de perspectiefnota op de cijfers toegepast. De structurele effecten uit de 

najaarsrapportage 2016 en de perspectiefnota 2017 zijn ook van invloed op het uiteindelijke 

financiële perspectief.  

 

In dit hoofdstuk wordt de uitkomst van de begroting 2017 toegelicht; dit betekent dat niet nader 

wordt ingegaan op de verwerking van de budgetaanpassingen uit de najaarsrapportage 2016. 

 

2.2.2 Meerjarige financiële ontwikkeling 2017 - 2020 
Het begrotingssaldo 2017 en de meerjarenbegroting 2018 – 2020 bestaan uit de volgende 

onderdelen: 

> de primitieve begroting 

> de verwerking van de perspectiefnota 2017 – 2020 

> de verwerking van de najaarsrapportage 2016 

                       Bedragen x € 1.000 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Saldo vastgestelde voorjaarsrapportage 2016 152 -63 -247 -75 

Aanpassingen primitieve begroting 2017 41 211 -11 -120 

Saldo primitieve begroting 2017 193 148 -258 -195 

Budgetaanpassingen perspectiefnota 2017-2020 -81 -64 -30 0 

Financieel perspectief na perspectiefnota 2016 112 84 -288 -195 

Budgetaanpassingen najaarsrapportage 2016 84 -227 -230 -189 

Financieel perspectief na najaarsrapportage 2016 196 -143 -518 -384 

Budgetaanpassingen opstellen begroting 2017 -120 -120 -120 -119 

Afronding 1 -1 1 1 

Financieel perspectief begroting 2017 77 -264 -637 -502 

 

In paragraaf 2.2.3 wordt nader ingegaan op de mutaties in de primitieve begroting door het 

toepassen van de begrotingsrichtlijnen. In paragraaf 2.2.4. wordt ingegaan op de verwerking van de 

budgetaanpassingen uit de perspectiefnota 2017 en begroting 2017. 

 

Wet- en regelgeving schrijven voor dat het begrotingssaldo wordt gesplitst in een saldo van baten en 

lasten en de mutaties op de reserves. Hieronder is die splitsing opgenomen. 

 

                       Bedragen x € 1.000 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Saldo van baten en lasten primitieve begroting -2.791 -1.455 -1.361 -1.279 

Stortingen reserves primitieve begroting 115 115 115 91 

Onttrekkingen reserves primitieve begroting 3.100 1.718 1.218 1.176 

Afronding -1   -1 

Saldo primitieve begroting 2017 193 148 -258 -195 
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2.2.3 Primitieve begroting 
De door de raad vastgestelde kaders, richtlijnen en uitgangspunten zijn de basis voor de opstelling 

van de begroting. Deze kaders zijn opgenomen in de perspectiefnota 2017-2020. De belangrijkste 

uitgangspunten zijn opgenomen in paragraaf 2.6 van deze begroting. 

 

Daarnaast zijn ook de kaders die worden gesteld met vanuit de provincie Gelderland van belang. De 

provincie schrijft onder andere voor dat de begroting 2017 gebaseerd moet zijn op de meicirculaire 

2016 van het gemeentefonds. 

 

Wanneer alle kaders worden toegepast dan resulteert dit in een mutatie op het saldo van de 

begroting na de voorjaarsrapportage van: 

 

Bedragen x € 1.000 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Mutatie primitieve begroting  41 211 -11 -120 

 

 

De mutatie wordt door verschillende factoren veroorzaakt. Onderstaand is een en ander meer in 

detail en meerjarig weergegeven. 

 

       Bedragen x € 1.000 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Financiering 216 211 77 112 

Algemene uitkering -208 63 -3 -108 

Salarissen en sociale lasten -102 -97 -99 -153 

Doorbelasting naar grondexploitaties 89 85 85 85 

OZB 57 57 64 96 

Inflatie -31 -31 -31 -31 

Taakveld riolering 19 -78 -104 -119 

Afronding 1 1  -2 

Totaal verschil 41 211 -11 -120 

 

Financiering 

Elk jaar wordt bij de begroting opnieuw bepaald wat de rentelasten zijn. In de perspectiefnota 2017 

is bepaald dat voor 2017 en 2018 over het financieringstekort 1,5% rente wordt berekend. Dit wijkt 

af van de voorgaande jaren en heeft een positief effect op het saldo. Naast het gewijzigde 

rentepercentage worden ook de doorgeleende middelen aan de CV Parijsch op een andere manier in 

de begroting verwerkt. Er is nu sprake van een opslagpercentage van 0,25% wat een voordeel is ten 

opzichte van de eerdere werkwijze. Voorheen werden deze doorgeleende middelen budgetneutraal 

opgenomen. 

 

Algemene uitkering 

De stand van de algemene uitkering zoals deze in de primitieve begroting is opgenomen is inclusief 

de verwerking van de meicirculaire 2016 en de kerngegevens zoals deze zijn opgenomen in de 

perspectiefnota 2017-2020. Over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2016 bent u eerder 

geïnformeerd (informatienotitie van 29 juni 2016). 

