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1. Leeswijzer 
 
De indeling van de programmabegroting 2015 is hoofdlijnen gelijk aan die van 2014.  
 
 
2 Kerngegevens Om een snelle indruk te krijgen van de sociale, fysieke en financiële 

structuur van de gemeente Hilversum zijn in hoofdstuk 2 de zogeheten 
kerngegevens opgenomen. 
 

3 Algemene 
beschouwingen 

In hoofdstuk 3 geven wij de algemene beschouwingen in hoofdlijnen weer 
van de programmabegroting 2015.  
 

4 Financiële 
beschouwingen 

In hoofdstuk 4 geven wij onze beschouwingen over het financiële beeld 
voor de jaren 2015-2019 in hoofdlijnen weer.  
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Beleidsbegroting In hoofdstuk 5 staan de programma’s beschreven. De programma’s zijn 
steeds volgens een vast stramien uitgewerkt, waarbij het er om gaat de 
relatie tussen doelen, activiteiten en kosten inzichtelijk te maken. In de 
inleiding bij hoofdstuk 5 wordt de opbouw van de programma’s verder 
toegelicht. 
 

6 Algemene 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien 

Hoofdstuk 6 laat zien uit welke onderdelen de algemene 
dekkingsmiddelen bestaan. De algemene dekkingsmiddelen vormen 
(samen met de mutaties op de reserves) de dekking van de programma's 2 
tot en met 16 
 

7 Paragrafen Hoofdstuk 7 bevat de vanuit het BBV verplicht voorgeschreven 
paragrafen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële 
aspecten van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief. 
 

8 Overzicht van lasten en 
baten  

Het verplichte overzicht van lasten en baten staat in hoofdstuk 8 en geeft 
in hoofdlijnen weer de mate waarin de programma’s 2 tot en met 16 
zichzelf ‘bedruipen’, of anders gezegd hoe groot het beroep op de 
algemene middelen is. Daarna volgen de mutaties in de reservepositie. 
Het overzicht van lasten en baten vormt de financiële samenvatting van de 
programma’s in hoofdstuk 5 en de algemene dekkingsmiddelen in 
hoofdstuk 6. Voorts zijn in dit hoofdstuk het investeringsprogramma en 
diverse op de exploitatie van lasten en baten betrekking hebbende 
specificaties opgenomen. 
 

9 Financiële positie In hoofdstuk 9, financiële positie, zijn de staten van reserves, 
voorzieningen en langlopende leningen opgenomen. 
 

10 EMU saldo Hoofdstuk 10 gaat in op het EMU-saldo. Gemeenten zijn verplicht deze 
informatie voor derden in hun begroting op te nemen. 
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2. Kerngegevens 
 

 
 
Toelichting op de vaste schuld 
De stand op 1 januari 2014 is in de begroting 2014 geraamd op € 164 miljoen. Inmiddels is de 
jaarrekening 2013 opgesteld en is bekend dat de schuld per 1 januari 2014 ook daadwerkelijk op € 164 
miljoen is uitgekomen (de stand op 1 januari 2013 was afgerond € 167 miljoen). De stand op 1 januari 
2015 ad € 158 miljoen is een raming. 
 
Toelichting op aantal woonruimten 
In verband met een wetswijziging wordt het aantal woonruimten m.i.v. 2015 anders bepaald. Voor die 
datum telden wooneenheden en de eenheden in bijzondere woongebouwen mee. Met ingang van 1 januari 
2015 niet meer. Vandaar dat het aantal per die datum lager uitvalt. 
 
Toelichting op algemene uitkering 
De algemene uitkering neemt vanaf 2015 fors toe als gevolg van het overkomen naar de gemeente van de 
budgetten voor het sociaal domein. 

Sociale structuur

Aantal inwoners 86.017 86.170 86.700

waarvan 0 t/m 19 jaar 19.271 19.305 19.310

waarvan 20 t/m 64 jaar 50.719 50.772 51.390

waarvan 65 jaar en ouder 16.027 16.093 16.000

Aantal uitkeringsgerechtigden 1.629 1.899 2.000

(WWB -incl. WIJ-, BBZ, IOAW, IOAZ, Adreslozen) 

Aantal werknemers werkvoorzieningsschappen 426 449 426

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente in hectares 4.562 4.562 4.562

waarvan binnenwater 73 73 73

Aantal woonruimten 43.380 43.380 41.081

Lengte van de wegen in km 294 294 294

waarvan wegen buiten de bebouwde kom 34 34 34

waarvan wegen binnen de bebouwde kom 260 260 260

Lengte van recreatieve fiets-, ruiter-, wandelpaden in km 104 104 104

Lengte van de waterwegen in km 13 13 13

Openbaar groen in ha 303 303 303

Financiële structuur Totaal Per inw. Totaal Per inw. Totaal Per inw.

(x € 1.000) (x € 1) (x € 1.000) (x € 1) (x € 1.000) (x € 1)

Exploitatielasten begroting 218.928 2.545 219.110 2.543 243.980 2.814

Opbrengst belastingen 17.809 207 18.318 213 19.273 222

Algemene uitkering gemeentefonds 87.678 1.019 91.113 1.057 134.297 1.549

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 1 januari 303.705 3.531 347.372 4.031 347.765 4.011

Eigen financieringsmiddelen per 1 januari 126.890 1.475 123.805 1.437 129.370 1.492

Vaste schuld per 1 januari 167.010 1.942 164.000 1.903 158.000 1.822

Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

Per 1 januari Per 1 januari Per 1 januari

Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

Per 1 januari Per 1 januari Per 1 januari
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3. Algemene Beschouwingen  
 
Aan de leden van de gemeenteraad van Hilversum 
 
Voor u ligt de eerste begroting in de bestuursperiode 2014-2018 van het nieuwe college van burgemeester 
en wethouders. Beleidsmatig bouwt deze begroting voort op het in mei door de raad vastgestelde 
Coalitieakkoord “Draagvlak en Daadkracht in Hilversum”. Financieel is de begroting de uitwerking van 
de Kadernota 2014. Qua opzet is deze begroting niet gewijzigd ten opzichte van vorige jaren. In 2015 
willen we samen met uw raad komen tot een begroting waarbij de focus vooral ligt op zaken die politiek 
prioriteit hebben. Voor 2015 was de tijd te kort om tot zo’n begroting te komen. Voor 2015 voorziet de 
Sternota in de afweging van de politiek, bestuurlijke prioriteiten en neemt daarmee een voorschot op de 
nieuwe begrotingsopzet die in 2015 tot stand zal komen. 
 
Duurzaam begrotingsevenwicht verzekerd 
 
De bedragen in de meerjarenbegroting 2015-2019 wijken nogal af van voorgaande jaren. Zo is de 
Algemene Uitkering voor de komende jaren met circa € 43 miljoen gestegen. Dat is vooral het gevolg van 
de drie decentralisaties (participatie, WMO en jeugdzorg). Het begrotingstotaal – de ‘omzet van de 
gemeente’-  komt hiermee in 2015 op een totaalbedrag van € 244 miljoen.   
Door de economische recessie staan de 
gemeentefinanciën de laatste jaren sterk onder druk. 
De algemene uitkering en overige rijksuitkeringen 
zijn de afgelopen jaren fors naar beneden bijgesteld. 
 
Ondanks dat zijn wij erin geslaagd om voor de 
komende jaren tot een sluitende begroting te 
komen.   
In 2015 t/m 2018 sluiten de begrotingen met 
respectievelijk € 1,2, € 4,5, € 3,6 en € 1,7 miljoen 
positief. Daar zijn we blij mee, ook omdat wij 
binnen deze begroting al onze ambities uit het 
Coalitieakkoord kunnen waarmaken. Deze ambities 
brengen wij met de bijbehorende financiën helder 
en transparant in beeld. Zo kan niet alleen de 
gemeenteraad zich een goed oordeel vormen over 
staat van de gemeentefinanciën nu en straks, ook 
voor onze inwoners wordt dat goed mogelijk. 
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Lokale lasten voor Hilversummers omlaag 
 
Bij een goed en degelijk financieel beleid 
past terughoudendheid voor wat betreft de 
lokale lasten. Wij zijn dan ook blij voor 
2015 een daling van de lokale lasten te 
kunnen aankondigen. Als we uitgaan van 
de gemiddelde woningwaarde (€ 233.389) 
betekent dit voor eigenaar/gebruiker een 
lastendaling van bijna 3% en voor 
huurders 5%. Dit komt omdat de OZB 
alleen met de inflatie (1,5%) wordt 
verhoogd en de tarieven voor de riool- en 
afvalstoffenheffing met resp. 2,5 en 7% 
worden verlaagd. Met deze verlagingen 
komen we waarschijnlijk onder het 
gemiddelde van de lokale lasten in  
Nederland. Onze inzet daarbij is dat onze 
inwoners de komende vier jaar niet met 
lastenstijgingen worden geconfronteerd en 
dat hoogstens het inflatiepercentage op de 
lokale belastingen wordt toegepast. 
 
 

 

 
Geen oplopende schulden meer 
 
Een ander punt voor een gedegen financieel 
beleid is de schuldenpositie van de 
gemeente Hilversum. Voor de komende 
jaren wordt een stabilisatie van de 
schuldenpositie voorzien van tussen de 
€ 160 en € 170 miljoen. Ook met de 
noodzakelijke investeringen die wij in de 
stad willen doen. Structureel oplopend tot 
circa € 1,5 miljoen en incidenteel in 2015 
€ 1,3 miljoen en in 2016 en 2017 jaarlijks 
€ 1,7 miljoen.  

 
Hervormen om te besparen 
 
De gemeenteraad heeft op basis van het Coalitieakkoord een bedrag van € 8 miljoen aan te realiseren 
houdbaarheidsopgaven voor de bestuursperiode 2014-2018 vastgesteld. Dit is nodig om te komen tot een 
sluitende begroting zonder dat de lokale lasten voor onze inwoners oplopen. Wij denken deze 
bezuinigingen te vinden op de volgende terreinen: 
 
1. houdbaarheidsopgave vorige college  €    1,00 miljoen 
2. bezuiniging op faciliteiten   €    1,25 miljoen 
3. doelmatiger uitvoering van taken  €    1,25 miljoen 
4. hervormingen zorg    €    1,30 miljoen 
5. hervormingen sociale zaken en welzijn €    1,20 miljoen 
6. in te vullen door raad (kerntaken)  €    2,00 miljoen 
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Voor de opgaven onder 1 t/m 5 is ons college 
aan zet en bij voor de opgave onder punt 6 
ligt het initiatief bij de raad, waarbij wij de 
raad waar nodig zullen faciliteren. 

 
Beter sturen met de begroting 
 
De begroting voor 2015 is de laatste in deze vorm. Wij willen de begroting beter laten aansluiten op de 
politieke en bestuurlijke prioriteiten, dat wil zeggen op zaken die voor de stad een echte impuls betekenen. 
De begroting moet het sturingsinstrument worden voor de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol 
en voor het college in zijn besturende rol. Voor 2015 zetten wij de Sternota hiervoor in. In deze nota gaan 
wij in hoofdstuk 2 in op de programmabegroting als middel om beter en slagvaardiger te kunnen sturen. In 
overleg met de raad (via de Rekeningencommissie) willen we een nieuw begrotingsmodel ontwikkelen 
met een matrixachtige structuur, waarbij de focus wordt gelegd op de politiek, bestuurlijke prioriteiten. Dit 
betekent een toespitsing op de (politiek) relevante sturingsinformatie zonder dat het zicht   
vertroebeld wordt door de veelheid aan 
uitvoeringsdoelen en –taken. Ook willen we – in 
navolging van het advies van de Rekenkamer – 
in overleg met uw raad het aantal 
begrotingsprogramma’s verminderen. Zo kunnen 
we doelen en middelen slim en samenhangend 
bundelen. Voor de verdere uitwerking hiervan 
verwijzen wij naar de Sternota. Deze nota geeft 
invulling aan de transitie van de begroting oude 
stijl (2015) naar de begroting nieuwe stijl (2016 
e.v. jaren).  
  

 
Tot slot 
 
Met groot genoegen bieden wij u  hierbij de begroting voor 2015 aan. De begroting is financieel 
transparant, degelijk en duurzaam. We voeren een prudent beleid. Met de voorziene overschotten heeft de 
gemeente enige ruimte om tegenvallers op te vangen. Dat is belangrijk in onzekere tijden en geeft ruimte 
om onvoorziene ontwikkelingen in het sociaal domein niet direct te vertalen in het terugdraaien van 
investeringen, het verhogen van belastingen, of het inzetten op hogere bezuinigingen. Dat de lasten voor 
de Hilversummer kunnen worden beperkt is een teken dat Hilversum financieel steeds beter op orde is. 
Ondanks een intensieve investeringsagenda blijft de schuldpositie van de gemeente stabiel. De 
houdbaarheidsopgave heeft de ruimte om over de komende jaren te worden uitgespreid. Met de Sternota is 
de begroting toekomstgericht met een sterke focus op de politieke prioriteiten in de komende jaren. 
Kortom: het gaat goed met de financiën van de gemeente Hilversum en dit biedt vertrouwen voor de 
toekomst van de Mediastad. 
 



18 
 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Financiële Beschouwingen  
 
 



20 
 

 



21 
 

4. Financiële Beschouwingen  
 
4.1. Inleiding 
De financiële beschouwingen betreffen de belangrijkste ontwikkelingen die het financiële beeld 
2015-2019 bepalen. De uitgangspunten bij het opstellen van de programmabegroting 2015 zijn:  
• De programmabegroting 2014, de kadernota 2014 en overige raadsbesluiten. Daarnaast zijn de 

financieel onvermijdelijke ontwikkelingen die na het vaststellen van de kadernota 2014 hebben 
plaatsgevonden in deze begroting meegenomen. 

• Het nieuwe investeringsprogramma 2015-2018. 
 
4.2. Het financieel meerjarig beeld 
 
Algemeen  
Deze paragraaf bevat het financieel meerjarig beeld 2015-2019. Voor een splitsing van incidentele en 
structurele posten wordt u verwezen naar de staat van incidentele baten en lasten. Hieronder treft u in een 
oogopslag het financiële beeld van de programmabegroting 2015.  
 

 
 
Uit de bovenstaande cijfers blijken positieve saldi voor de jaren 2015 en 2018. Daar zijn we blij mee, ook 
omdat wij binnen deze begroting al onze ambities uit het Coalitieakkoord kunnen waarmaken. Voor 2019 
laat de meerjarenraming vooralsnog een nadelig saldo zien. Naast het waarmaken van de ambities in het 
Coalitieakkoord zullen wij ons ook blijven inzetten voor een financieel gezond Hilversum blijkend uit een 
sluitende meerjarige begroting.  
Bij het opstellen van de begroting 2015 zijn diverse financiële mutaties verwerkt. Deze mutaties zijn 
divers van aard en divers van omvang. U was van ons gewend dat in de financiële beschouwingen alle 
mutaties een toelichting werden voorzien en dat eigenlijk alle mutaties evenveel aandacht kregen ongeacht 
grote of aard van de mutatie. In de voorliggende financiële beschouwingen richten wij ons op de majeure 
en/of politiek gekleurde mutaties en hopen zo de lezers van de begroting hierbij te helpen om te focussen 
op de hoofdlijnen. Voor gedetailleerde informatie op micro niveau verwijzen wij u naar de bijlage van 
deze begroting waar alle mutaties als vanouds per programma worden toegelicht ongeacht de aard of 
omvang van de mutatie.  
 
Hervormingen  
Het college is ter invulling van de hervormingstaakstelling voortvarend van start gegaan en heeft voor 
2015 reeds € 1,5 miljoen structureel ingevuld. Invulling van deze hervormingen zijn voornamelijk 
gevonden in ongebruikte bestaande budgetten. Voorbeelden hiervan zijn budgetten die waren gereserveerd 
voor een nieuw te bouwen Cocon (€ 190.000) en ongebruikte budgetten bij te verstrekken voorzieningen 
(€ 667.000). Daarnaast zijn de voordelen van het centraliseren van de loketten (€ 222.000) opgenomen. De 
resterende hervormingstaakstellingen zien er als volgt uit: 
 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

Reguliersaldo uitgangssituatie 23 -706 -921 108 108

Mutaties bij het opstellen van de begroting 2015 1.926 -3.026 -2.649 -1.800 710

Reguliersaldo Programmabegroting 2015 1.949 -3.732 -3 .570 -1.692 818

Opbrengsten grondexploitaties -2.395 -8 -13 -             -             

Saldo grondexploiaties en verkopen niet strategisch bezit -800 -750 -             -             -             

Programmabegroting 2015 -1.246 -4.490 -3.583 -1.692 818
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Stadsfonds 
Met ingang van 2015 wordt met behulp van de OZB opbrengsten het Stadsfonds gevuld. Dit Stadsfonds 
komt er op verzoek van ondernemers en instellingen. Zij verzoeken de Gemeenteraad de OZB 
niet-woningen te verhogen. Tegelijk vragen zij de extra geïnde OZB niet-woningen (€ 790.000) als 
subsidie uit te keren aan een stichting. Binnen te onderscheiden trekkingsgebieden kunnen organisaties de 
in dat betreffende trekkingsgebied extra geïnde OZB, collectief inzetten. Waaraan is aan de gebieden (en 
de betalers in deze gebieden) zelf, passend binnen een aantal voorwaarden. De bestedingsvrijheid ligt dus 
bij de betalers. Het fonds is er voor de financiering van de collectieve belangen van ondernemers; waarbij 
alles wat zij zelf als hun collectief belang zien, in aanmerking komt. De gemeente is als eigenaar en 
gebruiker een van de betalers, int de OZB gelden, stort deze door via een subsidie. De gemeente draagt 
daarnaast extra € 110.000 bij voor specifiek gemeente brede investeringen. Daarnaast wordt de jaarlijkse 
extra verhoging van de OZB niet-woningen teruggedraaid. Na de eenmalige verhoging die ten gunste 
komt van het stadsfonds zal de OZB jaarlijks slechts met de inflatie stijgen. 
 
Nieuwe zorgtaken 
De bedragen in de meerjarenbegroting 2015-2019 wijken nogal af van voorgaande jaren. Zo is de 
Algemene Uitkering voor de komende jaren met circa € 43 miljoen gestegen. Dat is vooral het gevolg van 
de drie decentralisaties (participatie, WMO en jeugdzorg). Het begrotingstotaal – de ‘omzet van de 
gemeente’-  komt hiermee in 2015 op een totaalbedrag van € 244 miljoen. Deze budgetten zijn verwerkt 
overeenkomstig het raadsbesluit bij de meicirculaire. 
 
Kapitaallasten   
Jaarlijks worden de uit de gemeentelijke investeringen voortvloeiende rente- en afschrijvingslasten 
(kapitaallasten) opnieuw berekend. Hiertoe wordt de omvang van de volgende posten geactualiseerd: 

1. Het gemeentelijke bezit (vaste activa) en hoe dat zich meerjarig ontwikkelt. Onderdeel hiervan is 
de opstelling van een nieuw investeringsprogramma, waaraan in vergelijking met het vorige 
investeringsprogramma een jaarschijf is toegevoegd. 

2. De eigen financieringsmiddelen (onder meer reserves, voorzieningen). 
3. De behoefte aan vreemde financieringsmiddelen (het verschil tussen 1 en 2). 
4. De actuele marktrente. 

Op basis van de herberekende posten worden de rente- en afschrijvingslasten opnieuw bepaald evenals de 
nieuwe gemiddelde rentevoet (renteomslag) voor het komende begrotingsjaar. Voor 2015 komt deze uit 
op 3,0% (in 2014: 3,35% ). Het totale gemeente brede voordeel bedraagt  € 1.127.000 in 2015. 

2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

-1.000 -4.500 -8.000 -8.000 -8.000 

Hervormingen begroting 2015

-190 -230 -230 -230 -230 

-150 -150 -150 -150 -150 

-             -             -             -             -             

-890 -890 -890 -890 -890 

-220 -230 -230 -230 -230 

-             -             -             -             -             

-1.450 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Resterende hervormingstaakstellling

-             -471 -1.020 -1.020 -1.020 

-             -508 -1.100 -1.100 -1.100 

-             -600 -1.300 -1.300 -1.300 

-             -143 -310 -310 -310 

-             -355 -770 -770 -770 

-             -923 -2.000 -2.000 -2.000 

Totaal resterende bezuinigingstaakstelling -             -3.000 -6.500 -6.500 -6.500 

Begroting 2015

Taakstelling hervormingen sociale zaken en welzijn 

Hervormingstaakstelling kadernota 2014

Bezuiniging op faciliteiten

Besparing op uitvoering werkzaamheden

Hervormingen sociale zaken en welzijn 

Taakstelling hervormingen zorg

Taakstelling eerder ingezette houdbaarheidsopgave 

Taakstelling kerntaken (in te vullen door raad)

Hervormingen zorg

Eerder ingezette houdbaarheidsopgave 

(Kern)taken (in te vullen door raad)

Taakstelling bezuiniging op faciliteiten

Taakstelling besparing op uitvoering werkzaamheden
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Lokale heffingen 
Voor 2015 zullen de lokale lasten dalen. Als we uitgaan van de gemiddelde woningwaarde (€ 233.389) 
betekent dit voor eigenaar/gebruiker een lastendaling van bijna 3% en voor huurders 5%. Dit komt omdat 
de OZB alleen met de inflatie (1,5%) wordt verhoogd en de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing 
met resp. 2,5 en 7% worden verlaagd. Onze inzet daarbij is dat onze inwoners de komende vier jaar niet 
met lastenstijgingen worden geconfronteerd anders dan het inflatiepercentage op de OZB en de leges. Ten 
aanzien van de afvalstoffenheffing wordt de reserve afgebouwd door 

1. Investeringen op het gebied van afvalinzameling (€ 1 miljoen in 2015 en € 1 miljoen in 2016) 
2. Een eenmalige teruggaaf over 2014 
3. De verwachte teruggave van de GAD meenemen in de tariefberekening.  

 
Stelposten autonome- en nominale ontwikkelingen 
In de meerjarenraming is voor 2015 een stelpost ter dekking van de autonome ontwikkelingen opgenomen 
van € 1.000.000 en van € 1.300.0000 ter dekking van de nominale ontwikkelingen. Beide stelposten 
kunnen voor 2015 meerjarig vrijvallen. Naast deze vrijval moet de stelpost voor 2019 gevormd worden. 
Per saldo betekent dit een structureel voordeel van € 2.300.000 voor de jaren 2015 t/m 2018 en geen 
mutatie in 2019. Het vormen van deze stelpost in 2019 is een van de voornaamste oorzaken van het 
negatieve saldo in 2019. 
 
Bouwleges 
Voor 2015 laten de legesopbrengsten een aanzienlijk nadeel van  € 1.879.000 zien. Dit nadeel wordt voor 
€ 1.500.000 veroorzaakt door het overdragen van het project ‘HOV Ecoduct en tunnel’ van de gemeente 
naar de provincie zoals overeengekomen in een overeenkomst in januari 2014. Ten tijde van het opstellen 
van de begroting 2014 was er nog sprake van het uitgangspunt dat de gemeente Hilversum de bouwleges 
mocht heffen en dat bijbehorende legesinkomsten bij voltooiing van het project in het project zouden 
terugvloeien. Deze terug vloeiing is echter per abuis niet opgenomen in de begroting 2014. Afgesproken is 
dat de provincie nu formeel afhandeling en toetsing van de vergunning van het project ‘HOV Ecoduct en 
tunnel’ voor haar rekening neemt. Hierdoor ontvangen wij niet meer de bouwleges van dit project. Echter 
er staat wel in een overeenkomst dat de gemeente een gunstige uurvergoeding krijgt voor het adviseren op 
de aanvraag ‘HOV Ecoduct & tunnel’, waardoor het negatieve verschil in de totaalopbrengst nog wat zal 
teruglopen. Het restant van de mutaties komen voort uit verschuivingen van bouwprojecten tussen de jaren 
(2015, 2016 en 2017). De verschillen in 2018 en 2019 komen voort uit toegepaste systematiek waarbij 
verondersteld wordt dat de laatste jaarschijf gelijk is aan het jaar daarvoor. De tijdshorizon in de analyse 
van de legesopbrengsten ten tijde van de opmaak van de Programmabegroting bedraagt 4 jaren. 
 
Participatie  
Door de stijging van het aantal mensen die een bijstandsuitkering ontvangen zullen de uitgaven met 
€ 1.136.000 stijgen. Daarnaast is de bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
met € 1.472.000 naar beneden bijgesteld. Vooralsnog is dit nadeel niet structureel opgenomen in de 
begroting. Of en hoe bovenstaande ontwikkelingen meerjarig vertaald dienen te worden is nog onbekend. 
Voor het einde van het jaar 2014 zult u na een gedegen analyse een voorstel ontvangen waaruit ook de 
meerjarige gevolgen blijken.  
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5. Programma's 
 
Inleiding 
Met de vaststelling van deze programmabegroting bepaalt u per beleidsterrein de ambities van de 
gemeente Hilversum voor het jaar 2015 en de budgetten die daarbij horen (de autorisatie vindt plaats op 
het niveau van totale lasten en baten per programma). De beleidsterreinen waarop de gemeente Hilversum 
actief is komen terug in de programma’s die u in dit onderdeel van de begroting aantreft. De opzet en 
indeling van de programma’s is conform het in 2008 geïntroduceerde model. Hieronder treft u de opzet 
van de programma’s. 
 
Opzet van de programma’s 
In de programma’s staat centraal het inzichtelijk maken van de relatie tussen doelen, activiteiten en 
kosten, opdat de raad met de begroting zijn kaderstellende en controlerende rol goed kan vervullen. 
 