 

Over het algemeen stijgt de Algemene uitkering in de meicirculaire, hiermee worden gemeenten 

gecompenseerd voor inflatie en stijging van de loonkosten. Deze zaken dienen dus altijd in 

samenhang te worden bezien. De laatste jaren is de ontwikkeling van de algemene uitkering conform 

de meicirculaire lang niet altijd voldoende om de inflatie en de loonkostenontwikkeling op te vangen.  
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Hierna worden de uitkomsten van de meicirculaire kort toegelicht 

 

Bedragen x € 1.000 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Algemene uitkering na meicirculaire 2016 38.505 38.697 38.671 38.753 

Algemene uitkering na voorjaarsrapportage 

2016 38.232 38.011 38.025 38.200 

Verschil in uitkering 273 686 646 554* 

* In dit saldo zit een afrondingsverschil 

 

Conform bestaand beleid worden extra middelen voor nieuwe taken gereserveerd en hebben zij 

geen effect op het begrotingssaldo. Ook kortingen die samenhangen met een verandering in taken 

hebben geen effect op het saldo omdat de budgetten evenredig worden verlaagd. In de meicirculaire 

2016 wordt de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp vanaf 2017 voortgezet en er worden 

middelen beschikbaar gesteld voor voorschoolse voorziening voor peuters. Deze middelen worden 

gereserveerd. Daarnaast worden de budgetten binnen het sociaal domein verhoogd als gevolg van 

de hogere integratie-uitkering die we voor het sociaal domein ontvangen. 

 

De volgende reserveringen en taakstellingen vloeien voort uit de meicirculaire 2016: 

 

Bedragen x € 1.000

  

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Reserveringen algemeen deel -148 -163 -178 -208 

Reserveringen sociaal domein -333 -460 -471 -454 

Totaal  -481 -623 -649 -662 

 

Per saldo heeft de verwerking van de meicirculaire 2016 het volgende effect op het begrotingssaldo: 

   

Bedragen x € 1.000

  

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Verschil in uitkering  273 686 646 554 

Reserveringen -481 -623 -649 -662 

Totaal  -208 63 -3 -108 

 

Het negatieve effect voor 2017 wordt grotendeels veroorzaakt door een verlaging van het accres als 

gevolg van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. 

 

Salarissen en sociale lasten 

Bij de opstelling van de begroting 2017 is rekening gehouden met de laatste CAO afspraken.  

 

Doorbelasting naar grondexploitaties 

In de begroting 2017 worden meer lasten doorbelast naar de grondexploitatie. De basis voor de 

doorbelastingen naar de grondexploitatie is de laatste realisatie, in dit geval 2015. Het BBV schrijft 

met ingang van 2017 een andere verwerking van overhead voor. Waar in het verleden de overhead 

over alle producten werden verdeeld, moet nu alle overhead op één taakveld worden verzameld. 

Vanuit dit taakveld mag vervolgens een evenredig deel naar de grondexploitatie worden 

doorberekend. Omdat volgens de nieuwe definitie meer onder de noemer overhead valt, is ook het 

deel dat terecht komt op de grondexploitatie groter. 
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OZB 

De inkomsten OZB zijn opnieuw berekend op basis van de meest recente gegevens over WOZ-waarde 

en aantallen. 

 

Inflatie 

Conform de begrotingsrichtlijnen zoals deze zijn opgenomen in de perspectiefnota  

2017 – 2020 is voor 2017 rekening gehouden met een prijsstijging (inflatie) van 0,15% op zowel de 

baten als de lasten van de prijsgevoelige budgetten. Per saldo levert dit een extra last in de begroting 

op van € 31.000.  

 

Taakveld riolering 

Bij elke begroting dient beoordeeld te worden of het taakveld riolering kostendekkend in de 

begroting is opgenomen. Wanneer de inkomsten hoger zijn dan de lasten, dient het verschil te 

worden toegevoegd aan de egalisatievoorziening rioleringen. Bij hogere lasten geldt dat het verschil 

wordt onttrokken aan de voorziening. Vanwege de wijzigingen in het BBV worden er minder 

rentelasten doorberekend aan het taakveld riolering. Aangezien de kapitaallasten (in combinatie met 

de lasten van toekomstige investeringen) door de jaren heen oplopen, loop het negatieve effect van 

het renteaandeel ook op. 
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2.2.4 Budgetaanpassingen perspectiefnota 2017 – begroting 2017 
Vanuit de perspectiefnota 2017 worden de volgende budgetaanpassingen gedaan. 

     

        Bedragen x € 1.000 

 Budgetaanpassingen: 2017 2018 2019 2020 

ES-1 

 

Uitvoeringsprogramma Actieplan 

binnenstad: 

• project 1 Inrichting Markt 

• project 2 Groene binnenstad 

-51 

-30 

-34 

-30 

- 

-30 

- 

- 

 Effect begroting -81 -64 -30 - 

 

Vanuit het opstellen van de begroting 2017 worden de volgende voorstellen tot aanpassing van de 

cijfers gedaan. 

        Bedragen x € 1.000 

 Budgetaanpassingen: 2017 2018 2019 2020 

ES-1 Bijdrage Regionaal InvesteringsFonds -83 -83 -83 -83 

VV-1 Verkeers- en fietsknelpunten -35 -35 -35 -35 

AD-1 Kostendekkendheid leges en heffingen -3 -2 -2 -2 

 Afronding 1   1 

 Effect begroting -120 -120 -120 -119 
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2.3 Overzicht van incidentele baten en lasten 
 

2.3.1 Inleiding 

De begroting 2017 bevat een aantal incidentele baten en lasten. Dit overzicht draagt bij aan het 

inzicht in de financiële positie op de korte en lange termijn. De toezichthouder gebruikt deze 

informatie ook t.b.v. het beoordelen van het begrotingsevenwicht. Baten en lasten zijn in principe 

incidenteel als ze voor maximaal drie jaar zijn opgenomen.  

 

In de begroting staan ook veel posten die een verloop kennen over de jaren. Te denken valt hierbij 

bijvoorbeeld aan de kapitaallasten, de algemene uitkering en de opbrengsten OZB. Dit hebben wij 

beschouwd als autonome ontwikkelingen en de verschillen tussen de jaren zijn niet aangemerkt als 

incidentele baten en lasten. Ook budgetten die eens in de 2 of meer jaren zijn opgenomen, vanwege 

een bepaald patroon in de uitgaven (zoals verkiezingen) zijn niet als incidentele baten en lasten 

opgenomen. Als ondergrens is een bedrag van € 5.000 gehanteerd. 

 

2.3.2 Meerjarig overzicht incidentele baten en lasten 

Onderstaand zijn meerjarig de incidentele baten en lasten opgenomen. Er zijn geen incidentele 

baten. 

 

Incidentele lasten    

 

Programma Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Algemene 

dekkingsmiddelen Tijdelijke formatie 264.386 139.028 - - 

Algemene 

dekkingsmiddelen 

Realisatie bezuiniging indirecte 

kosten 313.869 116.076   

      

Burger en bestuur Advieskosten wijkgericht werken - 44.423 - - 

      

Duurzame fysieke 

omgeving Investering inzake sanering 177.744 - - - 

Duurzame fysieke 

omgeving Investering inzake groen 183.000 - - - 

      

Verkeer en vervoer Investering inzake wegen 508.286 - - - 

      

 Totaal incidentele lasten 1.447.285 299.527  - 
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2.4 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
 

Inleiding 

Het bestaan van structureel begrotingsevenwicht is vast te stellen, als naast de incidentele baten en 

lasten, ook de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in beeld zijn. Het BBV stelt de 

gemeenten verplicht (art. 19 BBV) hierin inzicht te verschaffen. 

 

Meerjarig overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Onderstaand zijn per programma meerjarig de structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves 

opgenomen. Per saldo zijn de structurele onttrekkingen hoger dan de toevoegingen. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de dekking van structurele kapitaallasten van investeringen met 

economisch nut, vanuit de reserve kapitaallasten 

Structurele toevoegingen 

Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Programma Reserve 2017 2018 2019 2020 

Grondverkopen 

GREX Burger en bestuur 

Internationale 

samenwerking 29,8 29,8 29,8 29,8 

Grondverkopen 

Parijsch Burger en bestuur 

Internationale 

samenwerking 16,1 16,1 16,1 16,1 

Initiële storting 

vanuit voorziening 

buurtbudgetten Burger en bestuur Buurtbudgetten 45,0 45,0 45,0 45,0 

Initiële storting 

Algemene 

dekkingsmiddelen 

Flexibele 

arbeidsvoorwaarden 24,0 24,0 24,0 0,0 

Totaal structurele toevoegingen 115 115 115 91 

 

Structurele onttrekkingen 

Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Programma Reserve 2017 2018 2019 2020 

BIDOC Burger en bestuur 

Internationale 

samenwerking (gebl.) 13,6 13,6 13,6 13,6 

Bestedingen 

buurtpannels West 

en Oost Burger en bestuur Buurtbudgetten 47,7 47,7 47,7 47,7 

Actualiseren 

budgetten GGD Sociaal domein Sociaal domein 11,0 11,0 11,0 11,0 

Regeling flexibele 

arbeidsvoorwaarden 

(PGB) 