Alle programma’s kennen dezelfde indeling: 
• Output effectketen. 
• Missie/programmadoelstelling. 
• Context en achtergrond. 
• Kaderstellende beleidsnota’s. 
• Beleidsdoelen (vanuit de vraag ‘wat willen we bereiken’). 
• Prestaties (vanuit de vraag ‘wat gaan we doen om het beleidsdoel te bereiken’). 
• Indicatoren (met behulp waarvan de mate van doelbereiking wordt aangegeven). 
• Financiën (wat mag het kosten?). 
 
Elk beleidsdoel wordt - mét bijbehorende prestaties (= activiteiten) en indicatoren toegelicht. De 
beleidsdoelen zijn zodanig gekozen dat zij met elkaar een overzicht bieden van de belangrijkste thema’s 
binnen een programma. Per beleidsdoel zijn de voor het begrotingsjaar (politiek) relevante prestaties 
vermeld. Niet alle activiteiten zijn vermeld want dat neemt het zicht op de hoofdlijn weg. Indicatoren zijn 
opgenomen om meetbaar te maken of en in hoeverre de ambities zijn gerealiseerd. De indicatoren kunnen 
zowel betrekking hebben op prestaties als op beleidsdoelen. De budgetten van de programma’s worden 
verdeeld over de beleidsdoelen en op diverse plekken binnen het programma genoemd.  
 
Voor een beperkt aantal budgetten ligt de koppeling aan een specifiek beleidsdoel niet voor de hand. Dit 
doet zich met name voor in de programma’s 1, 7 en 11: 
In programma 1 financiën is de volgende rubricering aangebracht: 
• financieringsfunctie; 
• algemene uitkering en overige baten en lasten; 
• belastingen; 
• saldi kostenplaatsen diensten; 
• mutaties reserves; 
• saldo na bestemming resultaat. 
 
In hoofdstuk 7 wordt in de paragrafen financiering en lokale heffingen overigens uitgebreid ingegaan op 
de algemene dekkingsmiddelen.  
 
Voor programma 7. Wonen/ISV geldt dat het budget bouwgrondexploitaties aan vele beleidsdoelen een 
bijdrage levert. Daarom is dit budget niet opgesplitst. 
 
Programma 11. Bestuurlijke aangelegenheden bevat geen beleidsdoel bij de budgetten voor 
bestuursondersteuning omdat deze bestemd zijn voor de reguliere bedrijfsvoering. 
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Programma 1 
Financiën 
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Programma 01 :Financiën  
 
Portefeuillehouder W. Jaeger 
 
Context en achtergrond 
In het programma Financiën worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord: onder meer de 
algemene uitkering en opbrengsten uit belastingen, waaronder de onroerend zaakbelasting. 
Daarnaast bevat het programma de kosten die gemoeid zijn met de inning van die belastingen en 
de kosten van de financieringsfunctie. Verder is in het programma een aantal eenmalige 
budgetten verwerkt in de vorm van reserves, voorzieningen en investeringen. 
 
Al deze posten hebben met elkaar gemeen dat ze een (belangrijke) bijdrage leveren aan het functioneren 
van de gemeentelijke organisatie en het realiseren van de door de organisatie nagestreefde 
maatschappelijke doelstellingen (beleidsdoelen). Ze zijn echter niet aan een of enkele specifieke 
doelstellingen te koppelen, zoals dat in de andere programma's wél het geval is. Dit programma is daarom 
anders ingericht dan de programma's 2 tot en met 16. 
 
In de paragrafen Lokale Heffingen (7.1), Weerstandsvermogen (7.2) en Financiering (7.4) en in hoofdstuk 
6 Algemene Dekkingsmiddelen is uitgebreide informatie te vinden over de onderwerpen van dit 
programma. Ook hoofdstuk 8 bevat onder paragraaf 7 (lasten en baten financieringsfunctie) en 11 
(algemene uitkering uit het gemeentefonds) relevante informatie over dit programma. 
 
 
 



34 
 

 
 

1           PROGRAMMA 1 Financiën

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten omschrijving
1.1 Financieringsfunctie 19 17 15 15 15 15 15
1.2 Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten 188 1.682 1.285 1.651 831 1.474 3.808
1.3 Belastingen 3.495 3.624 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379
1.4 Saldi kostenplaatsen diensten 3.654 1.485 96 -24 -627 -952 -952 
1.5 Mutaties reserves 3.087 5.136 40 1.611 1.665 2.026 2.026

Totaal lasten 10.443 11.944 4.815 6.632 5.263 5.942 8.276

Baten
1.1 Financieringsfunctie -4.997 -4.225 -3.789 -3.702 -3.643 -3.615 -3.615 
1.2 Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten -88.224 -93.504 -134.548 -136.591 -135.499 -135.251 -134.803 
1.3 Belastingen -18.320 -18.895 -19.767 -20.138 -20.517 -20.904 -21.299 
1.4 Saldi kostenplaatsen diensten -1.498 -               -               50 800 800 800
1.5 Mutaties reserves -6.689 -7.695 -5.010 -3.569 -2.371 -2.244 -2.244 

Totaal baten -119.728 -124.319 -163.114 -163.950 -161.230 -161.214 -161.161 

Saldo 
1.1 Financieringsfunctie -4.978 -4.208 -3.774 -3.687 -3.628 -3.600 -3.600 
1.2 Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten -88.036 -91.822 -133.263 -134.940 -134.668 -133.777 -130.995 
1.3 Belastingen -14.825 -15.271 -16.388 -16.759 -17.138 -17.525 -17.920 
1.4 Saldi kostenplaatsen diensten 2.156 1.485 96 26 173 -152 -152 
1.5 Mutaties reserves -3.602 -2.559 -4.970 -1.958 -706 -218 -218 

Totaal saldo -109.285 -112.375 -158.299 -157.318 -155.967 -155.272 -152.885 

1 Toevoegingen reserves 6.141 5.050 14 -               -               -               -               
1 Onttrekkingen reserves -11.024 -2.270 -1.084 -1.047 -408 -47 -47 

Totaal saldo excl. reservemutaties -114.168 -109.595  -159.369 -158.365 -156.375 -155.319 -152.932 
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
1.1 Financieringsfunctie -               -               -               -               
1.2 Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten -               -               -               -               
1.3 Belastingen -               -               -               -               
1.4 Informatisering & automatisering 527 662 517 427
1.5 Mutaties reserves -               -               -               -               
I1 -               -               -               -               

Totaal 527 662 517 427

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving reserve 1-1- 31-12-

doel 2015  erbij eraf 2015

Reserves
1.1 Algemene reserve, ongebonden 3.501 -               -               3.501
1.2 Algemene reserve, gebonden 54.230 -               -               54.230
1.3 Reserve Slank & Hoogw aardig 2.347 14 -1.000 1.361
1.4 Dienstreserves 207 -               -               207
1.5 Overige reserves 1.083 -               -84 999

Totaal reserves 61.368 14 -1.084 60.298

Voorzieningen
1.1 Financieringsfunctie -               -               -               -               
1.2 Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten -               -               -               -               
1.3 Belastingen -               -               -               -               
1.4 Onderhouds- en PvdT voorzieningen 4.154 1.915 -2.224 3.845
1.5 Mutaties reserves -               -               -               -               

Totaal voorzieningen 4.154 1.915 -2.224 3.845

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 4.815
Baten 2015 -163.114 
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Programma 02 
Sociale Zaken 
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Programma 02: Sociale Zaken 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

02.01
Iedere Hilversummer doet 

naar vermogen mee                                                                        
Saldo: € 24.596.000

Inwoners in staat te stellen 
volwaardig mee te doen en 

bij te dragen aan de 
samenleving.

Saldo: € 24.596.000

Meedoen naar 
vermogen

• Voor de groep re-integratie- en/of 
uitkeringsgerechtigden die potentieel 
economisch redzaam is, worden 200 
trajecten afgerond met als reden 
werkaanvaarding.

• Voor de groep re-integratie- en/of 
uitkeringsgerechtigden die niet direct 
economisch redzaam kan zijn, wordt 
van 170 mensen een maatschappelijke 
tegenprestatie gevraagd. 
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Programma 02: Sociale Zaken 
 

Portefeuillehouder A. Klamer 

 
Missie/programmadoelstelling 
De doelstelling van dit programma is om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen volwaardig mee te 
doen en bij te dragen aan de samenleving. Meedoen door het hebben van een baan, het kunnen voorzien in 
het eigen levensonderhoud of door op andere manieren maatschappelijk actief te zijn.  
Voor sommige inwoners is volwaardig meedoen een vanzelfsprekendheid, voor anderen is dit een grotere 
opgave. De gemeente wil ook aan deze inwoners perspectief bieden op volwaardig meedoen. We gaan 
zoveel mogelijk uit van eigen kracht van mensen en bieden ondersteuning waar dat nodig is. 
 
Context en achtergrond 
Sociaal Domein  
Samen met de programma's 3 (Onderwijs en Jeugdzaken) en 4 (Welzijn en Zorg) bestrijkt programma 2 
(Sociale Zaken) het sociaal domein. Deze programma's hebben een gemeenschappelijke doelstelling: dat 
inwoners beter en/of langer mee blijven doen in de samenleving. Als iemand een beroep doet op 
ondersteuning door de gemeente, gaan we uit van de vraag van de inwoner. De gemeente hanteert het 
principe ‘één klant/huishouden, één plan, één regisseur’. Is er behoefte aan professionele ondersteuning, 
dan wordt deze - waar mogelijk - preventief ingezet.  
De focus heeft in 2014 gelegen op het overnemen van de nieuwe taken en voorbereiden van wat móet: de 
transitie. In 2015 ligt de focus op de transformatie: de uitwerking van wat kán. Het gaat dan om hoe de 
gemeente de regie voert, hoe we zoveel mogelijk gebruik maken van innovaties, en op welke manier we 
het beste investeren in preventie en een goede wijkinfrastructuur. De transformatie betekent dat de 
gemeente sterk investeert in de relatie met inwoners.  
 
Participatiewet 
De Participatiewet betekent één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt; hij voegt de Wet werk en 
bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samen. De 
Participatiewet treedt in werking op 1 januari 2015 en heeft betrekking op de participatie van inwoners uit 
de potentiële beroepsbevolking. Naast deze uitbreiding van de groep mensen die onder de Participatiewet 
vallen, zijn nog enkele andere wijzigingen in de wet aangebracht. Wijzigingen zijn onder meer de 
invoering van een zogenoemde kostendelersnorm (ter vervanging van de huishoudinkomenstoets die in 
2012 is geïntroduceerd en ook in 2012 weer is ingetrokken), de uniformering van verplichtingen, 
waaronder de arbeids- en re-integratieplicht en de tegenprestatie voor de uitkering. De Participatiewet 
geeft gemeenten ten slotte meer mogelijkheden om maatwerk te leveren bij de toekenning van bijzondere 
bijstand.  
 
Regionale samenwerking  
In het sociaal domein wordt met de andere gemeenten in de regio kennis gedeeld en samengewerkt. 
Concreet richt deze samenwerking zich op de inkoop van individuele voorzieningen voor onze inwoners. 
Voor deze individuele voorzieningen geldt, dat het effectiever en efficiënter is om ze op grotere - 
regionale - schaal in te kopen en uit te voeren.  
 
Toegang en regie  
Om met ingang van 1 januari 2015 de nieuwe taken goed uit te kunnen voeren is gekozen voor één 
integrale toegang. In deze toegang, maar ook bij de inwoner thuis, wordt de hulpvraag van de inwoner 
verduidelijkt. Het kan gaan om een eenvoudige vraag of een meer complexe problematiek. Vervolgens 
wordt in een plan van aanpak bepaald wat de volgorde is van de aanpak van de problemen, wat de 
inwoner eventueel zelf nog kan doen en welke voorziening moet worden ingezet.   
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Financiële gevolgen 
De gevolgen van de economische recessie zijn nog merkbaar. Het Centraal Planbureau constateert 
weliswaar een voorzichtig herstel van de economie, maar de ervaring leert dat de afname van het aantal 
bijstandsgerechtigden pas wat later optreedt. Bovendien wordt de doelgroep van de Participatiewet groter: 
mensen met arbeidsvermogen die voorheen een Wajong-uitkering  of een Wsw-dienstverband zouden 
krijgen, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. In de budgetsystematiek van het 
Inkomensdeel WWB beweegt het landelijke macrobudget - naast nog een aantal andere factoren -  mee 
met de groei of afname van het landelijk aantal bijstandsgerechtigden. Met ingang van 1 januari 2015 
heeft het Rijk gekozen voor een nieuw model voor verdeling van dit macrobudget per gemeente. De 
effecten van dit nieuwe verdeelmodel zijn nog niet bekend. Om de herverdeeleffecten die gepaard gaan 
met de overgang naar het nieuwe model te verzachten, is besloten tot een overgangsregime voor de eerste 
drie jaren. (De eerste twee jaren is de berekening gebaseerd op 50% nieuw model en 50% uitgaven in het 
verleden. Het derde jaar is dit 75% nieuw model en 25% uitgaven in het verleden. Vanaf het vierde jaar 
wordt het budget geheel op basis van het nieuwe model berekend.)   
 
Kaderstellende beleidsnota´s 
• Uitvoeringsnota Transitie Sociaal Domein, juni 2014 
• De transformatie in het sociaal domein, oktober 2013 
•  ‘Meedoen naar Vermogen’, Beleidsplan Sociale Zaken 2012-2015, 2011 
• Uitvoeringsplan bij ‘Meedoen naar Vermogen’ en Projectenboek, 2012 
• Actieplan jeugdwerkloosheid, 2014 
• Toeslagenverordening WWB, 2013 
• Verordening langdurigheidstoeslag WWB, 2009 
• Beleidsregels langdurigheidstoeslag, 2009 
• Re-integratieverordening WWB, 2013 
• Verordening tijdelijke regels aanscherping WWB, 2012 
• Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen, 2012 
• Beleidsregels waarschuwing en verwijtbaarheid, 2014 (ingaande 01-01-2013) 
• Maatregelenverordening WWB, 2013 
• Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz, 2013 
• Beleidsregels terugvordering WWB, Ioaw en Ioaz, 2013 
• Beleidsregels terugvordering levensonderhoud Bbz, 2011 
• Verordening Inburgering (overgangsrecht), 2013 
• Beleidsregels Inburgering, 2013 
• Verordening Cliëntenparticipatie WWB, 2010 
• Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken WSW gemeenschappelijke regeling 

Tomingroep, 2008 
• Verordening cliëntenparticipatie WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep, 2008. 
• Beleidsregels Schuldhulpverlening, 2012 
• Beleidsnota Schuldhulpverlening aan (ex)-ondernemers, 2009 
• Nota bijzondere bijstand, 2004, inclusief beleidsregels op onderwerp 
• Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, 2013 
• Beleid krediethypotheek en pandrecht bijstand 2008 
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Met ingang van 1 januari 2015 vinden krachtens de Participatiewet de volgende wijzigingen plaats: 
• Re-integratieverordening: vervalt en wordt vervangen door Participatieverordening. 
• Loonkostensubsidie: nieuwe verordening in het kader van de Participatiewet 
• Tegenprestatie: nieuwe verordening in het kader van de Participatiewet. 
• Toeslagenverordening: vervalt per 1 januari 2015 
• Verordening Langdurigheidstoeslag: vervalt en wordt vervangen door de Verordening individuele 

inkomenstoeslag. 
• Beleidsregel Individuele studietoeslag: nieuw in het kader van de Participatiewet. 
 
De overige verordeningen wijzigen niet inhoudelijk, maar worden voor zover nodig aangepast aan de 
Participatiewet.  
 
 
Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit één onderdeel: 
• Werken en meedoen. 
 
Subfuncties 
• 610.1 Bijstand/financiële dienstverlening. 
• 611.1 Sociale werkvoorziening. 
• 614.1 Gemeentelijk minimabeleid. 
• 614.4 Kwijtschelding belastingen. 
• 621.1 Vreemdelingen. 
• 623.2 Participatiebudget: Re-integratie. 
• 623.3 Participatiebudget: Inburgering. 
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Meedoen naar vermogen 

 
Beleidsdoel 02.01.: Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee 
Het beoogde maatschappelijk effect is dat de potentiële beroepsbevolking duurzaam onafhankelijk is van 
(inkomens)voorzieningen. Dat betekent dat deze inwoners economisch en sociaal zelfstandig zijn. Met 
andere woorden: zij hebben een betaalde baan, zijn bezig met maatschappelijk nuttig werk of hebben 
minimaal hun leven en huishouden op orde.  De gemeente stimuleert dat zoveel mogelijk mensen 
economisch en sociaal redzaam zijn en daardoor meedoen aan de samenleving. De vraag en de behoefte 
van de inwoner staan centraal. Daarom richten we ons allereerst op het vinden van een oplossing voor de 
vraag en behoefte en in de tweede plaats op de wettelijke regeling waarmee deze behoefte ondersteund 
kan worden. We zoeken daarbij zoveel mogelijk de verbinding met de verschillende beleidsvelden in het 
sociaal domein.  
 
Inclusieve samenleving 
Het streven is dat inwoners duurzaam onafhankelijk zijn van gemeentelijke inkomensvoorzieningen. Dat 
betekent dat inwoners economisch en sociaal zelfstandig zijn. We hanteren het uitgangspunt dat de 
samenleving en dus ook de arbeidsmarkt inclusief zijn, en dat die zich bewust en actief openstelt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond of fysieke situatie. Beperkingen, of ze nu fysiek, 
psychisch, verstandelijk of sociaal zijn, zijn geen reden voor uitsluiting.  
 
Economisch redzaam 
Mensen met betaald werk zijn het meest redzaam. Niet alleen in financiële zin; werk zorgt voor een 
gevoel van eigenwaarde en kan er toe bijdragen dat men zich verder ontplooit. Bovendien is de uitstroom 
uit de bijstand dan het meest structureel. Iemand wordt als economisch redzaam beschouwd als hij door 
inkomsten uit arbeid volledig in het eigen onderhoud kan voorzien.  
 
Een voor de gemeente nieuwe doelgroep zijn inwoners met een arbeidsbeperking. De Participatiewet geeft 
gemeenten de mogelijkheid om werkgevers te compenseren als deze inwoners niet ten volle het 
minimumloon kunnen waarmaken. Deze compensatie bestaat dan het verstrekken van een 
loonkostensubsidie. Daarnaast kan de gemeente de werkgever een pakket van diensten bieden om iemand 
met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, zoals omschreven onder 'werkgeversdienstverlening'.  
 
Werkbedrijf 
Op het niveau van de arbeidsregio gaan de regiogemeenten, werkgevers en werknemers (vakbonden, 
werknemersorganisatie), UWV, SW-bedrijf en/of private partijen een intensieve relatie met elkaar aan in 
het 'Werkbedrijf`. Het Werkbedrijf is geen instituut, maar een bestuurlijk regionaal 
samenwerkingsverband. Gemeenten hebben de ‘lead’ bij de Werkbedrijven. De wethouder c.q. trekker 
van de arbeidsmarktregio is voorzitter van het samenwerkingsverband. Het Werkbedrijf heeft de rol van 
aanjagen, elkaar aanspreken en monitoren van de voortgang van de regionale samenwerkingsafspraken. In 
het Werkbedrijf komt een marktbewerkingsplan tot stand,  dat kansen en mogelijkheden beschrijft voor 
het plaatsen van in het bijzonder mensen met een arbeidsbeperking. De taak van het Werkbedrijf is er op 
toe te zien dat dit plan wordt uitgevoerd. Het Werkbedrijf is vormvrij; een optie is om voor het 
Werkbedrijf de vorm van een coöperatie te kiezen. Een coöperatie leidt mogelijk tot een beter resultaat, 
door de samenwerking en mogelijk ook budgetten te richten op een gedeeld doel.    
 
Werkgeversdienstverlening 
In de visie op participatie en dienstverlening wordt gekozen voor het gezamenlijk regionaal organiseren 
van de werkgeversdienstverlening. Regionaal, omdat werkgelegenheid zich niet beperkt tot de grenzen 
van de wijk of de gemeente. De dienstverlening richt zich op het vertalen van de vraag van werkgevers 
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naar het juiste aanbod. Bij de invulling van social-returnverplichtingen bij gemeentelijke of regionale 
inkoop denken we mee met de werkgever wat haalbaar is. Waar mogelijk proberen we maatschappelijk 
verantwoord ondernemen bij werkgevers te stimuleren, vooral door het 'ontzorgen' van werkgevers: het 
moet niet ingewikkeld zijn of financieel risicovol om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te 
nemen. Werkgevers kunnen ontzorgd worden door een basispakket aan faciliteiten te bieden zoals de 
no-riskpolis, jobcoaching, begeleiding en werkplekaanpassingen.  
De focus ligt eerst en vooral op het opbouwen van duurzame relaties met werkgevers. Door veel te 
investeren in de contacten met werkgevers groeit het netwerk van werkgevers. Het doel is om in 
samenwerking met iedereen die behulpzaam kan zijn vacatures of leerwerk- en stageplaatsen te genereren. 
Cliënten worden gekoppeld aan de vacatures van werkgevers, de meest geschikte kandidaat wordt 
voorgedragen. Komen cliënt en vacature niet overeen, dan zorgen wij voor een goede aansluiting door 
gericht in te zetten op de ontbrekende kennis en vaardigheden. 
 
Sociaal redzaam 
Iemand wordt als sociaal redzaam beschouwd als deze het vermogen heeft om dagelijkse 
levensverrichtingen zelfstandig te doen en om zelfstandig te functioneren in dagelijkse leefsituaties zoals 
de verzorging van het huishouden, en het beheer van de financiën, en als hij invulling kan geven aan 
vrijetijdsbesteding en relaties met andere mensen kan onderhouden. Bij verminderde sociale 
zelfstandigheid als gevolg van beperkingen, psychische of psychosociale problemen zetten wij 
gemeentelijke voorzieningen in met het doel de sociale participatie te vergroten of de sociale 
zelfstandigheid te behouden. Het doel is dan niet primair economische zelfstandigheid door deelname aan 
het arbeidsproces, maar dat kan wel een volgende stap zijn. 
 
Tegenprestatie 
De belangrijkste doelstelling van de Participatiewet is meedoen. Om die reden is in de wet opgenomen dat 
iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt een tegenprestatie moet leveren. De Participatiewet hanteert 
het begrip tegenprestatie breed: deze verplichting kan uiteenlopen van een arbeidsverplichting (het zoeken 
naar betaald werk of het volgen van een (scholings)traject dat moet leiden naar betaald werk) tot de 
verplichting om maatschappelijk nuttig werk te verrichten. Dit is een op de persoon gerichte beoordeling. 
Bij deze beoordeling gelden de uitgangspunten dat maatschappelijk nuttig werk geen regulier werk mag 
verdringen, dat het zinvolle werkzaamheden zijn en dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de persoon.   
 
Minimabeleid 
Mensen met een laag inkomen willen we laten meedoen aan het maatschappelijk bestaan. Het lage 
inkomen mag geen belemmering zijn om mee te doen. Met behulp van inkomensondersteunende 
regelingen en incidentele bijstand draagt de gemeente ertoe bij dat inwoners kunnen participeren. 
Schuldhulpverlening is onderdeel van het minimabeleid. Het hebben van schulden kan een belangrijke 
belemmering vormen om aan het werk te gaan of op een andere manier te participeren. De economische 
recessie heeft gezorgd voor een toename van het aantal inwoners dat moet leven van een laag inkomen. 
Begin 2015 wordt opnieuw een minima-effectrapportage gemaakt. Eventueel leidt die rapportage tot 
bijstelling van het minimabeleid.  
 
Betaalbaarheid 
Door een goede invulling van de 'poortwachtersrol' worden onterechte uitkeringen zoveel mogelijk 
voorkomen. Om de betaalbaarheid in de hand te houden, zet de gemeente intensief in op uitstroom, zoekt 
samenwerking met werkgevers en maatschappelijke dienstverleners, en ziet zij erop toe dat verplichtingen 
worden nagekomen. 

 
Saldo Beleidsdoel € 24.596.000 
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Prestaties 
• Voor de groep re-integratie- en/of uitkeringsgerechtigden die potentieel economisch redzaam is, 

worden 200 trajecten afgerond met als reden werkaanvaarding. 
• Voor de groep re-integratie- en/of uitkeringsgerechtigden die niet direct economisch redzaam kan zijn, 

wordt van 170 mensen een maatschappelijke tegenprestatie gevraagd.  
 

 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

 
Toelichting op de indicator 'Aantal cliënten geplaatst op een vacature':  
Deze indicator is gebaseerd op een prognose van de mogelijkheden van de (regionale) arbeidsmarkt en de beschikbare vacatures, 
zowel in aantal als in soort. Daarnaast is deze gebaseerd op de verdiencapaciteit per klantgroep en de plaatsingsmogelijkheden.     