Algemene 

dekkingsmiddelen 

Flexibele 

arbeidsvoorwaarden 31,7 31,7 31,7 0,0 

Realiseren 

jongerenruimte in 

Culemborg Oost 

Algemene 

dekkingsmiddelen 

Aansprekend Terweijde 

(gebl.) 3,0 3,0 2,9 2,9 

Dekking 

kapitaallasten 

diverse investeringen 

Algemene 

dekkingsmiddelen Kapitaallasten 476,0 469,5 463,0 456,5 

Dekking 

kapitaallasten 

diverse investeringen Educatie Kapitaallasten 201,1 172,9 160,8 128,6 

Dekking Sport Kapitaallasten 177,9 149,1 134,9 128,5 
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kapitaallasten 

diverse investeringen 

Dekking 

kapitaallasten 

Wijkaccommodatie 

Salamander Onderhoud en beheer Kapitaallasten 79,4 78,4 77,4 76,4 

Dekking 

kapitaallasten 

diverse investeringe Wonen Kapitaallasten 5,4 5,3 5,2 5,2 

Dekking 

kapitaallasten 

diverse investeringen Cultuur Kapitaallasten 179,6 177,5 175,4 173,3 

Dekking 

kapitaallasten 

diverse investeringen 

Algemene 

dekkingsmiddelen Kapitaallasten 308,5 230,8 88,7 107,1 

Totaal structurele onttrekkingen 1.535 1.291 1.212 1.151 

 

Per saldo structurele onttrekking 1.420 1.176 1.097 1.060 
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2.5 De uiteenzetting van de financiële positie 
 

Vanwege de continuïteit van de gemeente besteden wij bijzondere aandacht aan de financiële 

positie. Wij geven daarbij speciale aandacht aan de investeringen, financiering, reserves en 

voorzieningen. Samen met het overzicht van baten en lasten is de uiteenzetting van de financiële 

positie het deel van de begroting dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het 

getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. 

 

2.5.1 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 

vergelijkbaar volume 
 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten 

gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen meer hoeven te worden 

gevormd. Het gaat daarbij om vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen, vakantiedagen en wethouders-

pensioenen. Deze verplichtingen dienen wel expliciet in de begroting en meerjarenraming te worden 

verwerkt. Dit doen wij in onderstaande tabel. Dit betekent ook dat voor arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen met een niet jaarlijks vergelijkbaar volume wel voorzieningen zijn gevormd. 

 

Bedragen x € 1.000 

 2017 

1. Vakantiegelden 562 

2. Eindejaarsuitkeringen 429 

3. Vakantiedagen 314 

4. Premie wethouderspensioenen 60 

Totaal 1.365 

 

Ad. 1: De vakantiegelden zijn gebaseerd op 8% van het brutoloon 2017. 

Ad. 2: De eindejaarsuitkeringen zijn gebaseerd op 6% van het brutoloon 2017. 

 

2.5.2 De financiering 
 

De volgende tabel bevat onze opgenomen en verstrekte geldleningen. 

 

   Bedragen x € 1.000 

 Boekwaarde Aflossing Boekwaarde Rente 

 01-01-2017 -/- 31-12-2017 2017 

Opgenomen geldleningen voor 

woningcorporatie  
15.744 1.292 14.452 393 

Overige opgenomen geldleningen 35.909 11.318 24.591 747 

Totaal opgenomen 51.653 12.610 39.043 1.140 

     

Verstrekte geldleningen aan 

woningcorporatie 
15.744 1.292 14.452 393 

Overige verstrekte geldleningen 27.593 8.630 18.963 575 

Totaal verstrekt 43.337 9.922 33.415 968 

     

Saldi  8.316 2.688 5.628 172 

 



212 

Kort geld 

Aan kort geld is per 15 september 2016 € 45 miljoen aan getrokken. 

 

2.5.3 De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen 
 

In onderstaande tabel zijn onze reserves en voorzieningen opgenomen. Deze bedragen zijn 

gebaseerd op de primitieve begroting plus de voorgenomen vermeerderingen en verminderingen. 

Bijlage 1 geeft hiervan een specificatie. 

 

   Bedragen x € 1.000 

 Boekwaarde 

Vermeerderingen 

(+/+) 

Verminderingen  

(-/-) Boekwaarde 

 01-01-2017   31-12-2017 

Algemene reserve 5.667  193 5.474 

Bestemmingsreserves 19.316 129 2.617 16.828 

Voorzieningen 8.818 1.895 490 10.223 

Totaal 33.801 2.024 3.300 32.525 

 

 

2.5.4 Indirecte kosten 
 

Indirecte kosten zijn alle kosten die niet direct aan een product kunnen worden toegerekend. Deze 

kosten worden via kostenverdeling doorberekend naar de producten of investeringen/projecten. De 

kosten die worden doorberekend via kostenverdeling zijn in hoofdlijnen als volgt te verdelen: 

 

Bedragen x € 1.000 

 2017 2018 2019 2020 

Huisvesting, automatisering, algemene 

personeelskosten 

2.687 2.204 2.347 2.172 

Afdelingen: directie, bestuursondersteuning 

en bedrijfsvoering 

6.022 5.897 5.688 5.688 

Afdelingen: uitvoerende diensten 8.211 8.116 8.085 8.066 

Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) 7.447 6.007 5.749 5.332 

Totaal 24.367 22.422 21.869 21.258 
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2.6 Uitgangspunten van deze begroting 
 

2.6.1 Kerngegevens 
Voor het opstellen van de Perspectiefnota en de begroting 2017 is een aantal gegevens van belang. 

Het gaat hierbij om de kerngegevens die van invloed zijn op de berekening van de groei gerelateerde 

budgetten zoals de belastingopbrengsten en de algemene uitkering.  

 

In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde kerngegevens per 1 januari van het betreffende 

jaar opgenomen. Voor leerlingen geldt als peildatum 1 oktober van het voorgaande jaar (dus voor 

het jaar 2016 geldt het aantal leerlingen per 1 oktober 2015). 

 

Gegeven  2017 2018 2019 2020 

WOZ-waarde woningen* 2.591.571 2.609.371 2.634.371 2.659.371 

WOZ-waarde niet-woningen* eigenaren 497.202 497.202 497.202 497.202 

WOZ-waarde niet-woningen* gebruiker 417.965 417.965 417.965 417.965 

Aantal inwoners  27.863 28.067 28.354 28.641 

Aantal jongeren (< 20 jaar)  6.474 6.464 6.445 6.424 

Aantal ouderen (> 64 jaar)  4.722 4.843 4.959 5.074 

Aantal ouderen (75-85 jaar) 1.306 1.335 1.379 1.429 

Aantal woonruimten 12.155 12.244 12.369 12.494 

Aantal huishoudens 11.959 12.048 12.173 12.298 

Aantal uitkeringsgerechtigden WWB 550 539 528 517 

Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW  30 30 30 30 

Aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ  4 4 4 4 

Aantal leerlingen VO 4.017 4.021 3.950 3.844 

Aantal leerlingen (V)SO  193 191 190 189 

Mutatie woningvoorraad  89 125 125 125 

Gemiddelde woningbezetting 2,3 2,3 2,3 2,3 

Gemiddelde woningwaarde 200.000 200.000 200.000 200.000 

*maal € 1.000. Betreft de waardepeildatum 01-01-2016, de waardemutatie in 2016 is hierin 

dus nog niet meegenomen. Voor de vaststelling van de tarieven voor 2017 wordt uiteraard 

de waarde op waardepeildatum 01-01-2016 gehanteerd. 

2.6.2 Overige uitgangspunten van deze begroting 
1) Deze begroting is opgesteld volgens de nieuwe voorschriften uit het ’Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) welke vanaf 1 januari 2017 van kracht zijn. 

2) Het financieel meerjarenperspectief 2017 – 2020 is gebaseerd op het verwachte prijspeil per 1 

januari 2017. De bedragen van de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 zijn gebaseerd op de 

toenmalige prijspeilen. 

3) De prijsgevoelige budgetten (exclusief salarissen en sociale lasten) zijn verhoogd met 0,15%. De 

baten van leges/rechten/retributies zijn met hetzelfde percentage verhoogd. 

4) De opbrengsten voor de OZB, hondenbelasting, marktgelden en precariobelastingen (exclusief op 

kabels en leidingen) worden trendmatig verhoogd met 0,15%. De tarieven voor parkeerbelasting, 

toeristenbelasting en precariobelastingen op kabels en leidingen worden beleidsmatig bepaald. 

De tarieven van de rioolheffing, afvalstoffenheffing (verzorgd door Regio Rivierenland/AVRI), 

lijkbezorgingrechten, en algemene leges worden op basis van kostendekkendheid vastgesteld. 

5) De salarislasten zijn berekend op basis van de werkelijke functieschalen en periodieken per 1 juni 

2017. 

6) De interne rekenrente bedraagt 1,5% (zie ook de paragraaf financiering). 
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7) Rentepercentages grondexploitatie bedraagt 1,5%. Dit geldt zowel als de grondexploitatie leent 

van de algemene dienst, als wanneer de algemene dienst leent van de grondexploitatie. 

8) Voor de renteberekening van het financieringstekort is rekening gehouden met een rente van 

1,5% voor 2017 en 2018. Voor de jaren 2019 en verder wordt 2% gehanteerd. 

9) De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de 

meicirculaire 2016.  
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Geprognosticeerde balans 
 

 

Vanaf de begroting 2017 is het , op basis van de gewijzigde BBV voorschriften, verplicht om een 

geprognosticeerde balans op te nemen in de begroting. 