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
2013

2015 2016 2017 2018

I
Aantal cliënten geplaatst op een 
vacature

GWS4all 195 200 200 200 200

I
Aantal cliënten dat een 
maatschappelijke tegenprestatie 
vervult 

GWS4all 149 170 180 190 200

K
Gemiddeld aantal personen 
(hoofduitkeringsgerechtigden) dat een 
inkomensvoorziening heeft

GWS4all 1629 1846 - - -

K
Gemiddeld aantal personen dat 
werkzaam is in de sociale 
werkvoorziening

Tomin 368 365 - - -
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2           PROGRAMMA 2 Sociale Zaken

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
2.1 Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee                                                                        48.636 52.089 52.392 52.236 52.276 52.308 52.308

Totaal lasten 48.636 52.089 52.392 52.236 52.276 52.308 52.308

Baten
2.1 Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee                                                                        -38.438 -40.643 -27.796 -30.404 -30.404 -30.404 -30.404 

Totaal baten -38.438 -40.643 -27.796 -30.404 -30.404 -30.404 -30.404 

Saldo (excl. mutaties reserves)
2.1 Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee                                                                        10.198 11.446 24.596 21.832 21.872 21.904 21.904

Totaal saldo 10.198 11.446 24.596 21.832 21.872 21.904 21.904

2 Toevoegingen reserves 770 -               -               -               -               -               -               
2 Onttrekkingen reserves -322 -948 -483 -17 -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 10.646 10.498 24.11 3 21.815 21.872 21.904 21.904
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
2.1 Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee                                                                        -               -               -               -               

Totaal -               -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
2.1 Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee                                                                        500 -               -483 17

Totaal reserves 500 -               -483 17

Voorzieningen
2.1 Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee                                                                        -               -               -               -               

Totaal voorzieningen -               -               -               -               

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 52.392
Baten 2015 -27.796 
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Programma 03 
Onderwijs en Jeugdzaken 

 



50 
 

Programma 03: Onderwijs en Jeugdzaken 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

03.01
Pijler 1: Brede Ontwikkeling 

Saldo: € 4.923.000

Inwoners in staat te stellen 
om volwaardig mee te doen 

en bij te dragen aan de 
samenleving. Kinderen en 

jongeren moeten zich 
kunnen ontwikkelen om 

zelfstandig te functioneren in 
de maatschappij.                                  

Saldo: € 31.378.000

Jeugd

• Inzetten van preventieve opvoed-
/opgroei-ondersteuning als 
laagdrempelige voorziening. De 
laagdrempeligheid blijkt uit een 
toename van het aantal ouders dat 
bereikt wordt, in samenhang met een 
afname van duurdere voorzieningen 
(pijler 3: passende ondersteuning).

• Het aantal brede scholen is in 2015 
uitgebreid met minimaal 1.

• De jongerenenquête krijgt op basis van 
de Jeugdwet een nieuwe invulling en 
verbreding. De enquête wordt in 2015 
gehouden.  

• Het verminderen van het aantal van 
overlast door jeugdigen, door een 
adequate repressieve aanpak.

• Het vergroten van het bereik van de 
doelgroep VVE tot 100%, door een 
verbeterde doorgaande leerlijn en 
samenwerking tussen voorschoolse en 
vroegschoolse VVE-locaties.

• Het verminderen van het aantal 
voortijdige schoolverlaters, door een 
snelle en meer persoonlijke benadering 
van de potentiële schoolverlater, in 
samenwerking met de scholen.

• Minder gebruik van individuele 
voorzieningen in het kader van de 
Jeugdwet.

• Voldoende, passende, veilige en 
functionele huisvesting voor het primair 
en voortgezet onderwijs in Hilversum.

03.02
Pijler 2: Versterken van 

Kansen                                       
Saldo: € 1.578.000

03.03
Pijler 3: Passende 

Ondersteuning                     
Saldo: € 15.777.000

03.04
Passende 

Onderwijshuisvesting
(Pijler 1)                              

Saldo: € 9.100.000

Onderwijs
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Programma 03: Onderwijs en Jeugdzaken 
 

Portefeuillehouder E.J.G. van der Want 

 
 
Missie/programmadoelstelling 
De doelstelling van dit programma is om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen volwaardig mee te 
doen en bij te dragen aan de samenleving. Kinderen en jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen om 
zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Voor kinderen die het nodig hebben biedt Hilversum 
ondersteuning, zodat elk kind zich kan ontplooien. In sommige gezinnen is gezond en veilig opgroeien 
van kinderen geen vanzelfsprekendheid. De gemeente wil ook deze gezinnen perspectief bieden op 
volwaardig meedoen. We gaan zoveel mogelijk uit van eigen kracht van mensen en bieden ondersteuning 
waar dat nodig is. 
 
Context en achtergrond 
 
Sociaal Domein  
Samen met de programma`s 2 (Sociale Zaken) en 4 (Welzijn en Zorg) bestrijkt programma 3 (Onderwijs 
en Jeugdzaken) het sociaal domein. Deze programma's hebben een en dezelfde doelstelling: dat inwoners 
beter en/of langer mee blijven doen in de samenleving. Als iemand een beroep doet op ondersteuning door 
de gemeente, gaan we uit van de vraag van de inwoner. De gemeente hanteert het principe ‘één 
huishouden, één plan, één regisseur’. Als er behoefte is aan professionele ondersteuning, dan wordt deze - 
waar mogelijk - preventief ingezet.  
De focus heeft in 2014 gelegen op het overnemen van de nieuwe taken en voorbereiden van wat móet: de 
transitie. In 2015 ligt de focus op de transformatie: de uitwerking van wat kán. Het gaat dan om hoe de 
gemeente regie voert, hoe we zoveel mogelijk gebruik maken van innovaties, en op welke manier we het 
beste  investeren in preventie en een goede wijkinfrastructuur. De transformatie betekent dat de gemeente 
sterk investeert in de relatie met inwoners.  
 
Jeugdbeleid 
De Jeugdwet regelt een nieuw jeugdstelsel, waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk 
zijn voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, 
jeugdreclassering en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.  
Het jeugdbeleid van Hilversum richt zich op alle kinderen en jongeren in Hilversum. Het beleidsplan 
#jonginhilversum rust op 3 pijlers: 
1. Brede ontwikkeling: dit wil zeggen de brede collectieve ontwikkeling van álle jeugdigen in Hilversum. 

Voorwaarden hiervoor zijn goede basisvoorzieningen zoals de jeugdgezondheidszorg, informatie en 
advies aan ouders en kinderen, onderwijshuisvesting, brede scholen, jongeren- en ouderparticipatie. 

2. Versterken van kansen: bedoeld voor jeugdigen en hun ouders die tijdelijk een lichte vorm van 
ondersteuning nodig hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden. Het gaat om de gemeentelijke 
preventieve taken, zoals de inzet van voor- en vroegschoolse educatie, lichte ondersteuningstrajecten 
voor kinderen en ouders en de aanpak van voortijdig schoolverlaten. 

3. Passende ondersteuning: de gemeente biedt passende en snelle ondersteuning op het moment dat het 
kind, de jongere en/of het gezin en hun sociale netwerk een probleem zelf niet kunnen oplossen, en 
individuele ondersteuning op maat nodig is. De gemeente is met ingang van 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor het realiseren van Passende ondersteuning. 

 
Regionale samenwerking  
In het sociaal domein wordt met de andere gemeenten in de regio kennis gedeeld en samengewerkt. 
Concreet richt deze samenwerking zich op de inkoop van individuele voorzieningen voor onze inwoners.  
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Voor deze individuele voorzieningen geldt, dat het effectiever en efficiënter is om ze op grotere - 
regionale - schaal in te kopen en uit te voeren.  
 
Toegang en regie  
Om met ingang van 1 januari 2015 de nieuwe taken goed uit te kunnen voeren is gekozen voor één 
integrale toegang. In deze toegang, maar ook bij de inwoner thuis, wordt de hulpvraag van de inwoner 
verduidelijkt. Het kan gaan om een eenvoudige vraag, of een meer complexe problematiek. Vervolgens 
wordt in een plan van aanpak bepaald wat de volgorde is van de aanpak van de problemen, welke inzet de 
inwoner eventueel zelf kan leveren en welke voorziening moet worden ingezet.   
 
Financiële gevolgen 
Voor de uitvoering van de jeugdhulpverlening ontvangt de gemeente de komende jaren minder geld. De 
bezuinigingen op het landelijke macrobudget lopen op van ca.4 % in 2015 naar 15% in 2017. De 
kortingen op de budgetten voor de gemeenten kunnen echter verschillen met bovenstaande landelijke 
kortingen, omdat dit afhangt van de verdeling van de macrobudgetten over de gemeenten. De verdeling 
van de budgetten over de gemeenten is gebaseerd op het werkelijk gebruik van de jeugdhulpverlening in 
de afgelopen jaren. Vermoedelijk zullen de gemeenten vanaf 2016 gefinancierd worden op basis van een 
nieuw landelijk verdeelmodel. Dit kan op termijn consequenties hebben voor de hoogte van de 
gemeentelijke budgetten op de verschillende onderdelen. 
 
Onderwijshuisvesting 
De wijze waarop wij uitvoering geven aan onze wettelijke taak op het terrein van onderwijshuisvesting is 
vastgelegd in de verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting. In het IHP (Integraal 
HuisvestingsPlan) is dit uitgewerkt. De meerjaren-investeringskostenraming bij het IHP wordt jaarlijks 
geactualiseerd op basis van prognoses (leerlingenaantallen) en andere ontwikkelingen. De door het rijk 
geplande overheveling van gelden op het terrein van de onderwijshuisvesting zal gevolgen hebben voor 
het IHP. Ook de beoogde verdere decentralisatie van rijksmiddelen voor het beheer en onderhoud van de 
schoolgebouwen heeft consequenties voor de gemeentelijke begroting en het takenpakket. 
 
Samenhang met andere programma’s. 
Naast de programma's 2 en 4 (zie context en achtergrond), heeft het programma Jeugd en Onderwijs een 
relatie met programma 7. Wonen (onderwijshuisvesting), 9. Cultuur (cultuureducatie en 
Jeugdcultuurfonds), 10. Openbare orde en veiligheid, brandweer (jeugdveiligheid), 11. Bestuurlijke 
aangelegenheden (wijknetwerken)  en 12. Sport en Recreatie (Jeugdsportfonds). 
 
 
Kaderstellende beleidsnota´s 
• Jeugdnota #jonginhilversum 2013-2016 (2013). 
• Passende Ondersteuning pijler 3 #jonginhilversum, aanvullend beleidsplan 2015-2016 (2014) 
• Wmo-beleidsplan Bouwstenen en programma’s 2012-2015. 
• Beleidsregels m.b.t. huisvesting van buitenschoolse opvang 2008-2011 (2008). 
• Beleidsnota brede scholen 2012 - 2016 gemeente Hilversum “Breder dan school 2012-2016”. 
• Peuterspeelzaalbeleid en de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (2012-2016). 
• CJG notitie ‘Verbinden en versterken’ (2012). 
• Integraal Huisvestingsplan (2012). 
• Onderwijshuisvestingsplan (2014). 
• Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2012. 
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Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Jeugd 
• Onderwijs 
 
 
Subfuncties 
• 421.2 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting. 
• 430.0 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (excl. onderwijshuisvesting). 
• 431.0 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs onderwijshuisvesting. 
• 441.0 Openbaar (voortgezet) onderwijs onderwijshuisvesting. 
• 480.1 Onderwijsbegeleiding. 
• 480.2 Centrale gymnastieklokalen. 
• 480.3.Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs (o.a. onderwijsachterstandenbeleid). 
• 580.2 Overige recreatieve voorzieningen. 
• 623.1 Participatiebudget: volwasseneneducatie. 
• 650.1 Peuterspeelzalen/kinderopvang. 
• 670.0 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd. 
• 671.0 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd. 
• 682.0 Individuele voorzieningen natura jeugd. 
• 683.0 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd. 
• 714.1 Openbare gezondheidszorg. 
• 715.1 BDU/Jeugdgezondheidszorg algemeen. 
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Jeugd 

 
Beleidsdoel 03.01.: Pijler 1: Brede Ontwikkeling 
Alle kinderen en jongeren (0-23 jaar) in Hilversum krijgen de gelegenheid om te participeren en de 
competenties te ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.  
 
Kinderen en jongeren 
In Hilversum is plaats voor alle jongeren. Er moeten genoeg plekken zijn waar kinderen en jongeren 
kunnen spelen (zie ook programma 12: Sport & Recreatie) en voldoende mogelijkheden voor jongeren om 
in georganiseerd en ongeorganiseerd verband hun vrije tijd door te brengen. Jongeren worden 
gestimuleerd om mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid. Jongeren kunnen ook zelf 
ideeën ontwikkelen en inbrengen. Hiervoor is een gemeentelijke bijdrage beschikbaar via het 
jongereninitiatief.  
 
Voor de oudere jeugd is het belangrijk om samen te komen en uit te gaan. De gemeente hecht grote 
waarde aan goede contacten met jongeren, maar ook aan het versterken van de sociale cohesie tussen 
buurtbewoners, jongeren, vrijwilligers, scholen, verenigingen en instellingen op het gebied van welzijn, 
sport en cultuur (versterken van de civil society). Hoe onze jongeren de basisvoorzieningen van Hilversum 
waarderen, wordt om het jaar gemeten in een jongerenenquête. Met de invoering van de Wet op de 
jeugdzorg wordt deze enquête in 2015 opnieuw ingericht en verbreed.  
 
Inzetten op preventie 
Met de inzet van preventieve opvoed- en opgroei-ondersteuning bieden we een laagdrempelige 
voorziening voor alle ouders en kinderen met ‘lichte’ hulpvragen. Ouders kunnen hier een beroep op doen 
als de eigen kracht en de ondersteuning vanuit het eigen netwerk tekortschieten. Wij zetten in op 
preventie; het voorkomen van problemen. Deze preventie moet goed aansluiten op de vraag van onze 
inwoners. In de komende periode van transformatie van het sociaal domein is het streven dat er een 
verschuiving optreedt van duurdere individuele voorzieningen naar meer algemene (preventieve) 
voorzieningen. Waar nodig ontwikkelt de gemeente samen met de instanties een duidelijke visie met 
daaruit voortvloeiend een duidelijke opdracht.  
 
Een aantal organisaties zetten zich in voor Hilversumse jongeren, gericht op preventie, waaronder 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) inclusief het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Regionaal Bureau 
Leerlingzaken (RBL) en Versa Welzijn:  

• De JGZ inclusief CJG is een belangrijke instantie waaraan vragen kunnen worden gesteld over 
opvoeden en opgroeien. Naast de contacten met ouders en kinderen wordt de 
jeugdgezondheidszorg regelmatig geconsulteerd door professionals die met jeugdigen werken 
(kinderopvang, scholen). Ieder jaar registreert de Jeugdgezondheidszorg het percentage kinderen 
dat is bereikt. 

• Het RBL heeft een belangrijke taak in het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten.  

• Versa Welzijn biedt zowel accommodatie als ambulant jongeren- en kinderenwerk.  
 
Onderwijs 
Een andere belangrijke basisvoorziening voor de jeugd is het onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk 
voor onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijsachterstandenbeleid en passend 
onderwijs, dit laatste ook in relatie met de jeugdzorg. Onderwijshuisvesting is onder 3.4 van dit 
programma afzonderlijk uitgewerkt.  
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Om te stimuleren dat scholen samenwerken met voorzieningen rondom de school (kinderopvang, welzijn, 
bibliotheek) faciliteren wij de ontwikkeling van brede scholen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat in 
de komende periode het aantal brede scholen wordt uitgebreid met minimaal 4. 
 
Maatschappelijke stages 
In het Coalitieakkoord is ook het voornemen opgenomen om de maatschappelijke stages te behouden. In 
2014 start het onderzoek naar de mogelijkheden en in welke mate dit realiseerbaar is. In 2015 wordt aan 
de hand van de onderzoeksresultaten uitvoering gegeven aan dit voornemen.  
 

 
Saldo Beleidsdoel € 4.923.000 

  
Prestaties 
• Inzetten van preventieve opvoed-/opgroei-ondersteuning als laagdrempelige voorziening. Dit wordt 

tot stand gebracht door versterking van preventie in het sociaal domein, onderdeel van het project 
Transformatie sociaal domein.  De laagdrempeligheid blijkt uit een toename van het aantal ouders dat 
bereikt wordt, in samenhang met een afname van duurdere voorzieningen (pijler 3: passende 
ondersteuning). 

• Het aantal brede scholen is in 2015 uitgebreid met minimaal 1. 
• De jongerenenquête krijgt op basis van de Jeugdwet een nieuwe invulling en verbreding. De enquête 

wordt in 2015 gehouden.   
 

 
 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

k
Het aantal ouders bereikt met opvoed- 
en opgroei ondersteuning

CJG 
monitor

485 (2012) 530 545 560 575

I Uitbreiding aantal brede scholen Gemeente 8 9 10 11 12

I
Jongeren zijn tevreden over het 
voorzieningenniveau

Jongereno
nderzoek

Cijfer >7 
(2011)

>7 - >7 -
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Jeugd 

 
Beleidsdoel 03.02.: Pijler 2: Versterken van Kansen 
 
Hilversum biedt opvoed- en opgroei-ondersteuning voor wie dit (tijdelijk) nodig hebben, zodat elk kind 
zijn/haar talenten optimaal kan ontplooien en  de benodigde competenties kan ontwikkelen om 
zelfstandig te functioneren in de maatschappij.  
 
Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. Voor elk kind wordt dan een passende 
plek op school voor basis- of voortgezet onderwijs geregeld, ook voor de kinderen die extra ondersteuning 
(zorg) nodig hebben. De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de schoolbesturen. Deze zijn verenigd in 
zogenoemde samenwerkingsverbanden basis- en voortgezet onderwijs. Deze hebben afspraken e.d. rond 
Passend Onderwijs vastgelegd in Ondersteuningsplannen.  
 
Over de Ondersteuningsplannen moeten de samenwerkingsverbanden 'op overeenstemming gericht 
overleg' (OOGO) met de gemeenten voeren. De gemeenten voeren dit overleg vanuit hun wettelijke 
verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer en per 1 januari 2015 voor 
de jeugdzorg (schoolexterne zorg), de samenwerkingsverbanden onderwijs doen dit vanuit het  passend 
onderwijs (schoolinterne zorg).  
 
In 2014 heeft dit OOGO reeds plaatsgevonden over de ondersteuningsplannen 2014-2018 van de drie 
samenwerkingsverbanden onderwijs in de regio Gooi & Vechtstreek. Tegelijkertijd is OOGO geweest 
over een Ontwikkelagenda 2014-2018: een achttal onderwerpen (waaronder de afstemming onderwijszorg 
en jeugdzorg) wordt in de komende periode nader uitgewerkt. Over de uitwerking van enkele 
onderwerpen van deze ontwikkelagenda wordt in 2015 wederom OOGO gevoerd.  
 
Onderwijsachterstandenbeleid 
De gemeente heeft de wettelijke taak om in de voorschoolse periode (2-4 jaar) kinderen met 
ontwikkelingsachterstanden te ondersteunen. Daarnaast heeft zij een wettelijke regierol in het 
onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente subsidieert organisaties met peuterspeelzalen en basisscholen 
met speciale taalklassen en schakelklassen. 
 
Ook in 2015 worden de leerprestaties en het bereik van kinderen met een indicatie voor VVE  (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie) gemonitord in de VVE-monitor. We scholen de pedagogische medewerkers 
zodat ze het wettelijk vereiste taalniveau hebben. Daarnaast is het voornemen om het in 2014 te 
ontwikkelen ouderbeleid in 2015 op de peuterspeelzalen en basisscholen met VVE in uitvoering te 
brengen. Ook werken we aan een verbeterde doorgaande leerlijn en samenwerking tussen voorschoolse en 
vroegschoolse VVE-locaties. 
 
Verwijsindex Risicojongeren 
De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk informatiesysteem in Nederland dat bedoeld is om 
hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een 
individuele jongere. In 2014 is extra geïnvesteerd in het stimuleren van het gebruik van de Verwijsindex 
ter ondersteuning van de vroegsignalering, met als resultaat dat de Verwijsindex in 2015 als 
samenwerkingsinstrument kan worden ingezet. Jeugdzorgaanbieders die de gemeente in het kader van de 
Jeugdwet contracteert, worden verplicht om gebruik te maken van de Verwijsindex. 
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Overlastmeldingen jeugd 
De gemeente geeft extra aandacht aan jongeren die opvallen door hun gedrag op straat; enerzijds om ook 
hier vroegtijdig problemen te signaleren, anderzijds om te helpen voorkomen dat hun aanwezigheid of 
gedrag op straat leidt tot maatschappelijke onrust. Het terugdringen van het aantal overlastmeldingen van 
jeugdigen door een repressieve aanpak gebeurt vanuit ‘Jeugdveiligheid’(programma 10: Openbare orde en 
veiligheid, brandweer). Van belang is dat hierbij de netwerken van lokale zorg- en veiligheidspartners zijn 
betrokken, zoals het Veiligheidshuis, maar ook het CJG en onderwijs (Regionaal bureau Leerlingzorg) en 
de school waar de jongere op zit. Op die manier vindt zorgcoördinatie op een juiste wijze plaats en kan er 
actief toegeleid worden naar onderwijs, werk en/of zorg  
 
Meldcode 
In 2013 is de Wet meldcode kindermishandeling in werking getreden. In de subsidievoorwaarden 2015 is 
opgenomen dat organisaties en instellingen die met kinderen werken, deze meldcode hanteren.  
 
Jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt (JOA) 
Kwetsbare jongeren worden vroegtijdig gesignaleerd en toegeleid naar verschillende vormen van zorg, 
onderwijs en/of werk. Voor deze kwetsbare doelgroep is een integrale aanpak ontwikkeld: JOA (Jongeren 
Onderwijs en Arbeidsmarkt). In 2015 gaan we verder met het aanvullen en oplossen van hiaten en 
knelpunten; dit in nauwe samenwerking met de ketenpartners. De samenwerking van de regiogemeenten 
met onderwijs, ondernemers, UWV en ontzorgpartners wordt voortgezet door onder meer een regionale 
agenda onderwijs-arbeidsmarkt op te stellen. Het in te richten Werkbedrijf (zie programma 2) is hiervoor 
een zeer geschikt platform.  
 
Overige taken 
De inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), onderwijsbegeleiding en leerlingenvervoer zijn 
onderdeel van het beleidsdoel 'Versterken van Kansen'. Specifiek voor het voorkomen van vroegtijdig 
schoolverlaten heeft Hilversum (in regionaal verband) een convenant afgesloten met het Ministerie van 
OCW. 

 
Saldo Beleidsdoel € 1.578.000 

  
Prestaties 
• Het verminderen van overlast door jeugdigen, door een repressieve aanpak, met inschakeling van de 

netwerken van zorg- en veiligheidspartners. 
• Het vergroten van het bereik van de doelgroep VVE tot 100%, door een verbeterde doorgaande 

leerlijn en samenwerking tussen voorschoolse en vroegschoolse VVE-locaties. 
• Het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters, door een snelle en meer persoonlijke 

benadering van de potentiële schoolverlater, in samenwerking met de scholen. 
 

 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I
Aantal overlastmeldingen jeugd Cijfers 

dashboard 
politie

643 (2012) 550 522 496 470

I
Bereik doelgroep VVE 2/4-jarigen VVE 

monitor
91% 

(2011)
1 1 1 1

K Aantal voortijdige schoolverlaters RBL 284 (2012) 261 253 245 239
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Jeugd 

 
Beleidsdoel 03.03.: Pijler 3: Passende Ondersteuning 
Hilversum biedt passende en snelle ondersteuning op het moment dat het kind, de jongere en/of het gezin 
en hun sociale netwerk een probleem zelf niet kunnen oplossen en individuele ondersteuning op maat 
nodig is. De individuele ondersteuning op maat draagt bij aan het zelfstandig functioneren in en deelname 
aan de samenleving.  
 
Jeugdwet 
De Jeugdwet regelt een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk 
zijn voor alle vormen van jeugdhulp, en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, 
jeugdreclassering en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De middelen en bevoegdheden 
voor alle vormen van zorg en hulp voor jeugd en gezin die nu zijn belegd bij provincie, rijk en 
zorgverzekeraars, worden overgedragen aan de gemeenten. De achterliggende gedachte hierbij is dat 
gemeenten beter in staat zijn om – op basis van de specifieke situatie van het kind – maatwerk te leveren 
en verbinding te leggen met andere leefdomeinen: zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen, sport en 
veiligheid. De decentralisatie van de jeugdhulp past hiermee in de grote veranderingen in het sociaal 
domein zoals de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, de Participatiewet, én de Wet op het Passend 
Onderwijs. Met de nieuwe bevoegdheden van gemeenten ontstaan de randvoorwaarden om de omslag te 
maken die nodig is in de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen.  
 
Passende ondersteuning 
In 2014 is voor pijler 3 (passende ondersteuning) een aanvullend beleidsplan vastgesteld. In dit 
aanvullende beleidsplan staan de nieuwe taken van de gemeente omschreven en de speerpunten 
uitgewerkt. Deze speerpunten zijn ontwikkeld in nauw overleg met vertegenwoordigers van uitvoerende 
organisaties. Bij de ontwikkeling van dit beleidsplan is de gemeente samen opgetrokken met de drie 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en zijn ook cliëntenraden betrokken. Omdat dit beleidsplan 
integraal onderdeel uitmaakt van de nota #jonginhilversum 2013-2016 is het beleidsplan geldig voor twee 
jaar. In 2016 zal bij het ontwikkelen van het nieuwe integrale beleidskader voor jeugd worden bezien of 
de gekozen speerpunten voor Pijler 3 ‘Passende Ondersteuning’ bijstelling behoeven. 
In het aanvullend beleidsplan staan de belangrijkste veranderopgaven in de jeugdhulpverlening vermeld, 
en een uitwerking van hoe de gemeente de jeugdhulp organiseert. De volgende groepen worden 
onderscheiden: 

- Zelfredzame gezinnen/kinderen met een ondersteuningsvraag 
- Kwetsbare gezinnen/kinderen met intensieve begeleiding, ondersteuning en zorg 
- Zeer kwetsbare gezinnen: hier is sprake van een mogelijk onveilige opvoedsituatie of een 

strafrechtelijke uitspraak voor de jeugdige (dwang) 
 
Speerpunten 
In het beleidsplan zijn in totaal 11 speerpunten benoemd, verdeeld over deze groepen. Een deel van de 
genoemde speerpunten komt overeen met de prestaties die al onder pijler 1 en 2 zijn aangegeven, 
bijvoorbeeld preventieve maatregelen, het samenwerken met de samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs en het inzetten van de Verwijsindex. 