 

Activa 

 Ultimo 2017 Ultimo 2016 

Vaste activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.666.206 136.308.037 

   

Totaal vaste activa 122.666.206 136.308.037 

Vlottende activa   

   

Voorraden gronden 3.444.825 -169.523 

   

Overige vlottende activa 4.212.262 8.005.365 

   

Totaal vlottende activa 7.657.087 7.835.842 

Totaal activa 130.323.293 144.143.879 
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Passiva 

 Ultimo 2017 Ultimo 2016 

Vaste passiva     

   

Eigen vermogen    

Algemene reserves 5.474.101 5.667.304 

Bestemmingsreserves 18.534.641 21.033.439 

Nog te bestemmen resultaat 76.517  

   

Voorzieningen 10.222.616 8.817.538 

   

Vaste schulden 39.042.418 51.652.598 

   

Totaal vaste passiva 73.350.293 87.170.879 

Vlottende passiva 

 

 

 

 

 

56.973.000 56.973.000 

Totaal vlottende passiva 56.973.000 56.973.000 

Totaal passiva 130.323.293 144.143.879 
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Overzicht van taakvelden 

In het BBV is voorgeschreven welke taakvelden gemeenten moeten gebruiken bij het opstellen van 

de verplichte verantwoordingsdocumenten. In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten per 

taakveld opgenomen. Daarbij wordt het begrote bedrag van vorig jaar (2016) en het gerealiseerde 

bedrag van het jaar daarvoor (2015) vermeld. Het overzicht geeft de primitieve begroting weer en is 

exclusief de structurele gevolgen van budgetaanpassingen uit deze begroting en de 

budgetaanpassingen uit de najaarsrapportage 2016.  
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        Bedragen x € 1.000  

Taakveld Realisatie 2015 Begroot 2016 Begroot 2017 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

0.1 Bestuur 36 1.536 -1.500 48 1.620 -1.572 48 1.478 -1.430

0.2 Burgerzaken 499 1.393 -895 465 1.448 -983 465 901 -437

0.3 Beheer overige 

gebouwen en gronden 
72 505 -433 61 448 -386 65 260 -195

0.4 Overhead 1 1.712 -1.711 0 1.347 -1.347 350 8.663 -8.313

0.5 Treasury 2.993 -1.398 4.391 2.189 -1.366 3.555 708 115 593

0.61 OZB woningen 4.600 456 4.144 4.670 417 4.252 3.299 422 2.877

0.62 OZB niet-woningen 1.324 0 1.324 1.270 0 1.270 2.623 0 2.623

0.63 Parkeerbelasting 492 23 470 628 22 606 628 22 606

0.64 Belastingen overig 723 4 719 882 7 876 807 2 805

0.7 Algemene uitkering 

en overige uitkeringen 

gemeentefonds 

38.988 0 38.988 39.169 0 39.169 38.505 0 38.505

0.8 Overige baten en 

lasten 
0 540 -540 33 291 -258 33 961 -928

1.1 Crisisbeheersing en 

brandweer 
0 1.719 -1.719 0 1.748 -1.748 0 1.702 -1.702

1.2 Openbare orde en 

veiligheid 
260 1.298 -1.038 31 1.654 -1.623 29 997 -968

2.1 Verkeer en vervoer 168 4.405 -4.237 306 4.083 -3.776 265 3.769 -3.504

2.2 Parkeren 21 126 -105 0 160 -160 0 136 -136

2.3 Recreatieve havens 36 38 -2 27 32 -5 27 23 4

2.5 Openbaar vervoer 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0

3.1 Economische 

ontwikkeling 
0 462 -462 1 416 -415 1 352 -352

3.3 Bedrijvenloket en 

bedrijfsregelingen 
26 37 -11 31 22 9 31 20 11

3.4 Economische 

promotie 
39 134 -95 41 119 -78 41 99 -58

4.2 Onderwijshuisvesting 746 5.143 -4.397 279 4.588 -4.309 283 2.938 -2.655

4.3 Onderwijsbeleid en 

leerlingzaken 
890 2.135 -1.245 1.170 2.561 -1.392 26 1.254 -1.228

5.1 Sportbeleid en 

activering 
132 1.616 -1.484 30 1.338 -1.308 48 863 -815

5.2 Sportaccommodaties 308 1.906 -1.598 397 1.740 -1.344 408 1.146 -738

5.3 Cultuurpresentatie, 

cultuurproductie en 

cultuurparticipatie 

25 751 -726 2 739 -737 12 565 -553

5.4 Musea 0 433 -433 0 440 -440 0 437 -437

5.5 Cultureel erfgoed 353 904 -551 39 938 -899 43 607 -564

5.6 Media 0 459 -459 0 470 -470 0 460 -460

5.7 Openbaar groen en 

(openlucht) recreatie 
382 4.303 -3.921 57 2.898 -2.841 86 2.100 -2.015

6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie 
177 3.201 -3.024 516 4.151 -3.635 344 2.785 -2.441