 
Saldo Beleidsdoel € 15.777.000 
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Prestaties 
• Minder gebruik van individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet. 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 
 
Toelichting indicator: 2015 is de start van de uitvoering van de Jeugdwet onder verantwoordelijkheid van 
de gemeente. De referentiewaarde betreft de aantallen cliënten die worden overgedragen naar de 
gemeente.  De ambitie van Hilversum is om preventie sterk te ontwikkelen daarmee een verschuiving van 
zware vormen van zorg naar lichte ondersteuning te bewerkstelligen. De hierboven aangegeven 
indicatoren moeten op termijn een daadwerkelijke afname van duurdere voorzieningen ten gunste van 
lichte voorzieningen aantonen. De indicator voor 2015 is gelijkgesteld op de referentiewaarde. Wij 
verwachten dat een daadwerkelijke afname minimaal pas na enkele jaren optreedt.   
 
 
 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I
Afname Jeugdzorg Jeugd 

monitor
455 455 445 - -

I
Afname (voormalig) AWBZ, over naar 
jeugdzorg

Jeugd 
monitor

370 370 360 - -

I
Afname GGZ (aantal cliënten in 
instelling)

Vektis 1404 1404 1380 - -
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Onderwijs 

 
Beleidsdoel 03.04.: Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1) 
 
Wettelijk Kader 
De gemeente heeft zorgplicht voor de huisvesting van het onderwijs; dat is wettelijk vastgelegd in de Wet 
Primair Onderwijs, de Wet Voortgezet Onderwijs en de Wet op de Expertise Centra.  
 
Toelichting 
De zorgplicht is gericht op de verantwoordelijkheid voor de realisatie van voldoende én goede 
onderwijshuisvesting. Sinds 2006 zijn veel schoolgebouwen gerenoveerd, uitgebreid en nieuw gebouwd. 
De komende jaren wordt nog een aantal projecten uitgevoerd.  
 
Het kabinet zal in 2015 minder middelen in de algemene uitkering van de gemeente beschikbaar stellen 
voor onderwijshuisvesting en in plaats daarvan de gelden voor bredere doelen beschikbaar stellen aan de 
schoolbesturen. Ook zal het kabinet het beheer en onderhoud op onderwijshuisvesting doordecentraliseren 
naar de onderwijsbesturen. Dit heeft financiële consequenties voor de begroting 2015. Het uitvoeren van 
onderhoud aan de gymzalen blijft echter een taak van de gemeente.  
 
De wijze waarop middelen voor huisvesting aan het onderwijs worden toegekend staat beschreven in de 
verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2012. Voor het uitvoeren van deze taak 
stelt de gemeente jaarlijks een investeringsbudget beschikbaar voor nieuwbouw, uitbreiding en  renovatie, 
en tot en met 2014 ook middelen voor levensduurverlengende voorzieningen van de schoolgebouwen. In 
een intentieovereenkomst die gemeente en schoolbesturen hebben ondertekend in 2012, zijn afspraken 
opgenomen die zijn gericht op het werken met een Integraal Huisvestingsplan (IHP), de investeringen in 
de schoolgebouwen en de wijze waarop de gemeente haar huisvestingstaak uitvoert. 
 
In het IHP staat het gemeentelijke beleid tot en met 2020 beschreven. Dit beleid komt voort uit landelijke 
ontwikkelingen, lokale ontwikkelingen en uit afspraken met de schoolbesturen. Wanneer zich nieuwe 
ontwikkelingen aandienen, wordt het beleid daarop aangepast. Om de 4 jaar wordt het IHP geactualiseerd.  
De meerjaren-investeringsraming, behorend bij het IHP, wordt ieder jaar geactualiseerd op basis van de 
bijgestelde prognoses. Samen met het onderwijs-huisvestingsprogramma wordt de meerjarenplanning 
jaarlijks vastgesteld door het college, de kredieten worden vervolgens vrijgegeven door de raad. In het 
onderwijs-huisvestingsprogramma staat de verdeling van het investeringsbudget voor het komende jaar. 
Gemeente en schoolbesturen moeten gezamenlijk op overeenstemming gericht overleg voeren over het 
huisvestingsprogramma in het Lokaal Educatief Beraad.  
Het IHP zal in 2015 geactualiseerd worden, met inachtneming van de gevolgen van de door het rijk 
geplande overheveling van gelden op het terrein van de onderwijshuisvesting. In overleg met het 
onderwijs zal ook binnen de onderwijsbudgetten gekeken worden naar invulling van die opgelegde 
bezuinigingstaakstelling, waarbij de zorgplicht van de gemeente in stand blijft. Ook zal in het IHP 
aandacht besteed worden aan multifunctionaliteit van de gebouwen. Denk hierbij aan het gebruik van 
gymnastieklokalen door derden, en aan eventuele consequenties voor de huisvesting in verband met 
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen zoals Brede scholen en Passend onderwijs. Bovendien dient ook de 
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs aangepast te worden aan de nieuwe rolverdeling in het 
kader van de uitvoering van het onderhoud.  
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Via het investeringsprogramma legt de gemeente vast welke investeringsbudgetten er in de eerstvolgende 
vier jaar voor onderwijshuisvesting beschikbaar zijn. Het investeringsprogramma is voor de komende 
jaren als volgt: 
 
2015 5.550.000 * 
2016 3.350.000 * 
2017 3.350.000 * 
2018 3.350.000 
* Jaarschijf uit begroting 2014 minus 650.000 wegens korting gelden voor onderhoud.  
 

 
Saldo Beleidsdoel € 9.100.000 

  
Prestaties 
• Voldoende, passende, veilige en functionele huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs in 

Hilversum. 
 

 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 
 
Toelichting indicator:  
De referentiewaarde is het gerapporteerde percentage ‘Schoolgebouwen in orde’ bij de vaststelling van de 
jaarrekening 2013. Bij de vaststelling van de vorige programmabegroting (2014) liep het percentage 
sneller op richting de 100%. In 2014 zijn er echter nieuwe ontwikkelingen, die vorig jaar nog niet 
voorzien waren: een vijftal basisscholen heeft een groeiende ruimtebehoefte, door stijging van 
leerlingenaantallen. Omdat er over heel Hilversum genomen licht dalende leerlingenaantallen zijn, nemen 
wij aan dat we voor deze groeiende ruimtebehoefte niet hoeven te bouwen, maar dat erin kan worden 
voorzien door ruimte in andere schoolgebouwen beschikbaar te stellen. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I
% schoolgebouwen passend en 
functioneel.

Afdeling 
MO

84 89 92 97 97
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3           PROGRAMMA 3 Onderwijs en Jeugdzaken

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
3.1  Pijler 1: Brede Ontw ikkeling  7.852 5.284 4.950 4.950 4.950 4.959 4.959
3.2  Pijler 2: Versterken van Kansen                                        5.347 3.848 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752
3.3  Pijler 3: Passende Ondersteuning                                 1.568 265 15.777 15.552 15.025 15.119 15.119
3.4  Passende Onderw ijshuisvesting (Pijler 1)                               4.196 10.089 9.182 9.182 9.182 9.182 9.182

Totaal lasten 18.963 19.486 33.661 33.436 32.909 33.012 33.012

Baten
3.1  Pijler 1: Brede Ontw ikkeling  -2.363 -26 -27 -27 -27 -27 -27 
3.2  Pijler 2: Versterken van Kansen                                        -442 -2.290 -2.174 -2.174 -2.174 -2.174 -2.174 
3.3  Pijler 3: Passende Ondersteuning                                 -1 -               -               -               -               -               -               
3.4  Passende Onderw ijshuisvesting (Pijler 1)                               -109 -73 -82 -82 -82 -82 -82 

Totaal baten -2.915 -2.389 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 

Saldo (excl. mutaties reserves)
3.1  Pijler 1: Brede Ontw ikkeling  5.489 5.258 4.923 4.923 4.923 4.932 4.932
3.2  Pijler 2: Versterken van Kansen                                        4.905 1.558 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578
3.3  Pijler 3: Passende Ondersteuning                                 1.567 265 15.777 15.552 15.025 15.119 15.119
3.4  Passende Onderw ijshuisvesting (Pijler 1)                               4.087 10.016 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100

Totaal saldo 16.048 17.097 31.378 31.153 30.626 30.729 30.729

3 Toevoegingen reserves -               -               -               -               -               -               -               
3 Onttrekkingen reserves -541 -750 -               -               -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 15.507 16.347 31.37 8 31.153 30.626 30.729 30.729
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
3.1  Pijler 1: Brede Ontw ikkeling  -               -               -               -               
3.2  Pijler 2: Versterken van Kansen                                        -               -               -               -               
3.3  Pijler 3: Passende Ondersteuning                                 -               -               -               -               
3.4  Passende Onderw ijshuisvesting (Pijler 1)                               5.550 3.350 3.350 3.350

Totaal 5.550 3.350 3.350 3.350

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
3.1  Pijler 1: Brede Ontw ikkeling  562 -               -               562
3.2  Pijler 2: Versterken van Kansen                                        -               -               -               -               
3.3  Pijler 3: Passende Ondersteuning                                 -               -               -               -               
3.4  Passende Onderw ijshuisvesting (Pijler 1)                               -               -               -               -               

Totaal reserves 562 -               -               562

Voorzieningen
3.1  Pijler 1: Brede Ontw ikkeling  -               -               -               -               
3.2  Pijler 2: Versterken van Kansen                                        -               -               -               -               
3.3  Pijler 3: Passende Ondersteuning                                 -               -               -               -               
3.4  Passende Onderw ijshuisvesting (Pijler 1)                               98 135 -121 112

Totaal voorzieningen 98 135 -121 112

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 33.661
Baten 2015 -2.283 
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Programma 04 
Welzijn en Zorg, inclusief 

Volksgezondheid 
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Programma 04: Welzijn en Zorg, inclusief Volksgezondheid 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

04.01
Algemene voorzieningen zijn 

toegankelijk, dichtbij en 
vraaggericht                                                                                                            

Saldo: € 7.074.000

Inwoners in staat te stellen 
volwaardig mee te doen en 

bij te dragen aan de 
samenleving.         

Saldo: € 42.595.000

Maatschappelijke 
ondersteuning en 
gezondheidszorg

• Er zijn in ieder geval 10 voorliggende 
voorzieningen geïnitieerd of bestaande 
voorzieningen versterkt, gebaseerd op 
de vraag van inwoners en benaderd 
vanuit een netwerkgerichte aanpak

• Voldoende tevredenheid bij de cliënten 
over het contact met de WIZ consulent, 
de begeleiding bij het onderzoek en 
over het passend aanbod.

• Afspraken maken over innovatieve 15 
plekken voor Beschermd wonen in de 
Regio Gooi en Vechtstreek. Deze 
plekken zijn innovatief omdat ze 
kleinschalig, extramuraal en 
doelgroepgericht zijn. 

• Naast het continueren van de lopende 
programma’s tegen al alcoholgebruik 
worden buurtsportcoaches ingezet 

• De haalbaarheid naar beweegtoestellen 
voor ouderen wordt onderzocht 

• Indien mogelijk en wenselijk worden de 
bestaande gezondheidscentra 
geïntegreerd in WDC

• Een Sociale kaart wordt opgesteld en 
gepubliceerd

• De eerstelijns samenwerking wordt 
bevorderd door directe contactlijnen te 
leggen tussen huisartsen en WIZ 
consulenten.

• De mogelijkheden voor 
depressiepreventie voor senioren wordt 
in kaart gebracht en gepromoot.

• Platformbijeenkomsten over dementie 
en eenzaamheid worden met de eerste 
lijnzorg georganiseerd 

• Doormiddel van een quick scan 
dementie wordt de weg neer een 
dementie vriendelijke gemeente 
verkend 

• Bewonersinitiatieven nieuwe stijl ter 
voorkoming van sociaal isolement en 
eenzaamheden worden gestimuleerd

04.02
Gemeentelijke  Integrale 

toegang            
Saldo: € 3.549.000

04.03
Beheer en kwaliteit van 

individuele voorzieningen                               
Saldo: € 31.020.000

04.04
Een gezonde leefomgeving

Saldo: € 952.000
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Programma 04: Welzijn en Zorg, inclusief Volksgezondheid 
 

Portefeuillehouder E.G.J. van der Want/ A. Klamer 

 
 
Missie/programmadoelstelling 
De doelstelling van dit programma is om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen om volwaardig mee 
te doen en bij te dragen aan de samenleving. Meedoen door het hebben van een baan, het kunnen voorzien 
in het eigen levensonderhoud of door op andere manieren maatschappelijk actief te zijn.  
Voor sommige inwoners is volwaardig meedoen een vanzelfsprekendheid, voor anderen is dit een grotere 
opgave. De gemeente wil ook aan deze inwoners perspectief bieden op volwaardig meedoen. We gaan 
zoveel mogelijk uit van eigen kracht van mensen en bieden ondersteuning waar dat nodig is. Daarbij 
sluiten we aan bij bestaande netwerken en verbinden deze netwerken zoveel mogelijk met elkaar. 
 
Context en achtergrond 
Sociaal Domein  
Samen met de programma's 2 (Sociale Zaken) en 3 (Onderwijs en Jeugdzaken) bestrijkt programma 4 het 
sociaal domein. De programma's hebben een en dezelfde doelstelling: dat inwoners beter en/of langer mee 
blijven doen in de samenleving. Als iemand een beroep doet op ondersteuning door de gemeente, gaan we 
uit van de vraag van de inwoner. De gemeente hanteert het principe ‘één klant/huishouden, één plan, één 
regisseur’. Als er behoefte is aan professionele ondersteuning, dan wordt deze - waar mogelijk - preventief 
ingezet. De focus heeft in 2014 gelegen op het overnemen van de nieuwe taken en voorbereiden van wat 
móet: de transitie. In 2015 ligt de focus op de transformatie: de uitwerking van wat kán.  Het gaat dan om 
hoe de gemeente regie voert, hoe we zoveel mogelijk gebruik maken van innovaties, en op welke manier 
we het beste  investeren in preventie en een goede wijkinfrastructuur. De transformatie betekent dat de 
gemeente sterk investeert in de relatie met inwoners.  
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)  
De Wmo 2015 bevat nieuwe wetgeving op basis waarvan de gemeente verantwoordelijk is voor de 
maatschappelijke ondersteuning van zijn inwoners. Krachtens deze wet is de gemeente verantwoordelijk 
voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische 
psychische of psychosociale problemen. Deze ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang 
mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale 
problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van 
huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd 
wonen en opvang.  
 
Wet Publieke Gezondheid 
De gemeente draagt zorg voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wet PG). Taken die 
voortvloeien uit deze wet zijn de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking of van 
specifieke groepen, het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking, het bestrijden 
van infectieziekten. Deze taken zijn ondergebracht bij de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Gooi 
en Vechtstreek. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is ook een taak van de gemeente. Een gezonde 
leefstijl draagt immers (preventief) bij aan de zelfredzaamheid van inwoners.  
 
Regionale samenwerking  
In het sociaal domein wordt met de andere gemeenten in de regio kennis gedeeld en samengewerkt. 
Concreet richt deze samenwerking zich op de inkoop van individuele voorzieningen voor onze inwoners.  
Voor deze individuele voorzieningen geldt, dat het effectiever en efficiënter is om ze op grotere - 
regionale - schaal in te kopen en uit te voeren.  
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Toegang en regie  
Om met ingang van 1 januari 2015 de nieuwe taken goed uit te kunnen voeren is gekozen voor één 
integrale toegang. In deze toegang, maar ook bij de inwoner thuis, wordt de hulpvraag van de inwoner 
verduidelijkt. Het kan gaan om een eenvoudige vraag, of een meer complexe problematiek. Vervolgens 
wordt in een plan van aanpak bepaald wat de volgorde is van de aanpak van de problemen, welke inzet de 
inwoner eventueel zelf kan leveren en welke voorziening moet worden ingezet.   
 
Financiële gevolgen 
De Wmo 2015 leidt tot meer verantwoordelijkheden voor de gemeente: het gaat om de ondersteuning van 
thuiswonende mensen die een beperking ondervinden bij hun participatie of onvoldoende zelfredzaam 
zijn, en die niet vallen onder de reikwijdte van de Wet langdurige zorg of de nieuwe aanspraak op ‘zorg in 
de wijk’ van de Zorgverzekeringswet (wijkverpleegkundige). De onderdelen van de AWBZ die 
overwegend gericht zijn op ondersteuning en participatie worden gedecentraliseerd naar gemeenten. Dat 
betekent dat de budgetten die gemoeid waren met de AWBZ-functies begeleiding, kortdurend verblijf en 
cliëntondersteuning worden overgeheveld naar het gemeentefonds. Het uiteindelijk voor gemeenten 
beschikbare budget is een combinatie van bestaande en nieuwe budgetten, waarbij het rijk in de komende 
jaren rekening houdt met demografische ontwikkelingen, loon- en prijsontwikkelingen en effecten van 
beleid (zoals meer ondersteuning van inwoners die langer thuis blijven wonen). Het budget voor 
huishoudelijke verzorging wordt verlaagd en op het budget voor hulpmiddelen in de WMO past het rijk 
een besparing toe. 
 
 
Kaderstellende beleidsnota´s 
• Wmo-beleidsplan ‘Hilversum voor Iedereen’ (2012) 
• Nota Maatschappelijke Zorg (2013) 
• De Transformatie in het sociaal domein (2013) 
• Uitvoeringsnota Transitie sociaal domein (2014) 
• Nota Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning (2013) 
• Nota Gezondheidsbeleid in Hilversum (2013) 
 
 
Programmaonderdelen 
• Collectieve voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht 
• Integrale toegang 
• Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen 
• Een gezonde leefomgeving 
 
Subfuncties 
• 140.5 Vergunningverlening 
• 511.1 Vormings- en ontwikkelingswerk 
• 650.1 Kinderopvang 
• 661.0 Maatwerkvoorzieningen natura materiaal WMO 
• 662.0 Maatwerkvoorzieningen natura immateriaal WMO 
• 663.0 Opvang en beschermd wonen  
• 670.0 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd 
• 671.0 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd 
• 711.1 Ambulancevervoer 
• 714.1 Openbare gezondheidszorg 
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Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg 

 
Beleidsdoel 4.1.: Algemene voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht 
 

Hilversum maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. 
Inwoners worden gestimuleerd om de eigen kracht volledig te benutten en in te zetten, om verbindingen 
met elkaar aan te gaan, bij te dragen aan de samenleving en om gezond te leven. Het gaat daarbij om 
iedereen, jong en oud, met of zonder beperking.  
 
Algemene voorzieningen 
Om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen zijn er algemene voorzieningen. Inwoners kunnen uit 
eigen beweging van deze algemene voorzieningen gebruik maken. De voorzieningen bieden aan inwoners 
in de meeste gevallen oplossingen voor relatief eenvoudige problemen.  
Het gaat om het geheel van door de gemeente betaalde of gesubsidieerde voorzieningen (bijvoorbeeld 
jongerenwerk, club- en buurthuiswerk, algemeen welzijnswerk, bibliotheek, bureau wijkzaken), door 
andere instanties betaalde voorzieningen (huisarts, thuisverpleegster, school, wijkagent) of de inzet van 
vrijwilligers. 
 
Verbinding en samenwerking 
Om het zoveel mogelijk benutten van de eigen kracht te bevorderen vinden en versterken krachtige en 
kwetsbare inwoners elkaar. Er moet een goede verbinding zijn met algemene voorzieningen om, waar dat 
kan, te voorkomen dat gebruik gemaakt wordt van duurdere voorzieningen. De aanbieders van deze 
algemene voorzieningen werken onderling samen vanuit het belang van hun cliënt. Dit kan bereikt worden 
door als gemeente  vrijwilligers en mantelzorgers goed  te ondersteunen, het goed functioneren van 
sociale wijknetwerken en buurtinitiatieven te bevorderen of ze een extra impuls te geven. Daarnaast 
maken we heldere, transparante prestatieafspraken met maatschappelijke instellingen via 
subsidieverlening. Vertrouwen en ruimte geven aan de professional is het streven.  
De professionals die in de wijk werken krijgen een nieuwe opdracht mee. Zij handelen flexibeler, meer 
verbindend en netwerkend. Zij zorgen vooral voor het terugdringen van het beroep op duurdere vormen 
van ondersteuning door sneller te signaleren en interveniëren.  
 
Maatschappelijke opvang 
In de Wmo 2015 bestaat niet langer een onderscheid tussen verschillende vormen van opvang, wat het 
mogelijk maakt om vanuit één locatie te gaan werken. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de 
opvang en de gemeentelijk toegang, waardoor gezamenlijke plannen kunnen worden gemaakt voor 
burgers die dakloos zijn geraakt.   
 
Overheveling van AWBZ naar Wmo 
Ten slotte is het door de overheveling van onderdelen als persoonlijke verzorging en begeleiding van de 
AWBZ naar de Wmo van belang, dat er samenhang komt tussen de huisarts, de nuldelijnszorg 
(bijvoorbeeld een wijkcentrum), de eerstelijnszorg (bijvoorbeeld een fysio- of psychotherapeut), de 
tweedelijns zorg (bijvoorbeeld de specialist in het ziekenhuis). Zie hiervoor ook beleidsdoel 4.4. 
 

 
Saldo Beleidsdoel € 7.074.000 
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Prestatie 

• Om de eigen kracht te bevorderen in de eigen leefomgeving is een stevig netwerk van kennissen, 
vrijwilligers en professionals aanwezig. Er zijn in ieder geval 10 voorliggende voorzieningen 
geïnitieerd of bestaande voorzieningen versterkt, gebaseerd op de vraag van inwoners en benaderd 
vanuit een netwerkgerichte aanpak. Dit kan uiteenlopen van thema’s als ontmoeting en participatie tot 
buurtinitiatieven en netwerken. De bestaande voorzieningen/initiatieven zijn bijvoorbeeld Hoost in 
Hilversum Oost, Lééf en Noord&Co in Hilversum Noord. De bijdrage van de gemeente kan subsidie 
zijn maar de gemeente kan ook netwerkpartner, sparringpartner of partner in de uitvoering zijn.  

 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I

Er is aantoonbaar gestuurd op de 
volgende beginselen: 
- inwoners worden goed geholpen 
  (1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden)
- we blijven binnen de budgetten,
- we werken samen

Nota 
Transform

atie 
Sociaal 

domein en 
College 
akkoord 

2014-2018

- - - - -

I

Er zijn 10 vraaggestuurde en 
voorliggende voorzieningen 
geïnitieerd en bestaande voorziening 
versterkt

Gemeente - 10 10 10 10
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Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg 

 
Beleidsdoel 4.2.: Gemeentelijke integrale toegang 
 
Hoewel de gemeentelijke integrale toegang meer een organisatiedoel is dan een beleidsdoel, heeft het wel 
een grote relatie met wat Hilversum wil bereiken in het sociaal domein. Als een inwoner een probleem 
niet op eigen kracht of met relatief geringe ondersteuning kan oplossen, moet voor iedereen duidelijk zijn 
hoe en waar een beroep op de gemeente kan worden gedaan.   
Om voor inwoners met ingang van 1 januari 2015 een duidelijke ingang te hebben naar de gemeente is de 
keuze gemaakt voor één gemeentelijke integrale toegang. Individuele ondersteuning wordt geïndiceerd, 
toegewezen, en zonodig geregisseerd door de integrale toegang. Hier wordt de hulpvraag van de 
individuele inwoner duidelijk gemaakt. Vervolgens wordt – zoveel mogelijk door de inwoner zelf - in een 
plan van aanpak bepaald wat de volgorde is van de aanpak van de problemen, welke inzet de inwoner zelf 
kan leveren en welke voorziening moet worden ingezet.   
Voor verdere uitwerking van de integrale toegang verwijzen wij u naar het projectplan Transitie Sociaal 
Domein. 

 
Saldo Beleidsdoel € 3.549.000 

  
Prestaties 
• Niet van toepassing 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 
 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I

Er is aantoonbaar gestuurd op de 
volgende beginselen: 
- inwoners worden goed geholpen 
  (1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden)
- we blijven binnen de budgetten,
- we werken samen

Nota 
Transform

atie 
Sociaal 

domein en 
College 
akkoord 

2014-2018

- - - - -
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Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg 

 
Beleidsdoel 4.3.: Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen 
 
In de context van het sociaal domein moet het beheer en de kwaliteit van de individuele voorzieningen 
gezien worden als een doel dat samenhangt met de dienstverlening in de gemeentelijke integrale toegang 
als geheel. Ter wille van de bestaande indeling van de begroting is dit als beleidsdoel nog gehandhaafd. In 
volgende begrotingen zal een andere indeling worden gehanteerd. 
 
Oplossing voor probleem 
Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen maken onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Een 
belangrijk onderdeel, omdat Hilversum zeer hecht aan de tevredenheid van inwoners die een beroep 
hebben gedaan op de dienstverlening van de gemeente. Individuele voorzieningen passen bij de vraag en 
de situatie van de inwoner: maatwerk. Dat hoeft niet altijd precies te zijn wat de inwoner in eerste instantie 
vraagt, maar moet na verduidelijking van de vraag wel een oplossing zijn voor het probleem dat de 
inwoner heeft. Het gaat dus om zowel de mate waarin inwoners gestimuleerd worden hun eigen kracht aan 
te spreken, als de mate waarin de beperkingen van inwoners aanvullend en adequaat gecompenseerd 
worden. De gemeente streeft ernaar alle inwoners die in de opvang terecht komen snel een integraal plan 
van aanpak te bieden gericht  op zelfstandig wonen. 
 
Inkoop individuele voorzieningen 
De inkoop van individuele voorzieningen wordt in regionaal verband uitgevoerd. In de contracten worden 
heldere eisen gesteld aan de voorzieningen. Dat houdt in dat ook de kennis over welke kwaliteitseisen 
precies zijn gesteld is geborgd en het toezicht daarop vanuit één centraal punt plaatsvindt.  
 