6.2 Wijkteams 0 1.513 -1.513 0 2.542 -2.542 0 1.542 -1.542

6.3 Inkomensregelingen 7.996 10.921 -2.925 8.212 11.504 -3.292 8.212 9.922 -1.710

6.4 Begeleide participatie -4 3.918 -3.921 0 3.786 -3.786 0 3.652 -3.652
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6.5 Arbeidsparticipatie 301 2.120 -1.819 757 4.209 -3.451 757 3.185 -2.428

6.6 

Maatwerkvoorzieningen 

(WMO) 

80 1.359 -1.279 191 2.309 -2.118 191 1.943 -1.752

6.71 

Maatwerkdienstverlening 

18+ 

381 2.940 -2.559 325 3.718 -3.393 325 3.466 -3.141

6.72 

Maatwerkdienstverlening 

18- 

0 2.542 -2.542 13 2.579 -2.566 0 2.479 -2.479

6.82 Geëscaleerde zorg 

18- 
12 1.651 -1.639 86 1.772 -1.686 0 1.712 -1.712

7.1 Volksgezondheid 0 1.082 -1.082 0 1.269 -1.269 0 1.187 -1.187

7.2 Riolering 3.059 2.266 793 3.232 2.359 873 3.311 1.785 1.526

7.3 Afval 31 -198 230 0 -300 300 0 -300 300

7.4 Milieubeheer 56 450 -393 3 383 -380 3 326 -323

7.5 Begraafplaatsen en 

crematoria 
0 70 -70 0 69 -69 0 48 -48

8.1 Ruimtelijke Ordening -6 731 -737 0 804 -804 0 503 -503

8.2 Grondexploitatie 

(niet-bedrijven terreinen) 
10.002 5.440 4.562 2.076 1.672 405 4.032 3.602 430

8.3 Wonen en bouwen 1.340 2.104 -764 1.230 1.877 -647 1.205 1.870 -666

Saldo taakvelden 76.540 72.747 3.793 68.467 72.882 -4.415 67.209 70.000 -2.791

 
            
        Bedragen x € 1.000  

Reservemutaties Realisatie 2015 Begroot 2016 Begroot 2017 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

0.10 Mutaties reserves 6.444 3.906 2.538 7.366 2.930 4.436 3.100 115 2.985

Reservemutaties 6.444 3.906 2.538 7.366 2.930 4.436 3.100 115 2.985

 
             
        Bedragen x € 1.000   

Geraamd resultaat Realisatie 2015 Begroot 2016 Begroot 2017 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Geraamd resultaat 78.749 76.563 2.186 75.833 75.812 21 70.308 70.115 194

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door  afrondingsverschillen.  
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        Bedragen x € 1.000  

Taakveld Begroting 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

0.1 Bestuur 47 1.478 -1.430 46 1.476 -1.430 46 1.476 -1.430

0.2 Burgerzaken 465 901 -437 465 897 -432 465 872 -407

0.3 Beheer overige 

gebouwen en gronden 
65 259 -194 64 259 -195 64 259 -195

0.4 Overhead 350 8.263 -7.914 350 8.001 -7.652 350 7.828 -7.478

0.5 Treasury 526 -111 637 401 -54 455 318 -144 462

0.61 OZB woningen 3.322 432 2.891 3.355 442 2.913 3.388 436 2.952

0.62 OZB niet-woningen 2.676 0 2.676 2.676 0 2.676 2.359 0 2.359

0.63 Parkeerbelasting 628 22 606 628 22 606 628 22 606

0.64 Belastingen overig 737 2 735 666 2 664 596 2 594

0.7 Algemene uitkering 

en overige uitkeringen 

gemeentefonds 

38.697 0 38.697 38.671 0 38.671 38.753 0 38.753

0.8 Overige baten en 

lasten 
33 1.695 -1.662 33 2.330 -2.297 33 2.782 -2.749

1.1 Crisisbeheersing en 

brandweer 
0 1.655 -1.655 0 1.607 -1.607 0 1.559 -1.559

1.2 Openbare orde en 

veiligheid 
29 997 -968 29 997 -968 29 997 -968

2.1 Verkeer en vervoer 265 3.355 -3.090 265 3.257 -2.993 265 3.245 -2.980

2.2 Parkeren 0 136 -136 0 135 -135 0 103 -103

2.3 Recreatieve havens 26 22 4 26 22 4 25 21 4

2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Economische 

ontwikkeling 
1 352 -352 1 352 -352 1 83 -82

3.3 Bedrijvenloket en 

bedrijfsregelingen 
31 21 10 31 21 10 31 21 10

3.4 Economische 

promotie 
41 99 -58 41 99 -58 41 99 -58

4.2 Onderwijshuisvesting 283 2.825 -2.542 282 2.763 -2.481 282 2.701 -2.420

4.3 Onderwijsbeleid en 

leerlingzaken 
26 1.252 -1.225 26 1.252 -1.225 26 1.252 -1.225

5.1 Sportbeleid en 

activering 
48 860 -812 43 858 -815 43 856 -813

5.2 Sportaccommodaties 408 1.101 -693 405 1.064 -659 405 1.014 -609

5.3 Cultuurpresentatie, 

cultuurproductie en 

cultuurparticipatie 

3 538 -536 12 562 -550 3 509 -507

5.4 Musea 0 439 -439 0 439 -439 0 439 -439

5.5 Cultureel erfgoed 47 608 -561 47 605 -558 47 603 -555

5.6 Media 0 457 -457 0 457 -457 0 457 -457

5.7 Openbaar groen en 

(openlucht) recreatie 
86 1.922 -1.836 86 1.901 -1.815 86 1.897 -1.811

6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie 
344 2.831 -2.487 341 2.785 -2.444 341 2.778 -2.437

6.2 Wijkteams 0 1.542 -1.542 0 1.542 -1.542 0 1.542 -1.542

6.3 Inkomensregelingen 8.212 9.921 -1.709 8.212 9.921 -1.709 8.212 9.921 -1.709

6.4 Begeleide participatie 0 3.592 -3.592 0 3.328 -3.328 0 3.328 -3.328
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6.5 Arbeidsparticipatie 72 2.142 -2.071 72 2.052 -1.981 72 2.052 -1.981

6.6 

Maatwerkvoorzieningen 

(WMO) 

191 1.943 -1.752 191 1.943 -1.752 191 1.943 -1.752

6.71 

Maatwerkdienstverlening 

18+ 

325 3.461 -3.136 325 3.460 -3.135 325 3.457 -3.132

6.72 

Maatwerkdienstverlening 

18- 

0 2.495 -2.495 0 2.495 -2.495 0 2.495 -2.495

6.82 Geëscaleerde zorg 

18- 
0 1.723 -1.723 0 1.723 -1.723 0 1.723 -1.723

7.1 Volksgezondheid 0 1.147 -1.147 0 1.147 -1.147 0 1.147 -1.147

7.2 Riolering 3.287 1.738 1.549 3.330 1.710 1.620 3.385 1.709 1.677

7.3 Afval 0 -300 300 0 -300 300 0 -300 300

7.4 Milieubeheer 3 121 -118 3 121 -118 3 121 -118

7.5 Begraafplaatsen en 

crematoria 
0 48 -48 0 47 -47 0 46 -46

8.1 Ruimtelijke Ordening 0 503 -503 0 503 -503 0 503 -503

8.2 Grondexploitatie 

(niet-bedrijven terreinen) 
529 99 431 529 99 431 529 99 431

8.3 Wonen en bouwen 1.174 1.848 -673 1.147 1.819 -672 1.128 1.799 -670

Saldo baten en lasten 62.975 64.430 -1.455 62.797 64.158 -1.361 62.469 63.748 -1.279

 
            
        Bedragen x € 1.000  

Reservemutaties Begroting 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

0.10 Mutaties reserves 1.718 115 1.603 1.218 115 1.103 1.176 91 1.085

Reservemutaties 1.718 115 1.603 1.218 115 1.103 1.176 91 1.085

 
             
        Bedragen x € 1.000   

Geraamd resultaat Begroting 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Geraamd resultaat 64.693 64.545 147 64.015 64.273 -258 63.645 63.840 -194

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door  afrondingsverschillen.  
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Het EMU-saldo 
 

Vanuit Europese begrotingsregels hebben het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de Europese begrotingseisen. In Nederland zijn deze 

verantwoordelijkheden verankert in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF). Het EMU- 

saldo is een belangrijke parameter voor de beheersing van overheidsfinanciën.  

 

Genoemde gezamenlijke inspanningsplicht krijgt voor de gemeenten vorm in een doorvertaling van 

de macronorm naar het individueel niveau voor lokale overheden. Dit gebeurt middels een 

individuele EMU-referentiewaarde. Dit betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat 

een gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft.  

 

Het CBS is verantwoordelijk voor het opstellen van het EMU- saldo van Nederland en daarmee ook 

voor het EMU- saldo van decentrale overheden. Het CBS doet een aantal correcties op het 

exploitatiesaldo en balansmutaties van de decentrale overheden om te komen tot hun EMU- saldo. 

Het EMU- saldo op macro- niveau is het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de Rijksoverheid, 

sociale fondsen en lokale overheden (gemeenten). Gemeenten sturen niet op basis van het kasstelsel 

(inkomsten en uitgaven) maar op basis van het stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het 

EMU-saldo wordt de begroting gepresenteerd op basis van het kasstelsel.  

 

Onderstaand overzicht is conform het door het CBS c.q. Bureau Kredo voorgeschreven invulmodel, 

over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. 
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Het begrote EMU-saldo in 2017 bedraagt € 5.630.000 Een positief saldo betekent een overschot. 

Culemborg blijft in 2017 dus binnen de individuele referentiewaarde. 
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Bijlagen 



 

Bijlage 1: De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen 
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Bijlage 2: Investeringsplan 2017 
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