Beschermd wonen 
In 2015 is 'beschermd wonen' een nieuwe Wmo-taak die vanuit de AWBZ is gedecentraliseerd. Hilversum 
heeft hierbij de rol als centrumgemeente. Inhoudelijk liggen er kansen om ook voor beschermd wonen het 
'scheiden van wonen en zorg' door te voeren en om kleinschalige vernieuwende initiatieven mogelijk te 
maken. 
 

Saldo Beleidsdoel € 31.020.000 
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Prestaties 
• Voldoende tevredenheid bij de cliënten over het contact met de WIZ consulent, de begeleiding bij het 

onderzoek en over het passend aanbod.  
• Afspraken maken over innovatieve 15 plekken voor Beschermd wonen in de Regio Gooi en 

Vechtstreek. Deze plekken zijn innovatief omdat ze kleinschalig, extramuraal en doelgroepgericht 
zijn.  

 

 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 
.

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I

Er is aantoonbaar gestuurd op de 
volgende beginselen: 
- inwoners worden goed geholpen 
  (1 plan, 1 regisseur, 1 huishouden)
- we blijven binnen de budgetten,
- we werken samen

Nota 
Transform

atie 
Sociaal 

domein en 
College 
akkoord 

2014-2018

- - - - -

I
Tevredenheid over het contact met de 
WIZ consulent

WMO 
Monitor

Gemiddeld 
90%

0,9 0,9 0,9 0,9

I
Tevredenheid over begeleiding bij het 
onderzoek

WMO 
Monitor

0,84 0,85 0,85 0,85 0,85

I
Tevredenheid over het passend 
aanbod (resultaat van de aanvraag)

WMO 
Monitor

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

I
15 nieuwe plekken voor beschermd 
wonen

- 15 15 15 15

I
Huishoudens hebben na verblijf in 
een opvanglocatie een zelfstandige 
woning betrokken

Gemeente - 10 10 10 10
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Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg 

 
Beleidsdoel 4.4.: Een gezonde leefomgeving 
 
Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het in standhouden of bevorderen van de eigen gezondheid. Dit 
betekent dat niet de overheid, maar mensen zelf in eerste instantie aan zet zijn door het maken van 
gezonde keuzen. De komende jaren wordt er een steeds groter appèl gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid van inwoners. De rol van de gemeente is om ervoor te zorgen dat het maken van 
gezonde keuzes eenvoudiger wordt, door het geven van voorlichting, advies en ondersteuning, en door het 
toepassen van regelgeving.   
 
De gemeente is regisseur 
De gemeente is beleids- en uitvoeringsregisseur. Dat betekent dat de aandachtsgebieden, de speerpunten, 
de doelen en de acties door de gemeente benoemd worden. De gemeente coördineert de uitvoering van 
activiteiten. We maken prestatieafspraken met uitvoerende organisaties en verlenen subsidies op basis van 
deze afspraken. De resultaten worden gemonitord en geëvalueerd. De gemeente ziet het als haar taak om 
de onderlinge samenwerking van het maatschappelijk middenveld te bevorderen ten behoeve van het 
lokaal gezondheidsbeleid. Door taken op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg in het sociaal 
domein met elkaar te verbinden, zijn er kansen om ook op het terrein van gezondheidszorg meer te 
bereiken. Speciale aandacht in 2015 is er voor mantelzorg en dementie.  
 
 

Saldo Beleidsdoel € 952.000 
  

Prestaties 
• Het versterken van een gezonde leefstijl, door in te zetten op minder alcoholgebruik, minder roken en 

een gezond gewicht. Concreet betekent dat de Gemeente o.a. de volgende initiatieven zal nemen: 
ο Lopende programma’s tegen alcoholgebruik continueren 
ο Inzet buurtsportcoaches 

• Hilversum is een gezonde leefomgeving door het bevorderen van de sociale samenhang en 
leefbaarheid in wijken (gezonde wijken), voldoende ontmoetings- en speelruimte in wijken, een goede 
eerstelijnszorg en een goede verhouding tussen gezondheidscentra en woondienstencentra. Concreet 
betekent dat de Gemeente de volgende initiatieven zal nemen: 

ο een onderzoek naar de haalbaarheid van beweegtoestellen voor ouderen  
ο de bestaande gezondheidscentra integreren in WDC waar mogelijk/wenselijk 
ο opstellen en publiceren van een Sociale kaart  
ο bevorderen Samenwerking eerstelijn door bijvoorbeeld directe contactlijnen te leggen tussen 

huisartsen en WIZ consulenten 
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• Het versterken en stimuleren van de ouderengezondheidszorg in Hilversum door in te zetten op vitaal 
ouder worden, tegengaan schadelijk alcoholgebruik, afname van depressie en eenzaamheid, voldoende 
bewegen onder ouderen, het ondersteunen van mantelzorgers. Concreet betekent dat de Gemeente o.a. 
de volgende initiatieven zal nemen: 

ο Aanbod depressiepreventie voor senioren in kaart brengen en promoten  
ο Platformbijeenkomst over dementie en eenzaamheid in samenwerking met eerstelijnszorg 

organiseren 
ο Verkenning dementie, op weg naar dementie vriendelijke gemeente door middel van een 

quick scan dementie 
ο Stimuleren en aanmoedigen bewonersinitiatieven nieuwe stijl ter voorkoming van sociaal 

isolement en eenzaamheid 
In de uitwerkingsnotitie lokaal gezondheidsbeleid “Hilversum: een gezonde leefomgeving waarin iedereen 
meedoet” worden deze prestaties verder toegelicht.  

 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I
Alle bovengenoemde activiteiten zijn 
gerealiseerd

- - - - - -

I
Er is een gemeenschappelijke 
Gezondheidsagenda 2015 opgesteld 
samen met alle relevante partners

- - - - - -
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4           PROGRAMMA 4 Welzijn en Zorg

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
4.1 Alg. voorz. zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht                                                                            3.390 6.890 7.547 7.354 7.354 7.354 7.354
4.2 Gemeentelijke  Integrale toegang            2.587 2.101 3.549 3.549 3.549 3.549 3.549
4.3 Beheer en kw aliteit van individuele voorzieningen                               16.416 16.910 32.756 33.897 33.074 33.104 33.097
4.4 Een gezonde leefomgeving -               1.049 958 958 958 958 958

Totaal lasten 22.393 26.950 44.810 45.758 44.935 44.965 44.958

Baten
4.1 Alg. voorz. zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht                                                                            -706 -829 -473 -453 -453 -453 -453 
4.2 Gemeentelijke  Integrale toegang            -               -               -               -               -               -               -               
4.3 Beheer en kw aliteit van individuele voorzieningen                               -1.987 -1.736 -1.736 -1.736 -1.736 -1.736 -1.736 
4.4 Een gezonde leefomgeving -               -6 -6 -6 -6 -6 -6 

Totaal baten -2.693 -2.571 -2.215 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 

Saldo (excl. mutaties reserves)
4.1 Alg. voorz. zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht                                                                            2.684 6.061 7.074 6.901 6.901 6.901 6.901
4.2 Gemeentelijke  Integrale toegang            2.587 2.101 3.549 3.549 3.549 3.549 3.549
4.3 Beheer en kw aliteit van individuele voorzieningen                               14.429 15.174 31.020 32.161 31.338 31.368 31.361
4.4 Een gezonde leefomgeving -               1.043 952 952 952 952 952

Totaal saldo 19.700 24.379 42.595 43.563 42.740 42.770 42.763

4 Toevoegingen reserves 2.719 -               26 -               -               -               -               
4 Onttrekkingen reserves -29 -2.211 -240 -11 -11 -11 -11 

Totaal saldo excl. reservemutaties 22.390 22.168 42.38 1 43.552 42.729 42.759 42.752
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
4.1 Alg. voorz. zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht                                                                            -               -               -               -               
4.2 Gemeentelijke  Integrale toegang            -               -               -               -               
4.3 Beheer en kw aliteit van individuele voorzieningen                               -               -               -               -               
4.4 Een gezonde leefomgeving -               -               -               -               

Totaal -               -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
4.1 Alg. voorz. zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht                                                                            580 -               -11 569
4.2 Gemeentelijke  Integrale toegang            -               -               -               -               
4.3 Beheer en kw aliteit van individuele voorzieningen                               7.480 26 -229 7.277
4.4 Een gezonde leefomgeving -               -               -               -               

Totaal reserves 8.060 26 -240 7.846

Voorzieningen
4.1 Alg. voorz. zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht                                                                            -               -               -               -               
4.2 Gemeentelijke  Integrale toegang            -               -               -               -               
4.3 Beheer en kw aliteit van individuele voorzieningen                               -               -               -               -               
4.4 Een gezonde leefomgeving -               -               -               -               

Totaal voorzieningen -               -               -               -               

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 44.810
Baten 2015 -2.215 
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Programma 05 
Beheer openbare ruimte 
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Programma 05: Beheer openbare ruimte 
 

 
 
 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

05.01
Schone, hele en veilige 

infrastructuur                  
Saldo: € 8.819.000

De openbare ruimte op een 
juiste wijze beheren en 

onderhouden door samen 
met de bewoners van 

Hilversum te werken aan 
een schone, hele en veilige 

stad en ongeschonden 
straatmeubilair.            

Saldo: € 13.477.000

Beheer wegen 

• Invoering gladheidsbestrijding door 
middel van natstrooien.

• Volledig overgaan op een niet-
chemische wijze van onkruidbestrijding 
op verhardingen.

• Actualiseren handboeken Inrichting en 
Beheer Hilversum Buiten. 

• Digitaal toegankelijk maken gegevens 
gemeentelijke bomen voor burgers.

• Realisatie actualisatie handboeken 
Inrichting en Beheer Hilversum Buiten.

05.02
Instandhouding Hilversums 

groene kwaliteiten      
Saldo: € 4.267.000

05.03
Instandhouding vijvers en 

waterwegen                       
Saldo: € 391.000

Beheer groen 

Beheer water
• Vervanging 1e fase oevervoorziening 

Hilversums Kanaal.
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Programma 05: Beheer openbare ruimte 
 

Portefeuillehouder J.N. van Vroonhoven 

 
Missie/programmadoelstelling 
De openbare ruimte op een juiste wijze beheren en onderhouden door samen met de bewoners van 
Hilversum te zorgen voor een schone, hele en veilige stad en ongeschonden straatmeubilair. 
 
 
Context en achtergrond 
In dit programma staat het beheer van de openbare ruimte centraal. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de ‘harde/grijze’ infrastructuur (wegen, openbare verlichting, etc.), het groen (plantsoenen en 
bomen) en de waterwegen. 
 
In 2004 is de Visie Hilversum Buiten vastgesteld. In deze visie is de inrichting en het beheer van de 
openbare ruimte in Hilversum vastgelegd. De visie is uitgewerkt in twee handboeken: het handboek 
Inrichting Hilversum Buiten en het handboek Beheer Hilversum Buiten. Beide handboeken zijn in 2009 
vastgesteld. Er is in 2014 gestart met het actualiseren van de handboeken; in 2015 zal deze actualisering 
worden afgerond.  
 
Naast deze handboeken zijn er per taakveld afzonderlijke technische randvoorwaarden, die bepalend zijn 
voor het beheer van de openbare ruimte.  
 
Het Groenbeleidsplan is in 2013 geactualiseerd, parallel aan en als onderdeel van de structuurvisie.  
De uitvoering van het groenonderhoud (inclusief bomen) en het schoonhouden van de stad is in 2007 
overgeheveld naar Stads Beheer Service B.V. (SBS), een onderdeel van Tomingroep. De gemeente 
behoudt de opdrachtgevers- en regierol en monitort de geleverde prestaties regelmatig. 
 
Per einde 2015 moeten alle gemeenten, en dus ook Hilversum, krachtens de wet aangesloten zijn op het 
Basismodel Grootschalige Topografie (BGT). In dit landelijke systeem worden de beheergegevens en de 
geografische ligging van objecten geïntegreerd opgeslagen. Hiermee is al in 2013 gestart, zodat wij tijdig 
kunnen aansluiten op de BGT.  
Het beheer van de openbare ruimte komt verderop in deze begroting ook aan de orde in de paragraaf 7.3, 
onderhoud kapitaalgoederen. Het beheer van het rioolstelsel en de begraafplaatsen is ondergebracht in 
programma 6. De handhaving van het juiste gebruik van de openbare ruimte is geregeld in de 
programma’s 10. Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer en 13. Vergunning en Handhaving. 
 
 
Kaderstellende beleidsnota´s 
• Visie Hilversum Buiten (2004). 
• Handboek Beheer Hilversum Buiten (2009). 
• Handboek Inrichting Hilversum Buiten (2009). 
• Groenbeleidsplan (2013). 
• Nota 4 Begraafplaatsen (2004). 
• Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015. 
• Plan Wegen (1996).  
• Verder met Wegen (1999). 
• Planning Infrastructuur 2000-2010 (2000). 
• Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (2005). 
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Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Beheer Wegen. 
• Beheer Groen. 
• Beheer Water. 
 
 
Subfuncties 
• 210.1 Openbare verlichting. 
• 210.2 Straatreiniging. 
• 210.3 Gladheidsbestrijding. 
• 210.4 Onderhoud wegen, straten en pleinen. 
• 211.2 Onderhoud verkeers- en straatnaamborden. 
• 211.3 Verkeersmaatregelen. 
• 221.2 Nieuwe Haven. 
• 221.3 Overige binnenhavens en waterwegen. 
• 221.4 Sluizen. 
• 560.1 Plantsoenen. 
• 560.6 Boomverzorging. 
• 560.9 Dierverzorging. 
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Beheer wegen 

 
Beleidsdoel 05.01.: Schone, hele en veilige infrastructuur 
 
Het beheer van de infrastructuur omvat het beheer en onderhoud van de wegen, de openbare verlichting, 
het straatmeubilair, de verkeers- en straatnaamborden, de straatreiniging, gladheidsbestrijding en de 
verkeersmaatregelen bij calamiteiten en evenementen. Het beheer bestaat uit onderhoud en vervanging 
van wegen en is gericht op het behoud van kwaliteit en functionaliteit en het tijdig inspelen op wijziging 
van gebruik en nieuwe kwaliteitseisen. Een andere taak is de zorg voor de begaanbaarheid en 
bereikbaarheid bij gladheid en calamiteiten. De noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd op basis 
van een meerjaren-onderhoudsplan. Daarnaast wordt ingespeeld op eventuele calamiteiten. De 
uitgangspunten van dit meerjaren-onderhoudsplan zijn vastgelegd in het handboek Beheer Hilversum 
Buiten, dat in 2009 is vastgesteld. Vanaf 2010 is de kwaliteit van het onderhoud voor alle aspecten en 
deelgebieden, uitgezonderd het schoonhouden van het centrum en rond het raadhuis, teruggebracht naar 
een basisniveau.  
 
Specifiek in 2015 
Het beheer en onderhoud van de wegen wordt uitgevoerd volgens het handboek Beheer Hilversum Buiten. 
In het strooiseizoen 2014-2015 wordt gewerkt vanuit een nieuw gerealiseerde zoutopslag op de locatie 1e  
Loswal 24. Er zal een andere wijze van gladheidsbestrijding worden toegepast, nl. het zogenaamde 
natstrooien. Door deze methode kan er beter preventief worden gestrooid, terwijl de hoeveelheid 
strooimiddel beperkt wordt, wat milieuwinst oplevert.  
In 2014 is gestart met de actualisatie van de handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten, enerzijds 
omdat er mutaties moesten worden verwerkt, anderzijds omdat er inhoudelijke en financiële kaders voor 
de komende jaren moesten worden gesteld. Deze actualisatie wordt afgerond in 2015. In de openbare 
ruimte en bij herinrichtingsprojecten is aandacht voor de toegankelijkheid voor mindervaliden en ouderen. 
 
In 2015 zal een landelijk verbod op het gebruik van glyfosaat ('round-up') van kracht worden. Het gevolg 
hiervan is dat de onkruidbestrijding op verharding niet chemisch meer mag worden uitgevoerd. Hierop is 
in 2014 al geanticipeerd door middel van een pilot waarbij methoden van niet-chemische 
onkruidbestrijding zijn getest. In 2015 zal de gemeente (conform het landelijke verbod op glyfosaat) 
volledig overgaan op een niet-chemische wijze van onkruidbestrijding op verharding in heel Hilversum. 
Uit de pilot is gebleken dat voor de Hilversumse situatie onkruidbestrijding op verharding met heetwater- 
en heteluchttechniek de beste methode is.  

 
Saldo Beleidsdoel € 8.819.000 
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Prestaties 
• Invoering gladheidsbestrijding door middel van natstrooien. 
• Volledig overgaan op een niet-chemische wijze van onkruidbestrijding op verhardingen. 
• Actualiseren handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten.  
 

 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 
 
(*1)  Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl. 
(*2)  Referentie gemiddelde gemeenten grootte 50.000-100.000 inwoners. 
(*3)  Visuele inspectie rationeel wegbeheer (uitvoering 1x/2 jaar). 
(*4) In verband met de bezuiniging vanaf 2012 op wegen is de verwachting dat het oordeel van de burger 
lager is dan de referentiewaarde. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I
Oordeel burger onderhoud buurt Burger 

peiling (*1)
6,8 (*2) 6,5 (*4) 6,5 6,5 6,5

I
Oordeel burger onderhoud wegen en 
fietspaden

Burger 
peiling (*1)

7.0 (*2) 6,5 (*4) 6,5 6,5 6,5

I
Oordeel burger over voldoende 
openbare verlichting in directe 
omgeving/buurt

Burger 
peiling (*1)

7,7 (*2) 8 8 8 8

I

Kwaliteit wegen en fietspaden, % 
verhardingen voldoende

Visuele 
inspectie 
wegen 

2012 (*3)

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
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Beheer groen 

 
Beleidsdoel 05.02.: Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten 
 
Het beheer van het openbaar groen betreft het onderhoud van gazons, eenjarige beplanting, vaste planten, 
bollen, heesters en bomen, en is gericht op het in stand houden van de kwaliteit en de functionaliteit van 
het openbaar groen en waar mogelijk het verbeteren ervan. De noodzakelijke maatregelen worden 
uitgevoerd op basis van een meerjaren-onderhoudsplan. Daarnaast wordt ingespeeld op eventuele 
calamiteiten. De uitgangspunten van dit meerjaren-onderhoudsplan zijn vastgelegd in het handboek 
Beheer Hilversum Buiten. Sinds 2010 is de kwaliteit van het onderhoud voor alle aspecten en 
deelgebieden in de stad, uitgezonderd het groen rond het raadhuis, teruggebracht naar een basisniveau.  
 
Specifiek in 2015 
Het beheer en onderhoud van het groen wordt uitgevoerd volgens het handboek Beheer Hilversum Buiten, 
meer specifiek volgens het vastgestelde uitwerkingsprogramma voor de korte termijn van het 
Groenbeleidsplan. Burgers, organisaties en bedrijven kunnen meldingen over de openbare ruimte doen via 
het digitale systeem Meldingen Openbare Ruimte (MOR).  
 
In 2015 worden de handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten geactualiseerd. Enerzijds om 
mutaties van de afgelopen jaren te verwerken om de handboeken actueel te houden, anderzijds om de 
inhoudelijke en financiële kaders voor de komende jaren vast te leggen. Met het oog op de woonkwaliteit 
wordt het groene karakter van Hilversum beschermd en uitgebreid. In 2012 is een digitaal beheersysteem 
voor bomen ingevoerd; in 2014 was het boombeheer van de gemeente hierin volledig opgenomen, en in 
2015 zal de informatie over de bomen in de gemeente Hilversum voor burgers digitaal toegankelijk zijn. 

 
Saldo Beleidsdoel € 4.267.000 

  
Prestaties 
• Digitaal toegankelijk maken gegevens gemeentelijke bomen voor burgers. 
• Realisatie actualisatie handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten. 
 

 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 
 
(*1)  Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl. 
(*2)  Referentie gemiddelde gemeenten grootte 50.000-100.000 inwoners. 
(*3) In verband met de bezuiniging vanaf 2012 op groen is de verwachting dat het oordeel van de burger 
lager is dan de referentiewaarde. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I
Oordeel burger onderhoud 
groenvoorziening in de buurt.

Burger 
peiling (*1)

7.0 (*2) 6,6 (*3) 6,6 6,6 6,6

I
Oordeel burger onderhoud buurt. Burger 

peiling (*1)
6,8 (*2) 6,5 (*3) 6,5 6,5 6,5
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Beheer water 

 
Beleidsdoel 05.03.: Instandhouding vijvers en waterwegen 
Naast het toezicht op het Hilversums Kanaal en de Nieuwe Haven en de bediening van de schutsluis ‘t 
Hemeltje, bestaat het beheer uit onderhoud en vervanging van oevervoorzieningen (beschoeiingen, kades 
en damwanden) en het onderhoud van de waterbodems (baggeren) van het Hilversums Kanaal, de haven 
en de stadsvijvers in Hilversum. 
 
Niet tot deze taak behoren de reiniging en het beluchten van het oppervlaktewater. Dat valt onder het 
waterkwaliteit- en kwantiteitsbeheer, een taak van Waternet (de uitvoerende organisatie van het 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht).  
 
Het onderhoud bestaat vrijwel alleen uit werkzaamheden om calamiteiten te bestrijden. In paragraaf 7.3.: 
Onderhoud kapitaalgoederen is bij 7.3.4.: Water, de huidige situatie betreffende beheer van de oevers en 
de waterbodems aangegeven.  
 
In 2013 is met Waternet een overeenkomst gesloten over de uitvoering van het stedelijk waterbeheer in 
Hilversum, om het beheer van de binnenstedelijke waterpartijen zo efficiënt en effectief mogelijk uit te 
voeren. In 2012 en 2013 is de onderhoudssituatie van de oevers en de onderwaterbodems in kaart 
gebracht. Deze gegevens zullen de komende jaren ten grondslag liggen aan de bepaling van de 
investeringsbudgetten voor het op peil houden van de huidige staat van onderhoud. 
 
In 2015 wordt gestart met de vervanging van de oevervoorziening van het Hilversums Kanaal. 

 
Saldo Beleidsdoel € 391.000 

  
Prestaties 
• Vervanging 1e fase oevervoorziening Hilversums Kanaal. 
 
 
Het onderhoud bestaat voor de gemeente vrijwel alleen uit werkzaamheden om calamiteiten te bestrijden; 
dit is de reden dat er geen indicator is benoemd. 
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5           PROGRAMMA 5 Beheer openbare ruimte

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
5.1  Schone, hele en veilige infrastructuur                   9.480 9.496 9.232 9.232 9.232 9.232 9.232
5.2  Instandhouding Hilversums groene kw aliteiten       4.475 4.235 4.342 4.342 4.342 4.342 4.342
5.3  Instandhouding vijvers en w aterw egen                        513 471 443 443 443 443 443

Totaal lasten 14.468 14.202 14.017 14.017 14.017 14.017 14.017

Baten
5.1  Schone, hele en veilige infrastructuur                   -734 -437 -413 -413 -413 -413 -413 
5.2  Instandhouding Hilversums groene kw aliteiten       -210 -75 -75 -75 -75 -75 -75 
5.3  Instandhouding vijvers en w aterw egen                        -59 -53 -52 -52 -52 -52 -52 

Totaal baten -1.003 -565 -540 -540 -540 -540 -540 

Saldo (excl. mutaties reserves)
5.1  Schone, hele en veilige infrastructuur                   8.746 9.059 8.819 8.819 8.819 8.819 8.819
5.2  Instandhouding Hilversums groene kw aliteiten       4.265 4.160 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267
5.3  Instandhouding vijvers en w aterw egen                        454 418 391 391 391 391 391

Totaal saldo 13.465 13.637 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477

5,00      Toevoegingen reserves -               -               -               -               -               -               -               
5,00      Onttrekkingen reserves -138 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Totaal saldo excl. reservemutaties 13.327 13.627 13.46 7 13.467 13.467 13.467 13.467
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            100 -               -               -               
6.2 Gescheiden inzameling/verw erking huishoudelijk afval                                                                 -               -               -               -               
6.3 Schoon oppervlakte- en grondw ater                            3.282 3.111 3.108 2.982
6.3a Dekking investeringen riool via tarief -3.282 -3.111 -3.108 -2.982 
6.4 Natuurbehoud en -beheer -               -               -               -               
6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 3.128 -               35 101
6.5a Dekking investeringen  lijkbezorging via grafrechten -3.128 -               -35 -101 

Totaal 100 -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            187 -               -68 119
6.2 Gescheiden inzameling/verw erking huishoudelijk afval                                                                 3.353 -               -1.909 1.444
6.3 Schoon oppervlakte- en grondw ater                            -               -               -               -               
6.4 Natuurbehoud en -beheer -               -               -               -               
6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 -               -               -               -               

Totaal reserves 3.540 -               -1.977 1.563

Voorzieningen
6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            -               -               -               -               
6.2 Gescheiden inzameling/verw erking huishoudelijk afval                                                                 -               -               -               -               
6.3 Schoon oppervlakte- en grondw ater                            31.886 2.700 -               34.586
6.4 Natuurbehoud en -beheer -               -               -               -               
6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 287 116 -176 227

Totaal voorzieningen 32.173 2.816 -176 34.813

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 20.874
Baten 2015 -18.520 
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Programma 06 
Milieubescherming, Natuur 

en Leefbaarheid 
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Programma 06: Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

06.01
Hilversum is een veilige en 

leefbare gemeente                                            
Saldo: € 866.000

Een schone, veilige en 
duurzame gemeente 
omringd door natuur. 
Saldo: € 2.354.000

Milieu-
bescherming

• Twee rapportages over 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 
2012-2015 (halfjaarlijks).

• Uitvoering van de projecten uit het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

• Start uitvoering saneringsprogramma 
geluid spoorlijnen.

• Opstellen jaarrapportage luchtmeetnet 
Johannes Geradtsweg.

• Afronding ISV bodemprojecten. 

• De GAD start uitvoering trendbreuk 
naar 70% hergebruik; gescheiden 
inzameling en verwerking van 
huishoudelijk afval met als doel 
minimaal 70% gescheiden inzameling 
in 2019.

• De regio zet GFT-afval (groente, fruit 
en tuinafval) van de GAD uit de regio 
samen met groenafval uit openbare 
ruimte van de gemeenten in voor het 
opwekken van groen gas met ingang 
van 2015. 

• De GAD brengt jaarlijks de GAD-meter 
uit, met monitoringsgegevens over de 
prestaties.

• Actualiseren van het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP) voor de jaren 
2015-2019.

• Uitvoering van de maatregelen uit het 
vGRP. Dit betreft de rioolexploitatie, de 
vervangings- en 
verbeteringsinvesteringen en de 
dienstverlening aan het publiek.

• Uitwerken businesscases in het kader 
van het BOWA. Uitvoering convenant 
Gebiedsgericht beheer het Gooi.

• Start uitvoering van extra investeringen 
in groen uit het Groenbeleidsplan

• Evaluatie en indien nodig bijsturing van 
het velbeleid inclusief herplantplicht en 
herplantfonds

.

06.02
Gescheiden inzameling en 
verwerking huishoudelijk 

afval                                                                 
Saldo: € 580.000

06.03
Schoon oppervlakte- en 

grondwater                            
Saldo: € 326.000

06.04
Natuurbehoud en -beheer

Saldo: € 572.000
Natuur

06.05
Voldoende capaciteit 

lijkbezorging                 
Saldo: € 10.000

• Start bouw crematorium Zuiderhof 

• Start verbouwing dienstwoning 
Zuiderhof tot condoleance-/koffieruimte.

• Start renovatie pand Bosdrift (aula en 
ontvangstruimte)

• Uitbreiding ruimte voor 
asbestemmingen 

Leefbaarheid

Begraven en 
cremeren
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Programma 06: Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid 
 

Portefeuillehouder J.N. van Vroonhoven - Kok 

 
 
Missie/programmadoelstelling 
Een schone, veilige en duurzame gemeente omringd door natuur.  
 
Het collegeprogramma ‘Draagvlak en daadkracht in Hilversum’ 2014-2018 vergt nadere uitwerking van 
de thema's milieu, duurzaamheid en leefbaarheid, met name in de 'grote opgaven voor Hilversum', zoals 
het centrum, de kwaliteit van de woonomgeving en de openbare ruimte. Een concreet voorbeeld daarvan is 
de ambitie om de afvalzakken in het centrum te vervangen door een moderner inzamelsysteem. Specifieke 
kansen liggen er ook in de samenwerking met gemeenschappen op buurt- en wijkniveau en de regio.  
 
Regionale samenwerking 
Het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid van de regio Gooi en Vechtstreek werkt onder 
het motto ‘Samen duurzaam sterker'. De regionale duurzaamheidsagenda is hiervoor vanaf 2015 het 
nieuwe kader (vast te stellen eind 2014). De ambitie van het lopende programma 'Samen duurzaam 
sterker' is om het milieu-rendement in het algemeen (energie en grondstoffen) omhoog te brengen en de 
milieudruk (op klimaat en kwaliteit lucht, water en bodem) omlaag. De sturing op het beleid van de 
Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) is hier een belangrijk onderdeel van. Lopende projecten zijn 
onder meer de trendbreuk naar 70% hergebruik van afval als grondstof, samenwerking aan hoogwaardige 
verwerking van en energieopwekking door het groenafval vanuit de huishoudens (GAD) en van het groen 
uit de openbare ruimte (gemeente), aanpak zwerfafval en Energiebesparen Gooi en Vecht.  
Water, ook grondwater, houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarnaast moeten de kosten voor water- en 
rioleringsbeheer beheersbaar blijven. Daarom werkt de gemeente bij het opstellen van het nieuwe 
Gemeentelijk Rioleringsplan samen met de gemeenten in de regio en het waterschap Amstel, Gooi en 
Vechtstreek in het Bestuurlijk Overleg Water in het AGV-waterschapsgebied (BOWA). Specifiek voor de 
bescherming van de drinkwaterwinning tegen verontreiniging werkt de gemeente samen in het kader van 
het Convenant Gebiedsgericht beheer het Gooi. Daarin zijn de  Gooise gemeenten, waterleidingbedrijven, 
waterschap, provincie en het rijk vertegenwoordigd, wat de grootte van de opgave illustreert.  
 
Wijkniveau 
Duurzaamheid op wijkniveau krijgt vorm via de wijkaanpak vanuit het project Energiebesparen Gooi en 
Vecht. De gemeente legt de verbinding met inwoners om hen te stimuleren en het hun makkelijker te 
maken om hun woning te verduurzamen. Daarbij sluit de gemeente waar mogelijk aan bij 
burgerinitiatieven, zoals Meentkracht en Hilversum Verbonden. De gemeente stelt inwoners 
duurzaamheidsleningen beschikbaar en werkt samen met lokale bedrijven in het bedrijvenplatform van 
Energiebesparen Gooi en Vecht. 
 
 
Context en achtergrond  
De milieutaken van de gemeenten staan veelal beschreven in wetten. Daarnaast werkt de gemeente aan 
beleid dat voortkomt uit het collegeprogramma plus eerdere afspraken, zoals het convenant 
Gebiedsgericht grondwaterbeheer Het Gooi. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taken op 
hoofdlijnen.  
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Taak Uitvoering door gemeente 

 
Uitvoering in samenwerking, o.a. 
gewestelijk 

Wettelijke taken • Waterwet. 
• Wet Bodembescherming. 
• Wet Geluidhinder. 
• Wet Luchtkwaliteit. 
• Wet Milieubeheer. 
• Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). 
• Woningwet. 
• Wet openbaarheid van bestuur 

(Verdrag van Aarhus). 
• Wet Ruimtelijke ordening 

• Landelijk Afvalstoffenplan (GAD). 
• EU richtlijn geluidkaarten en 

geluidactieplan. (pas in 2016). 
• Convenant Gebiedsgericht 

grondwaterbeheer het Gooi. 
• BOWA (Gemeenten en waterschap 

in het AGV-gebied) 

Niet wettelijke taken • ISV. 
• Groenbeleidsplan. 
• Uitvoeringsprogramma 

Duurzaamheid. 

• GNR. 
 

 
Naast de in dit hoofdstuk beschreven milieutaken voert de gemeente ook taken uit via Projecten en ISV 
(programma 7), Vergunningverlening en handhaving (programma 13) en via Milieu als onderdeel van 
Ruimtelijke ontwikkelingen (programma 15). 
 
Kaderstellende beleidsnota’s 
Bodem, water, riolering: 
• Convenant Gebiedsgericht beheer het Gooi (2011 en 2013) 
• Gemeentelijk Rioleringsplan (2009-2014), inclusief het aanvullend beleid tav hemelwater en 

grondwater (okt 2012) 
• ISV Bodemsaneringsprogramma 2010-2014 
• Keur AGV 2011, inclusief bijbehorende en/of later vastgestelde Vrijstellingen en Beleidsregels 
• Kaderrichtlijn Water 
• Structuurvisie Ondergrond (landelijk, naar verwachting in 2015 van kracht) 
 
Milieu en duurzaamheid: 
• Visie ‘Hilversum Klimaatneutraal 2050’(2012) en Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2012-2015 

(2012) 
• Actieplan Geluid (2013) 
• Provinciale Milieuverordening (tranche 8) 
• Integraal Bereikbaarheidsplan (2005) 
 
Groen en begraafplaatsen: 
• Groenbeleidsplan Hilversum inclusief Uitvoeringsprogramma 2012-2030 (2013). 
• Nota Begraafplaatsen nr. IV (2003). 
 
Programmaonderdelen 
• Leefbaarheid 
• Milieubescherming 
• Natuur 
• Begraven en cremeren
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Subfuncties 
• 723.2 Milieubescherming dienst Stad. 
• 721.1 Vuilophaal en -afvoer. 
• 725.1 Baten vuilophaal en -afvoer. 
• 722.1 Riolen en rioolgemalen. 
• 722.2 Idem buiten het lozingsrecht. 
• 726.1 Baten riool. 
• 550.1 Natuurbescherming. 
• 724.1 Lijkbezorging. 
• 732.1 Grafrechten. 
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Leefbaarheid 

 
Beleidsdoel 06.01.: Hilversum is een veilige en leefbare gemeente 
De gemeente werkt aan een schone bodem, goede luchtkwaliteit, veilig transport van gevaarlijke stoffen 
en een aanvaardbare geluidsbelasting, en streeft naar klimaatneutraliteit. 
 
Duurzaamheid  
Uit het coalitieakkoord: "Het college voert een duurzaamheidsprogramma uit dat in lijn ligt met het 
initiatiefvoorstel van de ChristenUnie, PvdA en GroenLinks." De gemeenteraad heeft in juni 2012 
unaniem de Visie Klimaatneutraal Hilversum 2050 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 
2012-2015 vastgesteld. Voor 2020 zijn een aantal tussendoelstellingen opgenomen, waaronder een 
CO2-neutrale gemeentelijke organisatie, en een reductie van 30% ten opzichte van 1990 van de 
CO2-uitstoot door de woningvoorraad in Hilversum. De raad ontvangt elk half jaar een 
voortgangsrapportage duurzaamheid. Indicator is de CO2-uitstoot van Hilversum. 
 
Geluid 
De gemeente bevordert een gezonde leefomgeving door geluidshinder te voorkomen of te beperken. Om 
nieuwe geluidshindersituaties te voorkomen maakt de gemeente bij (verkeers-)plannen een goede 
ruimtelijke afweging, op basis van akoestische onderzoeken. Bestaande geluidshinder langs de spoorlijnen 
Amsterdam-Amersfoort en Hilversum-Utrecht wordt aangepakt: in 2015 start de plaatsing van 
minischermen dicht langs het spoor. Het ministerie van VROM (nu: I&M) heeft een subsidiebedrag 
toegezegd van € 2.526.000 voor uitvoeringsmaatregelen en € 714.000 voor voorbereidingskosten. 
 
Lucht  
Het RIVM rapporteert in opdracht van de gemeente jaarlijks over de luchtkwaliteit in Hilversum. 
Daarvoor heeft de gemeente twee meetstations, één voor achtergrondconcentratie in Laren en één voor het 
verkeersbeeld aan de Johannes Geradtsweg in Hilversum. De luchtkwaliteit in Hilversum voldoet aan de 
Europese normen. De gemeente weegt luchtkwaliteit mee als criterium bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Externe Veiligheid 
De gemeente Hilversum werkt aan de borging van de risico’s met betrekking tot de externe veiligheid. Dit 
doet zij in het verband Gewest Gooi- en Vechtstreek, en met de Brandweer Gooi- en Vechtstreek. De 
gemeente draagt zorg voor de routering van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Daarnaast 
vertaalt zij de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot externe veiligheid - denk daarbij aan het 
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen - in consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen in Hilversum 
langs landelijke transportroutes. 
 
Verkeer 
Hilversum wil een gemeente zijn waar het goed en gezond leven is, en zoekt daarom naar de optimale 
balans  tussen de verschillende aspecten die bijdragen aan de leefbaarheid. Denk daarbij aan de 
bereikbaarheid van de stad versus de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast die het verkeer met zich 
meebrengt. Verder zal de gemeente conform het coalitieakkoord niet meewerken aan initiatieven die er toe 
kunnen leiden dat het aantal en het soort vliegbewegingen boven Hilversum significant wijzigt. 
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Bodem 
Het ISV-bodemsaneringsprogramma (inclusief Anna’s Hoeve) is onderdeel van het 
Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (beleidsdoel 7.3). In 2015 worden de lopende projecten 
afgerond. Met deze werkzaamheden geeft Hilversum invulling aan onder andere de volgende doelen: 
• alle locaties die (mogelijk) risico’s voor de volksgezondheid, risico’s voor verspreiding of 

ecologische risico’s opleveren, worden onderzocht, indien nodig gesaneerd of beheerst; 
• bodemverontreiniging mag de stedelijke ontwikkeling niet doen stagneren; 
• grootschalige grondwaterverontreiniging wordt in samenwerking met andere partijen door middel van 

gebiedsgerichte aanpak beheerst en/of gesaneerd. 
Daarnaast zoeken gemeente en provincie samen naar aanvullende financiële middelen voor de uitvoering 
van  bodemprojecten in de toekomst.  
 
De gemeente zorgt voor goede voorlichting over de bodemgesteldheid en digitale toegang tot 
bodeminformatie. Tevens voert de gemeente reguliere beheerstaken uit, zoals nazorg op 
bodemsaneringslocaties, en correct omgaan met bodemverontreiniging bij wegwerkzaamheden en 
gemeentelijke ontwikkelprojecten. Ook beoordeelt de gemeente bodem- en wateraspecten bij ruimtelijke  
plannen. Verder vervult de gemeente haar taak als bevoegd gezag bij de beoordeling van o.a. aanvragen 
voor een omgevingsvergunning.  
In 2015 zal de gemeente keuzes voorbereiden voor het beleid voor de ondergrond, zoals over 
bodemenergie (warmte/koude opslag) en kabels en leidingen. Dit met het oog op de Structuurvisie 
Ondergrond (STRONG), die het Rijk naar verwachting in de loop van 2015 vaststelt, en dat als kader voor 
nieuw beleid zal dienen. 

 
Saldo Beleidsdoel € 866.000 

  

Prestaties 
• Twee rapportages over Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2012-2015 (halfjaarlijks). 
• Uitvoering van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. 
• Start uitvoering saneringsprogramma geluid spoorlijnen. 
• Opstellen jaarrapportage luchtmeetnet Johannes Geradtsweg. 
• Afronding ISV bodemprojecten.  
 

 
(*) Bij de berekening van de kengetallen is de uitstoot in 2008 als referentiejaar genomen en als horizon 
een CO2-uitstoot van 0 in het jaar 2050. Dit betekent een jaarlijkse afname van 12 kiloton CO2. 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I

CO2-uitstoot Hilversum als geheel (*) Klimaat 
monitor, 

ministerie 
I&M

492 kiloton 
CO2 

(2008)
440 428 416 404
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Milieubescherming 

 
Beleidsdoel 06.02.: Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval 
 
Het landelijke kader is de wettelijke taak om huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken. De negen 
gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben de uitvoering hiervan ondergebracht in de 
gemeenschappelijke regeling voor de Regio Gooi en Vechtstreek. Voor de uitvoering is de Grondstoffen 
en Afvalstoffen Dienst (GAD) verantwoordelijk. De GAD-taken en uitvoering daarvan vloeien voort uit 
de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De GAD volgt in het beleid de 
landelijke doelstellingen uit het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2 (2009-2015). De belangrijkste 
doelstellingen zijn: 
 
• Het stimuleren van de preventie van afvalstoffen (De GAD geeft hiervoor met name uitvoering aan 

bewustwordingscampagnes zoals ‘In de keuken gebeurt het’, gericht op duurzaamheid, in 
samenwerking met de gemeenten). 

• Het reduceren van 20% milieudruk in 2015 voor elk van de 7 prioritaire stromen (o.a. grof 
huishoudelijk afval, textiel en voedsel). Dit in het kader van het ketengericht afvalbeleid, met de 
'circulaire economie' en ‘cradle-to-cradle’ als inspiratiebron. 

• Het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval (restafval) dat niet kan worden hergebruikt. 
• Een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van duurzaamheid van het rijk, waaronder 

vermindering van de CO2-uitstoot in 2020 met 30% ten opzichte van 1990. 
 
Het vigerende beleid in de regio is het programma ‘Regio op Groen’. De GAD draagt bij aan de 
verduurzaming van Gooi en Vechtstreek onder het motto ‘samen duurzaam sterker’. Het onderdeel GIHA 
(gescheiden inzameling huishoudelijk afval) staat in dit programma centraal. Het programma GIHA heeft 
als doel 

1. de CO2-uitstoot verder te reduceren,  
2. afval te voorkomen,  
3. steeds meer afval gescheiden in te zamelen,  
4. het restafval te minimaliseren, en  
5. kostenefficiënt te werken. 

 
De GAD ontwikkelt in opdracht van de gemeenten nieuw beleid om tot een meer duurzame inzameling en 
verwerking van het huishoudelijk afval te komen voor de periode vanaf 2015. In de begroting van de 
Regio is voor de GAD als doelstelling opgenomen om in 2019 minimaal 70% van het aangeboden 
huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. De GAD ontwikkelt daarvoor in 2014 concreet beleid, dat 
vanaf 2015 wordt uitgevoerd. Dit beleid richt zich op de verwerking van afval zowel uit wijken met 
laagbouw, hoogbouw als in het centrum, waarbinnen maatwerk mogelijk is. Meer en beter afval scheiden 
leidt tot lagere kosten, minder restafval, meer hergebruik en een reductie van de uitstoot van CO2. 
Onderdeel van de ontwikkeling van nieuw beleid zijn pilots met nieuwe inzamelmethoden die in nauwe 
samenspraak met gemeenten worden uitgevoerd, waaronder de integrale aanpak van 
winkelcentrumgebieden zoals Kerkelanden. Met ingang van 2015 wordt het GFT-afval (groente, fruit en 
tuinafval) uit de regio gebruikt voor de productie van groen gas. Een gezamenlijk traject  (GAD en 
regiogemeenten) met als doel de duurzame verwerking en vermarkting van de overige groene 
afvalstromen in de regio wordt in 2015 vertaald naar een gezamenlijke aanpak. 
 

 
Saldo Beleidsdoel € 580.000 
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Prestaties 
• De GAD start uitvoering trendbreuk naar 70% hergebruik; gescheiden inzameling en verwerking van 

huishoudelijk afval met als doel minimaal 70% gescheiden inzameling in 2019. 
• De regio zet GFT-afval (groente, fruit en tuinafval) van de GAD uit de regio samen met groenafval 

uit openbare ruimte van de gemeenten in voor het opwekken van groen gas met ingang van 2015.  
• De GAD brengt jaarlijks de GAD-meter uit, met monitoringsgegevens over de prestaties. 
 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I
Gescheiden inzameling 
huishoudelijke afvalstoffen volgens 
landelijke afspraak

GAD meter 
2013

54,4 (2013) 0,55 >55% >60% >60%

I
Beoordeling dienstverlening klanten 
GAD (cijfer 1-10)

GAD meter 
2013

7,4 (2013) 7,5 7,5 7,5 7,5
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Milieubescherming 

 
Beleidsdoel 06.03.: Schoon oppervlakte- en grondwater 
 
Rioleringsbeheer  
De gemeente heeft een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP, zie waterloket op de gemeentesite) 
waarin zij invulling geeft aan haar drie wettelijke zorgplichten voor respectievelijk afvalwater, hemelwater 
en grondwater. Het vGRP is de basis voor de investerings- en verbeteringsmaatregelen in de riolering, de 
rioolexploitatie, de rioolbelasting en de dienstverlening aan het publiek. 
Begin 2015 wordt aan de gemeenteraad een geactualiseerd vGRP voor de periode 2015 – 2020 ter 
besluitvorming voorgelegd. In het BOWA (alle regiogemeenten en waterschap) is afgesproken om de 
gemeentelijke vGRP’s zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen (looptijd, visies, doelen en 
investeringen). 
 
Samenwerking in de waterketen 
In het voorjaar van 2010 is landelijk het Bestuursakkoord Water vastgesteld, waarbij in de sector forse 
kostenbesparingen gerealiseerd moeten worden om de komende jaren landelijk stijgende kosten van 
water- en rioleringsbeheer te beperken. Die besparingen moeten onder meer gerealiseerd worden door een 
betere samenwerking tussen gemeenten (onderling) en waterschappen in de waterketen. In 2013 zijn 
samenwerkingsplannen uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld in een overeenkomst tussen de betreffende 
partijen. Hilversum participeert in het Bestuurlijk Overleg Water in het AGV-waterschapsgebied (BOWA) 
en fungeert als trekker voor de Gooigemeenten. Tot 2020 zullen diverse businesscases uitgewerkt worden 
om de geplande bezuinigingen te realiseren.  
 
Grondwatermeetnet 
De gemeente Hilversum beschikt over een grondwatermeetnet voor de monitoring van de 
grondwaterstand. In 2014 zijn, met ISV-subsidie voor het bodemprogramma, de data gecontroleerd op 
kwaliteit, zodat een betrouwbare export naar het landelijke registratiesysteem kan plaatsvinden. Tevens 
zijn analyses op de grondwater-meetreeksen uitgevoerd die inzicht geven in de relatie tussen 
grondwaterstand, neerslag, grondwateronttrekking en eventuele andere invloeden. Deze kennis is relevant 
voor ondergrondse ontwikkelingen waarbij de invloed van/op het grondwater in beeld moet worden 
gebracht. 
 
Convenant Gebiedsgericht beheer het Gooi  
De gemeente werkt al lange tijd aan regionale samenwerking in het grondwaterbeheer. In 2011 is deze 
samenwerking bekrachtigd door het tekenen van het convenant Gebiedsgericht beheer het Gooi. In 2013 is 
dit convenant aangevuld. Het rijk, de provincie, de Gooi-gemeenten, de betreffende waterleidingbedrijven 
en het waterschap dragen met hun ondertekening bij aan een gezamenlijk beheer van de 
grondwaterkwaliteit in het Gooi.  
 
Pijlers van dit convenant voor Hilversum zijn: een verdergaande bescherming van onze 
drinkwaterwaterwinning, die momenteel bedreigd wordt door grondwaterverontreinigingen;  het vinden 
van een juiste balans tussen verantwoord omgaan met grondwaterverontreinigingen en het stimuleren van 
bodemenergiesystemen; en het opheffen van stagnatie bij ruimtelijke ontwikkeling. Dit convenant is een 
effectief instrument voor samenwerking met de andere regiogemeenten. Voor de uitvoering van dit 
convenant is in de periode 2011 t/m 2020 € 108.000 jaarlijks beschikbaar. 

 
Saldo Beleidsdoel € 326.000 
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Prestaties 
• Actualiseren van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de jaren 2015-2019. 
• Uitvoering van de maatregelen uit het vGRP. Dit betreft de rioolexploitatie, de vervangings- en 

verbeteringsinvesteringen en de dienstverlening aan het publiek. 
• Uitwerken businesscases in het kader van het BOWA. Uitvoering convenant Gebiedsgericht beheer 

het Gooi. 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I

Meldingen en klachten per 10.000 
inwoners (referentie waarde: de 
waarde bij gemeenten van 
vergelijkbare grootte).

Benchmark 
Rioned

110 <40 <40 <40 <40

K

Vervanging/renovatie (% buis/jaar) 
(referentiewaarde: waarde bij 
gemeenten van vergelijkbare grootte). 

Benchmark 
Rioned

0,7 1,4 1,4 1,4 1,4

K

Aandeel gescheiden riolering (in %) 
van totaal vrij vervalstelsel 
(referentiewaarde: waarde bij 
gemeenten van vergelijkbare grootte).

Benchmark 
Rioned

30 83 84 85 85
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Natuur  

 
Beleidsdoel 06.04.: Natuurbehoud en -beheer 
 
Groen en natuur 
Uit het coalitieakkoord:  "Natuur is de rijkdom van Hilversum. De mooie heidevelden en bossen die 
Hilversum omringen zijn waardevol. Deze kwaliteit zal worden versterkt door het groen in de stad uit te 
breiden en natuurgebieden te verbinden."  
Het Groenbeleidsplan 2030 (GBP) beschrijft alle ambities van de gemeente Hilversum op het gebied van 
groen, natuur en landschap voor de komende twintig jaar. Het GBP wordt gerealiseerd via het 
Uitvoeringsprogramma 2012-2030. In het kader van het nieuwe collegeprogramma gaat de gemeente extra 
in groen investeren in 2015-2018. In 2014 stelt de gemeente hiervoor een investeringsplan op.  
De instandhouding van het gemeentelijk groen is opgenomen in programma 5, openbare ruimte (zie 5.2 
groenbeheer). Tevens is het Groenbeleidsplan randvoorwaardelijk voor de uitwerking van ruimtelijke 
ontwikkelingen. Bij het kappen van bomen geldt een herplantplicht of storting in het herplantfonds, 
vastgelegd in het velbeleid in 2013. In 2015 vindt evaluatie van het velbeleid plaats. Evaluatie van het 
GBP als geheel zal in 2018 plaatsvinden, gelijktijdig met de Structuurvisie 2030.  
 
De gemeente draagt als participant van de stichting Het Goois Natuurreservaat bij aan de exploitatielasten 
voor het beheer van het GNR (Beheerplan GNR 2010-2020). Projecten binnen het GNR, zoals ecoducten, 
worden niet uit de exploitatie door de participanten betaald, maar uit middelen per project door onder 
meer Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Prorail en de Postcodeloterij.  
 

 
Saldo Beleidsdoel € 572.000 

  
Prestaties 
• Start uitvoering van extra investeringen in groen uit het Groenbeleidsplan 
• Evaluatie en indien nodig bijsturing van het velbeleid inclusief herplantplicht en herplantfonds 
 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I
Waardering natuur door Hilversumse 
burgers in een rapport 1-10.

Omnibus 
onderzoek

8 8 8 8 8
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Begraven en cremeren 

 
Beleidsdoel 06.05.: Voldoende capaciteit lijkbezorging 
 
Op basis van artikel 33 van de Wet op de Lijkbezorging dient iedere gemeente ten minste één algemene 
begraafplaats te hebben. Hilversum heeft drie gemeentelijke begraafplaatsen: de Noorderbegraafplaats, 
Zuiderhof en Bosdrift. Deze begraafplaatsen bieden voldoende capaciteit. Alle drie begraafplaatsen zijn 
rijksmonument en vervullen een groene functie in de wijken. 
 
Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen gebeurt conform de vastgestelde (milieu-)regels. 
Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen in 2015. De kosten voor het 
instandhouden van en investeren in de gemeentelijke begraafplaatsen van Hilversum worden gedekt uit 
inkomsten, met name de opbrengsten van begrafenis- en grafrechten. 
 
In 2013 heeft de raad ingestemd met de bouw van crematorium Zuiderhof  en verbouwing van de 
dienstwoning Zuiderhof tot condoleance-/koffieruimte. In 2015 start de bouw en verbouwing. Ook heeft 
de raad ingestemd met renovatie van het pand van de begraafplaats Bosdrift. De ruimte voor  
asbestemmingen op de begraafplaatsen wordt uitgebreid, onder meer met een columbarium. 
 
 

Saldo Beleidsdoel € 10.000 
  

Prestaties 
• Start bouw crematorium Zuiderhof  
• Start verbouwing dienstwoning Zuiderhof tot condoleance-/koffieruimte. 
• Start renovatie pand Bosdrift (aula en ontvangstruimte) 
• Uitbreiding ruimte voor asbestemmingen  
 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I Kostendekkendheid exploitatie. Rekening 82% 100% 100% 100% 100%
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6              PROGRAMMA 6 Milieu, Natuur, Riolering en begr.pl

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            1.237 1.313 1.327 1.331 1.331 1.331 1.331
6.2 Gescheiden inzameling/verw erking huishoudelijk afval                                                                 6.961 7.824 8.689 8.360 6.860 6.860 6.860
6.3 Schoon oppervlakte- en grondw ater                            8.682 9.044 8.890 8.890 8.890 8.890 8.890
6.4 Natuurbehoud en -beheer 583 572 572 572 572 572 572
6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 1.330 1.367 1.396 1.396 1.396 1.396 1.396

Totaal lasten 18.793 20.120 20.874 20.549 19.049 19.049 19.049

Baten
6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            -433 -141 -461 -461 -461 -461 -461 
6.2 Gescheiden inzameling/verw erking huishoudelijk afval                                                                 -9.117 -8.745 -8.109 -9.694 -8.109 -8.109 -8.109 
6.3 Schoon oppervlakte- en grondw ater                            -8.852 -8.768 -8.564 -8.564 -8.564 -8.564 -8.564 
6.4 Natuurbehoud en -beheer -               -               -               -               -               -               -               
6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 -1.229 -1.357 -1.386 -1.386 -1.386 -1.386 -1.386 

Totaal baten -19.631 -19.011 -18.520 -20.105 -18.520 -18.520 -18.520 

Saldo (excl. mutaties reserves)
6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            804 1.172 866 870 870 870 870
6.2 Gescheiden inzameling/verw erking huishoudelijk afval                                                                 -2.156 -921 580 -1.334 -1.249 -1.249 -1.249 
6.3 Schoon oppervlakte- en grondw ater                            -170 276 326 326 326 326 326
6.4 Natuurbehoud en -beheer 583 572 572 572 572 572 572
6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 101 10 10 10 10 10 10

Totaal saldo -838 1.109 2.354 444 529 529 529

6,00         Toevoegingen reserves 383 -               -               -               -               -               -               
6,00         Onttrekkingen reserves -138 -634 -1.977 5 -80 -80 -80 

Totaal saldo excl. reservemutaties -593 475 377 449 449 449 449
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            100 -               -               -               
6.2 Gescheiden inzameling/verw erking huishoudelijk afval                                                                 -               -               -               -               
6.3 Schoon oppervlakte- en grondw ater                            3.282 3.111 3.108 2.982
6.3a Dekking investeringen riool via tarief -3.282 -3.111 -3.108 -2.982 
6.4 Natuurbehoud en -beheer -               -               -               -               
6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 3.128 -               35 101
6.5a Dekking investeringen  lijkbezorging via grafrechten -3.128 -               -35 -101 

Totaal 100 -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            187 -               -68 119
6.2 Gescheiden inzameling/verw erking huishoudelijk afval                                                                 3.353 -               -1.909 1.444
6.3 Schoon oppervlakte- en grondw ater                            -               -               -               -               
6.4 Natuurbehoud en -beheer -               -               -               -               
6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 -               -               -               -               

Totaal reserves 3.540 -               -1.977 1.563

Voorzieningen
6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            -               -               -               -               
6.2 Gescheiden inzameling/verw erking huishoudelijk afval                                                                 -               -               -               -               
6.3 Schoon oppervlakte- en grondw ater                            31.886 2.700 -               34.586
6.4 Natuurbehoud en -beheer -               -               -               -               
6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 287 116 -176 227

Totaal voorzieningen 32.173 2.816 -176 34.813

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 20.874
Baten 2015 -18.520 
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Programma 07: Wonen / ISV 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

07.01
Huisvesting van de 

doelgroepen en een 
rechtvaardige verdeling van 

woonruimte                                                                                           
Saldo: € 147.000

Hilversum wil een vitale en 
leefbare woongemeente zijn.                                       

Saldo: € 594.000

Wonen

• Herijken regionale woonvisie.

• Aanpassen huisvestingsverordening en 
convenant woonruimteverdeling aan de 
nieuwe wet- en regelgeving van het rijk.

• Faciliteren van het corporatiehotel 
Langestraat.

• Opstellen Regionaal Actie Programma 
2016-2019.

• In het tweede kwartaal 2015 wordt de 
verantwoording over ISV-periode 2010-
2014 ingediend bij de provincie.

• In overleg met de regiogemeenten de 
afspraken met de provincie over de 
(regionale) woningbouwtaakstelling 
(RAP) uitvoeren.

• Monitor corporaties met geleverde en 
voorgenomen prestaties uitvoeren.

07.03
Realisering programma 
stedelijke vernieuwing                          

Saldo: € 552.000

07.02

Ruim aanbod van nieuwe en 
vernieuwde woningen

Saldo: € 53.000

Stedelijke 
vernieuwing

Grondzaken

Grondbeleid met bijbehorend 
instrumentarium schept voorwaarden om 

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te 
kunnen realiseren.                                       
Saldo: € -158.000
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Programma 07: Wonen / ISV 
 

Portefeuillehouder J.N. van Vroonhoven - Kok 

 
Missie/programmadoelstelling 
Hilversum wil een vitale en leefbare woongemeente zijn. 
De stedelijke vernieuwing is gericht op het creëren en in stand houden van duurzame en evenwichtige 
wijken, waar het prettig wonen is voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of eventuele beperkingen. 
Daarbij streven we naar een zo groot mogelijk aanbod van goede woonruimte, die bruikbaar en bereikbaar 
is voor alle doelgroepen, ongeacht hun financiële draagkracht, leeftijd, huishoudedensamenstelling of 
eventuele fysieke of mentale beperkingen. 
De focus ligt hierbij op de dynamiek van de woningmarkt: het op gang brengen en houden van 
doorstroming,  door strategisch woningen toe te voegen en de bestaande voorraad zo efficiënt mogelijk 
aan te passen en toe te wijzen aan de veranderende behoefte. 
Naast beleid op omvang, kwaliteit en samenstelling van de woningvoorraad, richt stedelijke vernieuwing 
zich ook op structurele verbeteringen in de (binnen)stedelijke fysieke woon- en leefomgeving.  
Ten slotte wordt ingezet op het tot stand brengen van sociale vernieuwing; een beleidsdoel dat ook in 
andere programma’s is opgenomen, zoals Welzijn en Zorg, Milieu en Economie. Het tot stand brengen 
van woondienstenzones past in dit kader. 
Het grondbeleid met bijbehorend instrumentarium schept de voorwaarden om gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen te kunnen realiseren. Zie paragraaf 7.7 voor verdere toelichting. 
 
 
Context en achtergrond 
Hilversum ligt in de Noordvleugel van de Randstad, omringd door groen en water, maar met zeer 
gelimiteerde fysieke uitbreidingsmogelijkheden. Hilversum is een gewilde woonlocatie met een bijgevolg 
structureel gespannen woningmarkt. Uitbreiding van het stedelijk gebied is binnen de Structuurvisie 
Hilversum 2030 niet aan de orde, vanwege de omringende, beschermde natuurgebieden. Om te kunnen 
voorzien in de vraag naar voldoende en passende woningen, moeten de noodzakelijke toevoegingen en 
vernieuwingen binnen het bestaande stedelijk gebied plaatsvinden. Waar op landelijk niveau de 
woningproductie de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald, blijft de productie in Hilversum ruim op peil.  
Naast een kwantitatieve opgave ligt er een kwalitatieve opgave om de woningvoorraad duurzaam, 
toegankelijk en bereikbaar te maken c.q. te houden voor alle doelgroepen. 
 
 
Speerpunten van beleid 
In het verlengde van het coalitieakkoord is in de kadernota 2014 afgesproken om op basis van een 
geactualiseerde woonvisie en goede afspraken met de andere regiogemeenten en de woningcorporaties 
regie te voeren op een duurzaam woningbouwprogramma dat aansluit op de vraag en de ruimtelijke 
kwaliteit.  
De herijking van de huidige regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2007-2020 verloopt langs twee 
lijnen: 
1. betaalbaarheid: op basis van het RIGO onderzoek naar betaalbaarheid van het aanbod op de 

regionale woningmarkt - dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van alle gemeenten en 
woningcorporaties in Gooi en Vechtstreek en gevolgd door een gezamenlijke brandbrief aan minister 
en Tweede Kamer (november 2013); 

2. wonen en zorg: in relatie met het sociaal domein - zoals geformuleerd in het regionale 
portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein (november 2013).  
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De nieuwe wet- en regelgeving van het rijk (zoals t.a.v. woningcorporaties) zal waar nodig worden 
vertaald in een aanpassing van de huisvestingsverordening en in het convenant woonruimteverdeling. 
Met de woningcorporaties is overeengekomen een jaarlijkse monitor op te stellen met geleverde en 
voorgenomen prestaties. 
De stedelijke vernieuwing is programmatisch aangepakt. Het ontwikkelingsprogramma voor de periode 
2010 tot 2015 is grotendeels gerealiseerd. In 2015 vindt verantwoording naar de provincie Noord-Holland 
plaats. De lopende projecten worden afgerond. Het Rijk en de provincie hebben het investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing afgebouwd. 
 
 
Kaderstellende beleidsnota´s 
• Structuurvisie Hilversum 2030 (2013). 
• Regionale Woonvisie van de negen gemeenten uit het Gewest Gooi en Vechtstreek 2007-2020 

(2008). 
• Nota Grondbeleid (november 2009).  
• Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (april 2010).  
• Regionaal Actie Programma (RAP) Wonen (mei 2012).  
• Regionale Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011.  
• Convenant woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011. 
 
 
Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Wonen. 
• Stedelijke vernieuwing (komt te vervallen). 
• Grondzaken (zie paragraaf 7.7 voor een verdere toelichting). 
 
 
Subfuncties 
• 820.1 Woningbouw en -exploitatie. 
• 821.1 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. 
• 830.1 Bouwgrondexploitaties. 
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Wonen 

 
Beleidsdoel 07.01.: Huisvesting van de doelgroepen en een rechtvaardige verdeling van 
woonruimte 
 
De regionale Woonvisie 2007-2020 definieert als doelgroepen van beleid huishoudens met lagere 
(midden)inkomens, waaronder met name jongeren, jonge gezinnen en huishoudens die wonen en zorg 
combineren. Het streven is om de genoemde doelgroepen binnen Hilversum te huisvesten in een geschikte 
woning qua prijs en typologie. 
 
Voor het realiseren van betaalbare, toegankelijke en duurzame woningen en alternatieve vormen van huur 
of koop, en de relatie met de wonen-/welzijn-/zorgdoelstellingen, zijn in regionaal verband (samen met 
woningcorporaties) afspraken gemaakt met de Provincie, in het kader van het Regionale Actieprogramma 
Wonen (RAP). Op hoofdlijnen is in het RAP vastgelegd: 
• netto 5000 woningen toevoegen in de regio over een periode van 10 jaar (2010 - 2020) 
• waarvan minimaal éénderde in het sociale segment en 
• minimaal 55% toegankelijk (0-treden) 
Deze doelstellingen worden lokaal vertaald als randvoorwaarden bij de ontwikkeling van de (grotere) 
woningbouwlocaties.  
 
In het kader van het RAP zijn onderstaande projecten benoemd waarvoor een subsidieaanvraag uit het 
Woonfonds is/wordt gedaan: 
• duurzaamheid: project Energiebesparen Gooi en Vecht in uitvoering 
• corporatiehotel Langestraat (voorziening voor tijdelijk wonen): in uitvoering 
• procesbegeleiding kleinere projecten: zorgwoningen via WoningNet, afgerond; best practice 

seniorenhuisvesting /doorstroming woningmarkt: in uitvoering; diverse woon-zorg gerelateerde 
onderwerpen: Vrouwenopvang, beschermd wonen, huren onder voorwaarden: in uitvoering.  

 
Voor de wijze van verdeling van de woningen, zijn in 2011 nieuwe regionale afspraken tussen corporaties 
en gemeenten vastgelegd in de Huisvestingsverordening en het convenant woonruimteverdeling. In 2013 
is het nieuwe systeem op hoofdlijnen geëvalueerd en voldoende effectief bevonden om het de komende 
twee jaar ongewijzigd voort te zetten. Met name op het punt van de dynamiek (doorstroming) op de 
woningmarkt beantwoordde het nieuwe systeem aan de doelstellingen. 
 
De onderstaande prijssegmenten in de woningbouw zijn vastgelegd in de Regionale Woonvisie (huur in 
euro’s per maand per 01-01-2014 en koopprijs volgens de WOZ-waarde): 
 

 maandhuur (€) koopsom (€) 
sociaal < 699 < 210.000 

middelduur 699-900 210.000-350.000 
duur >900 >350.000 

 
 

Saldo Beleidsdoel € 147.000 
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Prestaties in 2015 (speerpunten): 
• Herijken regionale woonvisie. 
• Aanpassen huisvestingsverordening en convenant woonruimteverdeling aan de nieuwe wet- en 

regelgeving van het rijk. 
• Faciliteren van het corporatiehotel Langestraat. 
• Opstellen Regionaal Actie Programma 2016-2019. 
 
 

 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

 
(*) In het nieuwe woonruimte-verdeelsysteem worden deze prestaties uitgedrukt in nominale aantallen.De 
indicatoren/kengetallen voor sociale woningbouw en toegankelijkheid zijn gerelateerd aan de totale bruto 
nieuwbouw-jaarproductie in Hilversum (zie beleidsdoel 07.02.).  
De kengetallen voor woningtoewijzing zijn gerelateerd aan het totale aantal verhuringen per jaar door 
woningcorporaties in de Gooi en Vechtstreek. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

I
% sociale woningbouw op het totaal 
van de nieuwbouw Hilversum.

Afd. BO 36% 33% 33% 33% 33%

K
% realisatie toegankelijke woningen 
op het totaal van de nieuwbouw 
Hilversum

Afd. BO 70% 70% 70% 70% 70%

K
% toewijzing aan doelgroepen met 
inkomen tot € 34.687 door de 
corporaties regionaal

Corporatie 95% 90% 90% 90% 90%

K
% toewijzingen aan jongeren tot 28 
jaar (*).

Corporatie 35% 35% 35% 35% 35%

K
Aantal toewijzingen aan jongeren tot 
28 jr (*).

Corporatie 47% 47% 47% 47% 47%
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Wonen 

 
Beleidsdoel 07.02.: Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen 
 
In het gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 (Metropoolregio Amsterdam, 2009) is voor 
de regio Gooi en Vechtstreek een woningbouwopgave opgenomen van 5.000 woningen. Deze opgave is 
overgenomen in het RAP. 
 
Het jaar 2015 (en de jaren daarna) zullen vooral in het teken staan van een kleiner aantal, maar in omvang 
grotere, projecten: Villa Industria is gestart, Anna´s Hoeve verkoop is gestart, de Nieuwe Egelantier is 
gestart met fase 2 nadat fase 1 in 2013 is opgeleverd, Zuiderheide start in 2015 en Monnikenberg is in 
voorbereiding.  
 
Ook is de focus gericht op herbestemming c.q. herontwikkeling en de intensivering van 
woningbouwlocaties in het centrum: Lucent (Larenseweg) is daarvan de belangrijkste exponent, maar 
daarnaast betreft het ook de locaties Langestraat (RAF), ’s-Gravelandseweg (ING) en het Noordse Bosje.  
 
Verder wordt de stedelijke vernieuwing van het Van Riebeeckkwartier en in Hilversum Noord afgerond 
met de grootschalige renovatie/herontwikkeling van complexen aan de Van Linschotenlaan en de Van 
Dijkstraat/Dasselaarstraat. De renovatie van de Bloemenbuurt wordt voorgezet.  
De wensen uit de kadernota voor 100 extra sociale huurwoningen en een tweede corporatiehotel zijn in 
beeld. Dit vraagt onder meer investeringen van derden. Omdat de voorbereidingen in elk geval meerdere 
jaren beslaan zijn beide wensen niet opgenomen als in 2015 te realiseren prestaties. 

 
Saldo Beleidsdoel € 53.000 

  
Prestaties in 2015 (speerpunten): 
1. In overleg met de regiogemeenten de afspraken met de provincie over de (regionale) 

woningbouwtaakstelling (RAP) uitvoeren. 
2. Monitor corporaties met geleverde en voorgenomen prestaties uitvoeren. 
 

 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2011)

2015 2016 2017 2018

I
Aantal nieuw gebouwde woningen 
(bruto productie)

Afd. BO 311 250 250 250 250

I
Aantal ingrijpend gerenoveerde 
woningen

Corporatie 90 75 75 75 75
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Stedelijke vernieuwing 

 
Beleidsdoel 07.03.: Realisering programma stedelijke vernieuwing (komt te vervallen) 
 
Na afloop van de ISV- periode 2010-2014 zal geen nieuw ontwikkelingsprogramma stedelijke 
vernieuwing worden opgesteld.  
 
Van enkele reeds gestarte projecten loopt de uitvoering nog door in de jaren 2015 en 2016: onder meer de 
herinrichting van het Abdij van Eltenplantsoen en andere speelplekken en groenvoorzieningen in 
Hilversum Noord, de stedelijke vernieuwing van de Bloemenbuurt, en het 
ISV-bodemsaneringsprogramma in onder meer  Anna’s Hoeve. 
 
Het subsidiebudget voor woondienstenzoneprojecten is in zijn geheel besteed. De laatste projecten 
betreffen Zuiderheide en Gooiers Erf.  
 
Bij gelegenheid van de ISV-verantwoording in 2015 zal de gemeente de provincie verzoeken de nog niet 
gebruikte ISV-subsidie te mogen behouden, om de nog niet afgeronde projecten te kunnen uitvoeren. 
Vooralsnog gaan wij, gelet op de ISV resultaten in Hilversum, uit van een positief besluit van 
Gedeputeerde Staten op dit verzoek. Afhankelijk hiervan kan een positief saldo in het totaal van de 
ISV-middelen worden geraamd.  
 
In de kadernota 2016 zal een herbestedingsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Het voornemen is om 
een eventueel positief saldo in te zetten voor één van de lopende ISV-projecten, namelijk investeringen in 
de openbare ruimte van het centrum. 

 
Saldo Beleidsdoel € 552.000 

  
Prestatie: 
• In het tweede kwartaal 2015 wordt de verantwoording over ISV-periode 2010-2014 ingediend bij de 

provincie. 
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7              PROGRAMMA 7 Wonen / ISV

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
7.0 Algemeen programma 7 19.564 19.741 16.947 16.870 16.871 16.872 16.873
7.1 Huisvesting van de doelgroepen                                                                                                    207 196 164 164 164 164 164
7.2 Ruim aanbod van nieuw e en vernieuw de w oningen 58 53 53 53 53 53 53
7.3 Realisering programma stedelijke vernieuw ing                          4.012 5.364 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752

Totaal lasten 23.841 25.354 19.916 19.839 19.840 19.841 19.842

Baten
7.0 Algemeen programma 7 -20.051 -18.918 -17.105 -14.699 -14.508 -14.485 -14.485 
7.1 Huisvesting van de doelgroepen                                                                                                    -24 -14 -17 -17 -17 -17 -17 
7.2 Ruim aanbod van nieuw e en vernieuw de w oningen -2 -               -               -               -               -               -               
7.3 Realisering programma stedelijke vernieuw ing                          -3.574 -4.800 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 

Totaal baten -23.651 -23.732 -19.322 -16.916 -16.725 -16.702 -16.702 

Saldo (excl. mutaties reserves)
7.0 Algemeen programma 7 -487 823 -158 2.171 2.363 2.387 2.388
7.1 Huisvesting van de doelgroepen                                                                                                    183 182 147 147 147 147 147
7.2 Ruim aanbod van nieuw e en vernieuw de w oningen 56 53 53 53 53 53 53
7.3 Realisering programma stedelijke vernieuw ing                          438 564 552 552 552 552 552

Totaal saldo 190 1.622 594 2.923 3.115 3.139 3.140

7,00         Toevoegingen reserves -               -               -               -               -               -               -               
7,00         Onttrekkingen reserves -               -               -               -               -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties
190 1.622 594 2.923 3.115 3.139 3.140
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
7.1 Huisvesting van de doelgroepen                                                                                                    -               -               -               -               
7.2 Ruim aanbod van nieuw e en vernieuw de w oningen -               -               -               -               
7.3 Realisering programma stedelijke vernieuw ing                          -               -               -               -               
7.0 Algemeen programma 7 -               -               -               -               

Totaal -               -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
7.1 Huisvesting van de doelgroepen                                                                                                    -               -               -               -               
7.2 Ruim aanbod van nieuw e en vernieuw de w oningen -               -               -               -               
7.3 Realisering programma stedelijke vernieuw ing                          -               -               -               -               
7.0 Algemeen programma 7 -               -               -               -               

Totaal reserves -               -               -               -               

Voorzieningen
7.1 Huisvesting van de doelgroepen                                                                                                    -               -               -               -               
7.2 Ruim aanbod van nieuw e en vernieuw de w oningen -               -               -               -               
7.3 Realisering programma stedelijke vernieuw ing                          -               -               -               -               
7.0 Algemeen programma 7 4.190 117 -2.688 1.619

Totaal voorzieningen 4.190 117 -2.688 1.619

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 19.916
Baten 2015 -19.322 
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Programma 08 
Economische Zaken, Media, 
Toerisme en Evenementen 
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Programma 08: Economische Zaken, Media, Toerisme en 
Evenementen

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

08.01
Een sterke positie van 

Hilversum als Mediastad
Saldo: € 652.000

Samen met ondernemers en 
kennisinstellingen willen wij 
werken aan een duurzame 
economische ontwikkeling 
van Hilversum. Doelen zijn 

voldoende werkgelegenheid, 
dynamiek en voorzieningen, 
en Hilversum als mediastad 

landelijk te promoten.
Saldo: € 2.469.000

Ondernemings 
klimaat

• Behouden en aantrekken van 
belangrijke en/of strategische creatieve 
bedrijven en kennisinstellingen.

• Faciliteren verdere realisatie van 
Werf35 en doorontwikkeling Dutch 
Game Garden Hilversum en andere 
initiatieven op het vlak van 
verzamelgebouwen/concepten voor 
(pré)startende en groeiende creatieve 
bedrijven.

• Versterking verbinding tussen 
Mediapark en centrum. 

• Intensiveren van de bestuurlijke en 
ambtelijke vertegenwoordiging binnen 
de Noordvleugel en in de Media Valley.

• Realiseren herkenbare branding 
Hilversum Mediastad met bijbehorende 
communicatiestrategie en -activiteiten.

• Uitwerken van de vierde actielijn 
Human Capital met Mediapact, 
Hilversum Media Campus en het met 
onderwijspartners verder ontwikkelen 
van de Mediaschool.

• Realisatie van het Stadsfonds.

• Herijking van de innovatieplatforms 
iZovator en iLocator.

• Uitvoering van de programma’s 
Havenkwartier en Kerkelanden.

• Faciliteren van ontwikkeling 
Monnikenberg.

• Realiseren en uitvoeren van 
Programma Centrum. 

• Aanstellen Centrummanager.

• Planontwikkeling herinrichting 
Langgewenst.

• Actualisatie van het detailhandels- en 
horecabeleid.

• Opstellen evenementenkader.

• Versterken van het 
evenementenprogramma.

• Herijking innovatieplatform iTRovator.

• Evaluatie en vernieuwen contract 
Regionaal Bureau van Toerisme.

08.02
Een aantrekkelijk 

ondernemingsklimaat
Saldo: € 1.554.000

08.03
Goed functionerende 

detailhandel en horeca
Saldo: € -99.000

08.04
Een aantrekkelijk 

evenementenprogramma                                
Saldo: € 308.000

Toerisme en 
Evenementen

08.05
Een evenwichtig aanbod van 

radio- en televisiezenders
Saldo: € 54.000

• De werkzaamheden binnen dit 
beleidsdoel richten zich in 2015 op de 
uitvoering van vastgesteld beleid. 
Hierover wordt alleen gerapporteerd als 
er sprake is van majeure afwijkingen. 

Media

Detailhandel en 
Horeca

Lokale omroep
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Programma 08: Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen 
 

Portefeuillehouder W.M. Jaeger/ P.I. Broertjes 

 
Missie/programmadoelstelling 
Samen met ondernemers en kennisinstellingen willen wij werken aan een duurzame economische 
ontwikkeling van Hilversum. Doelen zijn voldoende werkgelegenheid, dynamiek en voorzieningen, en 
Hilversum als mediastad landelijk te promoten. 
 
 
Context en achtergrond 
De creatieve sector (inclusief media), zorg, detailhandel, horeca en toerisme zijn de belangrijkste sectoren 
voor de economische ontwikkeling van Hilversum. De sectoren op zichzelf, maar vooral ook de 
verbindingen (cross-overs) tussen de sectoren bieden economische potentie. 
 
Creatieve sector en media 
Voor Hilversum is het belang van de creatieve sector evident. Deze sector voorziet in een groot deel van 
de werkgelegenheid. De verwevenheid van de media en de creatieve sector maakt Hilversum de 
Mediastad. De creatieve sector is over de hele stad verspreid.  Het Media Park is een productie-, opslag-, 
bewerkings- en transfercentrum van formaat voor nieuwe en traditionele media.  
 
Detailhandel, horeca, evenementen en toerisme 
De gemeente heeft een forse ambitie voor het centrum. In 2015 wordt de centrumvisie vastgesteld (zie 
programma Ruimtelijke Ordening). In deze visie worden ambities en doelstellingen geformuleerd: een 
bruisend centrum met een goed functionerende horeca en detailhandel, inclusief een sterke regionale 
warenmarkt en een aansprekend evenementenprogramma.   
 
Ondernemingsklimaat 
De aanwezigheid van een goed ondernemingsklimaat is een voorwaarde voor economische ontwikkeling. 
De gemeente kan op een aantal vlakken bijdragen aan dit klimaat. Dit raakt aan nagenoeg alle 
begrotingsprogramma's. Het gaat dan onder meer om een goede dienstverlening aan ondernemers, 
voldoende vestigingsmogelijkheden, aantrekkelijk woonmilieu, goede bereikbaarheid en parkeren, 
voldoende arbeidspotentieel, sterke verbindingen tussen ondernemers, gemeente en andere partners, en 
specifiek beleid of regelingen. 
 
Regio 
Voor succesvolle innovaties en de economische ontwikkeling van Hilversum en de regio is samenwerking 
tussen overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen essentieel. Hilversum maakt werk van zijn 
rol als centrumgemeente in de Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is het verstevigen van de positie van met 
name de creatieve sector van Hilversum binnen de Noordvleugel en specifiek de Media Valley prioriteit.   
De rol van de gemeente op dit gebied is aanjagen, faciliteren en ondersteunen. Daarnaast zijn er tal van 
relaties tussen dit programma en bijvoorbeeld wonen, cultuur, onderwijs, arbeidsmarkt, dienstverlening, 
ruimtelijke ordening en bereikbaarheid.  
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Kaderstellende beleidsnota´s 
• Structuurvisie Hilversum 2030 (2013) 
• Kenniscentrum Hilversum, Economische Visie 2007-2020 (2007) 
• Hilversum met beide benen in de Media Valley (2013) 
• Programma Havenkwartier (2013) 
• Programma Kerkelanden (2014) 
• Programma Aanpak Leegstand (2012) 
• Uitwerkingsnota Zorg, Economische kansen voor de zorg (2009) 
• Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Handen uit de mouwen (2008) 
• Uitwerkingsnota Detailhandel en Horeca, Van Kerkstraat tot Biersteeg (2008) 
• Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie, Binnenpret en Buitenkansen (2008) 
 
 
Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Mediastad 
• Ondernemingsklimaat 
• Centrum  
• Evenementen 
• Lokale Omroep  
 
 
Subfuncties 
• 310.1 Markten. 
• 310.2 Economische aangelegenheden. 
• 310.3 Reclameactiviteiten. 
• 560.5 Bevordering toerisme. 
• 560.4 Volksfeesten. 
• 580.2 Overige recreatieve voorzieningen (o.a. de lokale omroep). 
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Media 

 
Beleidsdoel 08.01.: Een sterke positie van Hilversum als Mediastad 
 
De nota ‘Hilversum met beide benen in de Media Valley’ (2013) vormt het uitgangspunt. Doelstellingen 
zijn het behouden en versterken van de mediasector en het stimuleren van cross-sectorale groei. Uit 
herijking van het werkprogramma, deel van de nota, volgt het werkprogramma 2015. Hieruit volgen 
(deels) nieuwe indicatoren die opgenomen worden in de programmabegroting 2016. Een vierde actielijn, 
Human Capital, is toegevoegd. Daarvoor worden extra investeringen gepleegd. 
 
De inspanningen van de gemeente richten zich op het: 
• versterken van het vestigingsklimaat voor creatieve bedrijven; 
• versterken van de profilering van Hilversum als creatieve stad; 
• verbinden van partijen (ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheden) binnen de sector en met 

andere sectoren (onder andere ICT en zorg); 
• verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de creatieve sector (Human Capital). 
 
Om deze ambities te realiseren is een gezamenlijk optrekken in de Noordvleugel en specifiek de Media 
Valley onontbeerlijk. De gemeente participeert in de Economic Board Gooi & Vechtstreek, de Amsterdam 
Economic Board en de Economic Board Utrecht, en vervult de rol van linking-pin tussen Utrecht en 
Amsterdam. 

 
Saldo Beleidsdoel € 652.000 

Prestaties 
• Behouden en aantrekken van belangrijke en/of strategische creatieve bedrijven en kennisinstellingen. 
• Faciliteren verdere realisatie van Werf35 en doorontwikkeling Dutch Game Garden Hilversum en 

andere initiatieven op het vlak van verzamelgebouwen/concepten voor (pré)startende en groeiende 
creatieve bedrijven. 

• Versterking verbinding tussen Mediapark en centrum.  
• Intensiveren van de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging binnen de Noordvleugel en in de 

Media Valley.  
• Realiseren herkenbare branding Hilversum Mediastad met bijbehorende communicatiestrategie en 

-activiteiten. 
• Uitwerken van de vierde actielijn Human Capital met Mediapact, Hilversum Media Campus en het 

met onderwijspartners verder ontwikkelen van de Mediaschool. 
 

 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2012)

2015 2016 2017 2018

K Aantal bedrijven in de mediasector LISA 520 490 480 475 475

K
Aantal arbeidsplaatsen in de 
mediasector

LISA 7.960 7.260 7.040 6.900 6.830

K
Aantal bedrijven in de creatieve sector 
(inclusief de mediasector)

LISA 1.640 1.620 1.650 1.680 1.710

K
Aantal arbeidsplaatsen in de creatieve 
sector (inclusief de mediasector) LISA 12.100 11.740 11.740 11.860 12.000
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Ondernemingsklimaat 

 
Beleidsdoel 08.02.: Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat 
 
De aanwezigheid van een goed ondernemingsklimaat is voorwaarde voor economische ontwikkeling. De 
gemeente kan op een aantal vlakken bijdragen aan dit klimaat. Het gaat dan onder meer om: 
• kwaliteit van de eigen dienstverlening (‘ja, tenzij’ houding, bereikbaar, betrouwbaar, snel en met 

kennis van zaken); 
• beschikbaarheid van voldoende kwalitatieve vestigingsmogelijkheden; 
• een sterk voorzieningenaanbod (winkelen, uitgaan, cultuur, zorg, onderwijs), veiligheid, goede 

bereikbaarheid en parkeermogelijkheden; 
•  een aantrekkelijk woonmilieu voor (potentiële) werknemers; 
• de beschikbaarheid van voldoende, passend arbeidspotentieel; 
• partnerschappen tussen georganiseerd bedrijfsleven en gemeente (ook regionaal met de Economic 

Board Gooi &Vechtstreek), tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en bijvoorbeeld 
onderwijs, onderzoek, cultuur, zorg en welzijn. 

• specifiek beleid of regelingen gericht op groepen, sectoren (iZovator voor de zorg) en thema’s als 
starters, ZZP’ers, marketing en promotie, acquisitie, innovatie, financiering, duurzaamheid, 
herstructurering werklocaties, ondernemen in de wijk, aanpak leegstand en MKB-vriendelijk 
aanbestedingsbeleid. 

 
Uit herijking van het economisch beleid volgt het werkprogramma 2015. Daaruit volgen (deels) nieuwe 
indicatoren. Gelet op het coalitieakkoord en de kadernota zullen werkzaamheden zich met name richten 
op: 
•  realisatie van het Stadsfonds (gemeentebreed Ondernemersfonds); 
• bevorderen van innovatie in de media, zorg en toerisme en stimuleren cross-sectorale verbindingen, 

met in 2015 herijking van de regionale innovatieplatforms iZovator (gericht op zorg) en iLocator 
(gericht op werklocaties); 

• realisatie van Programma Havenkwartier en Programma Kerkelanden, beide gericht op 
herstructurering van deze werklocaties, met accenten op aanpak van leegstand, verbetering van 
infrastructuur, duurzaamheid en collectieve beveiliging; 

• faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen als Monnikenberg; 
• mogelijk aanpassing in beleid en regelingen voor ZZP’ers en kleinschalig ondernemerschap, die 

volgen uit een verkenning in 2014. 
 
Dit beleidsdoel heeft raakvlakken met een aantal andere programma’s, zoals ruimtelijke ordening, beheer 
openbare ruimte, bereikbaarheid en wonen. Binnen dit beleidsdoel zijn naast een beperkt 
uitvoeringsbudget primair de investeringen uit de programma's Havenkwartier en Kerkelanden 
opgenomen.  
Ter verbetering van het vestigingsklimaat worden extra investeringen gepleegd. 

 
Saldo Beleidsdoel € 1.554.000 
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Prestaties 
• Realisatie van het Stadsfonds. 
• Herijking van de innovatieplatforms iZovator en iLocator. 
• Uitvoering van de programma’s Havenkwartier en Kerkelanden. 
• Faciliteren van ontwikkeling Monnikenberg. 
 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2013)

2015 2016 2017 2018

K Aantal bedrijven LISA 7.240 7.300 7.350 7.400 7.450

K Aantal arbeidsplaatsen LISA 46.900 47.500 48.000 48.500 49.000
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Detailhandel en Horeca 

 
Beleidsdoel 08.03.: Goed functionerende detailhandel en horeca 
 
Met een omvangrijk aanbod aan winkels en horeca en een grote warenmarkt heeft het centrum een 
belangrijke verzorgende functie voor zowel de eigen inwoners als de regio. Daarnaast is het een bron van 
werkgelegenheid. De gemeente zet de komende jaren stevig in op een aantrekkelijker, bruisender centrum. 
Het doel is om, samen met partners, meer beleving, vermaak en verblijfskwaliteit te organiseren in het 
centrum. Daartoe worden extra investeringen gepleegd. 
In 2015 zal de centrumvisie worden vastgesteld (zie programma Ruimtelijke Ordening), waarin onze 
ambities en doelstellingen voor het centrum staan omschreven. Parallel aan dit traject loopt het 
Programma Centrum in ontwikkeling: een uitwerking van de in 2014 opgestelde uitvoeringsagenda, 
waarin ook de bijbehorende interne en externe organisatiestructuur is opgenomen.  
De plannen voor herinrichting van het Langgewenst krijgen vorm, en tegelijkertijd wordt het 
detailhandels- en horecabeleid geactualiseerd. Zo willen wij tegemoet komen aan het veranderende 
consumentengedrag, en ruimte geven aan nieuwe concepten, die vaak een mix zijn van detailhandel met 
horeca en dienstverlening. 
 
Binnen dit beleidsdoel vallen ook inspanningen voor detailhandel en horeca buiten het centrum. Hier gaat 
het met name om uitbreiding van winkelcentrum Kerkelanden en, gelet op de plannen voor het HOV 
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer), versterking van de Riebeeckgalerij. Ondernemers van  
De Gijsbrecht hebben het initiatief genomen tot een integrale visie op De Gijsbrecht. De gemeente 
ondersteunt dit. 
 
Dit beleidsdoel heeft raakvlakken met veel andere programma’s, zoals cultuur, ISV/wonen, 
bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, veiligheid en beheer openbare ruimte. Binnen dit beleidsdoel zijn 
naast een beperkt uitvoeringsbudget primair de kosten en opbrengsten van de warenmarkt en 
reclame-inkomsten opgenomen. 

 
Saldo Beleidsdoel € -99.000 

Prestaties 
• Realiseren en uitvoeren van Programma Centrum.  
• Aanstellen Centrummanager. 
• Planontwikkeling herinrichting Langgewenst. 
• Actualisatie van het detailhandels- en horecabeleid. 
 

 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
2015 2016 2017 2018

I
Klanttevredenheid bezoekers van de 
markt

Gemeente 7,3 (2012) 7,3 - 7,5 7,5

K
Koopkrachtbinding dagelijkse sector 
in %

KSO
89% 

(2011)
91% 91% 92% 92%

K
Koopkrachtbinding niet-dagelijkse 
sector

KSO
77% 

(2011)
79% 80% 81% 82%
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Toerisme en Evenementen 

 
Beleidsdoel 08.04.: Een aantrekkelijk evenementenprogramma 
 
Een goed evenementenprogramma draagt in sterke mate bij aan een bruisend centrum. Evenementen zijn 
goed voor de stad. Ze brengen leven in de brouwerij. Er wordt geld uitgegeven. Bezoekers hebben plezier 
en bewoners zijn vaak trots op deze evenementen. In 2015 wordt een nieuw evenementenkader opgesteld. 
Hierin wordt ook het subsidiebeleid opnieuw vormgegeven. Het streven is bij te dragen aan een 
aansprekend, bij de identiteit van Hilversum passend evenementenprogramma. Door het aanpassen en 
vereenvoudigen van procedures zullen initiatiefnemers gemakkelijker evenementen kunnen organiseren. 
Uit het nieuwe evenementenkader zullen nieuwe indicatoren (zoals aantal evenementen, aantallen 
bezoekers) volgen die in de programmabegroting 2016 worden opgenomen. 
 
Door het samenvoegen van de verschillende gemeentelijke budgetten voor evenementen ontstaat een 
goede basis voor het realiseren van de ambities. Door uitbreiding van het budget kan de gemeente de 
komende jaren financieel bijdragen aan evenementen die de identiteit van Hilversum (Mediastad, 
Dudokjaar 2015) onderstrepen. Bij uitvoering van het subsidiebeleid zal extern advies worden 
ingewonnen.  
 
Binnen dit beleidsdoel vallen ook de inspanningen op het vlak van toerisme. In deze sector werkt de 
gemeetne nauw samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) en innovatieplatform iTRovator. 
In 2015 zal er een herijking plaatsvinden van de regionale innovatieplatforms, waaronder iTRovator, 
daarnaast zal het contract met het Regionaal Bureau voor Toerisme worden geëvalueerd en vernieuwd. 
Nieuwe afspraken worden gerelateerd aan ontwikkelingen in de regio en Metropoolregio waarin cultuur 
en erfgoed belangrijke elementen zijn. 

 
Saldo Beleidsdoel € 308.000 

Prestaties 
• Opstellen evenementenkader. 
• Versterken van het evenementenprogramma. 
• Herijking innovatieplatform iTRovator. 
• Evaluatie en vernieuwen contract Regionaal Bureau van Toerisme. 
 

 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 
 
*aantal evenementen met 5.000 bezoekers of meer.  

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
2015 2016 2017 2018

K
Aantal toeristische/recreatieve 
overnachtingen per jaar.

RBT, 
hotels

32.000 32.000 33.000 33.000 34.000

K Aantal grote evenementen* Gemeente 15 16 17 18 19
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Lokale omroep 

 
Beleidsdoel 08.05.: Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders 
 
Met de invoer van de nieuwe Mediawet is wettelijk vastgelegd dat het standaardpakket van tv- en 
radiozenders via de kabel uit minimaal 30 kanalen bestaat. Consumenten hebben hierdoor toegang tot een 
voldoende groot en gevarieerd zenderpakket. Inspraak via programmaraden is daarmee minder nodig 
geworden. De werkzaamheden van de Programmaraad Hilversum zijn inmiddels beëindigd.  
 
Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat UPC vrij is om de tarieven van analoge 
kabelaansluitingen vast te stellen. Over de consequenties van deze uitspraak vindt overleg plaats met 
UPC.  
 
De lokale omroep RTi Hilversum zendt een dagelijks tv-journaal uit over gebeurtenissen en activiteiten in 
Hilversum. Daarnaast worden regelmatig programma’s over cultuur en lokale geschiedenis uitgezonden. 
Binnen dit beleidsdoel is primair de jaarlijkse bijdrage aan de lokale omroep RTi Hilversum opgenomen.  

 
Saldo Beleidsdoel € 54.000 

  
Prestaties 
De werkzaamheden binnen dit beleidsdoel richten zich in 2015 op de uitvoering van vastgesteld beleid. 
Hierover wordt alleen gerapporteerd als er sprake is van majeure afwijkingen.  
 

 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2013)

2015 2016 2017 2018

K
Kijkt u wel eens naar de lokale 
televisie?

Gemeente 32% 40% 42% 44% 46%

K
Luistert u wel eens naar de lokale 
radio?

Gemeente 11% 12% 12% 13% 13%
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8              PROGRAMMA 8 EZ Media, toerisme en evenem.

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
8.1 Een sterke positie van Hilversum als Mediastad 429 734 778 648 558 558 558
8.2  Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat 239 185 1.554 1.085 1.085 1.085 1.085
8.3 Goed functionerende detailhandel en horeca 667 645 220 220 220 220 220
8.4 Een aantrekkelijk evenementenprogramma                                226 311 308 308 308 308 308
8.5 Evenw ichtig aanbod radio- en tv-zenders 170 223 179 179 179 179 179

Totaal lasten 1.731 2.098 3.039 2.440 2.350 2.350 2.350

Baten
8.1 Een sterke positie van Hilversum als Mediastad -               -               -126 -126 -126 -126 -126 
8.2  Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat -85 -               -               -               -               -               -               
8.3 Goed functionerende detailhandel en horeca -705 -688 -319 -319 -319 -319 -319 
8.4 Een aantrekkelijk evenementenprogramma                                -               -               -               -               -               -               -               
8.5 Evenw ichtig aanbod radio- en tv-zenders -131 -125 -125 -125 -125 -125 -125 

Totaal baten -921 -813 -570 -570 -570 -570 -570 

Saldo (excl. mutaties reserves)
8.1 Een sterke positie van Hilversum als Mediastad 429 734 652 522 432 432 432
8.2  Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat 154 185 1.554 1.085 1.085 1.085 1.085
8.3 Goed functionerende detailhandel en horeca -38 -43 -99 -99 -99 -99 -99 
8.4 Een aantrekkelijk evenementenprogramma                                226 311 308 308 308 308 308
8.5 Evenw ichtig aanbod radio- en tv-zenders 39 98 54 54 54 54 54

Totaal saldo 810 1.285 2.469 1.870 1.780 1.780 1.780

8,00         Toevoegingen reserves 834 -               -               -               -               -               -               
8,00         Onttrekkingen reserves -               -230 -889 -590 -127 -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 1.644 1.055 1.580 1. 280 1.653 1.780 1.780



131 
 

 

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
8.1 Een sterke positie van Hilversum als Mediastad -               -               -               -               
8.2  Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat -               -               -               -               
8.3 Goed functionerende detailhandel en horeca -               -               -               -               
8.4 Een aantrekkelijk evenementenprogramma                                -               -               -               -               
8.5 Evenw ichtig aanbod radio- en tv-zenders -               -               -               -               

Totaal -               -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
8.1 Een sterke positie van Hilversum als Mediastad 310 -               -220 90
8.2  Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat 1.296 -               -669 627
8.3 Goed functionerende detailhandel en horeca -               -               -               -               
8.4 Een aantrekkelijk evenementenprogramma                                -               -               -               -               
8.5 Evenw ichtig aanbod radio- en tv-zenders -               -               -               -               

Totaal reserves 1.606 -               -889 717

Voorzieningen
8.1 Een sterke positie van Hilversum als Mediastad -               -               -               -               
8.2  Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat -               -               -               -               
8.3 Goed functionerende detailhandel en horeca -               -               -               -               
8.4 Een aantrekkelijk evenementenprogramma                                -               -               -               -               
8.5 Evenw ichtig aanbod radio- en tv-zenders -               -               -               -               

Totaal voorzieningen -               -               -               -               

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 3.039
Baten 2015 -570 
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Programma 09 
Cultuur en Monumentenzorg 
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Programma 09: Cultuur en Monumentenzorg 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

09.01
Een veelzijdig kunst- en 

cultuuraanbod                              
Saldo: € 5.628.000

Hilversum heeft een 
levendig en 

toekomstbestendig cultureel 
klimaat: Cultuur draagt in 

hoge mate bij aan het 
woongenot, de 

aantrekkelijkheid en de 
identiteit van Hilversum.

Saldo: € 6.222.000

Cultuur

• Voltooien en evalueren van de 
Veranderagenda Cultuur;

• Realiseren delen Uitvoeringsplan 
Deelnotitie Cultuureducatie en 
participatie 2013-2016;

• Revitaliseren Cultuurplatform;

• Duurzaam cultuurbeleid ontwikkelen 
waarin cultuur verbonden is aan vier 
thema’s Centrum, Mediastad, Sociaal 
Domein, Wijken & Regio;

• Verkenning uitvoeren naar regionale 
samenwerking; 

• Uitbreiding van de digitale 
dienstverlening Streekarchief. 

.

• Vaststellen kredietvoorstel 
Monumentenbeleid.

• Vaststellen beleidsnota 
Cultuurhistorie.

• Bevorderen plaatsing Zonnestraal op 
de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO (loopt door na 2015).

• Vaststellen Erfgoedverordening.

• Vaststellen 
veegbestemmingsplannen 
beschermde gezichten (zie ook 
programma 15).

09.02
Bescherming 

cultuurhistorisch erfgoed
Saldo: € 594.000

Monumentenzorg 
en archeologie
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Programma 09: Cultuur en Monumentenzorg 
 

Portefeuillehouder W.M. Jaeger/J.N. van Vroonhoven - Kok 

 
Missie/programmadoelstelling 
Hilversum heeft een levendig en toekomstbestendig cultureel klimaat: een van de belangrijkste 
bouwstenen voor de ontwikkeling van de stad. Cultuur draagt in hoge mate bij aan het woongenot, de 
aantrekkelijkheid en de identiteit van Hilversum. Investeren in een veelzijdig kunst en cultuuraanbod is 
een voorwaarde voor een levendig cultureel klimaat. 
Programmadoelstellingen: 

- Een robuuste en toekomstbestendige programmering voor alle kunstvormen (muziek, theater, 
beeldend, audio/film/media, literatuur, erfgoed, architectuur), geproduceerd en gepresenteerd door 
professionele organisaties die getuigen van cultureel ondernemerschap, en die artistiek inhoudelijk 
bijdragen aan het cultureel klimaat. 

- Alle kinderen in het primair onderwijs maken kennis met kunst en cultuur op alle kunstvormen. 
Op basis van de behoefte in het onderwijs zullen cultuurmakers cultuureducatie ontwikkelen, in 
nauwe samenwerking met mensen uit het onderwijs zelf. 

- Stimuleren van de verdieping van cultuureducatie in het onderwijs en de verbinding van binnen- 
en buitenschoolse cultuureducatie. 

- Een hoge cultuurparticipatiegraad van inwoners, zowel individueel als collectief. Amateurkunst 
verbindt inwoners en biedt de mogelijkheid creatief talent te ontwikkelen en zich te presenteren. 

- Aanvullend op de bestaande programmering een doorlopend aanbod van incidentele activiteiten 
die innovatief en dynamisch zijn en het culturele klimaat versterken. 

- Bevorderen, vanuit monumentenzorg en archeologie, van het in stand houden van bijzondere 
cultuurhistorische waarden, in combinatie met integrale planvorming, herontwikkeling en nieuw 
gebruik.  

 
 
Context en achtergrond 
 
Cultuur  
Op basis van de Veranderagenda Cultuur (2013-2015) is in de afgelopen periode bezuinigd, hervormd én 
geïnvesteerd. In 2015 wordt de veranderopgave afgerond, met als resultaat dat de culturele infrastructuur 
omgevormd is, middelen efficiënter en effectiever worden ingezet en sterke organisaties doelgericht 
kunnen opereren.  
In 2015 ligt het accent op het verder ontwikkelen van een gezamenlijk cultureel klimaat: de culturele 
identiteit van Hilversum wordt overal zichtbaar. Platforms van culturele organisaties spelen hierin een 
actieve rol. 
Cultuur is verbonden aan de thema’s Sociaal Domein (cultuureducatie en -participatie), Centrum 
(voorzieningen, evenementen en activiteiten, levendig cultuurklimaat), Mediastad (creatieve industrie is 
een onderdeel van Cultuur), huisvesting creatieve bedrijvigheid, intrinsieke meerwaarde cultuur en 
erfgoed, Wijken (cultuur als middel voor samenhang en meedoen in de wijk) en Regio (positionering Gooi 
en Vecht met behulp van culturele en cultuurhistorische waarden).  
 
Monumenten 
Het cultuurhistorische beleid is er op gericht de erfgoedwaarden te behouden, te versterken en te 
positioneren als identiteitsdragers. Deze waarden worden vooraan in het proces van ruimtelijke ordening 
en planvorming ingezet en meegewogen, en gerelateerd aan Cultuur (cultuurhistorie omvat meer dan 
'stenen'; ook helden, verhalen en een gedeelde beleving maken er deel van uit). Het opnemen van de 
cultuurhistorische waarden in het ruimtelijke-ordeningsproces en in bestemmingsplannen is een 
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verplichting. De relatie met Cultuur maakt integrale presentie mogelijk. Daardoor kan beter sturing 
gegeven worden aan het transformatieproces van de stad en de impulsen die uitgaan van restauratie en 
herbestemming. Behoud, restauratie en (her)gebruik van monumenten dragen bij aan duurzame 
ontwikkeling. Dit vereist een proactieve rol van de gemeente, die daarbij gebruik kan maken van wettelijk 
instrumentarium (op rijks- en provincieniveau). De gemeentelijke beleidsnota Monumenten ‘Van zorg tot 
kans, Hilversums erfgoed, bron van dynamiek’ zal in 2015 een vervolg krijgen in een nieuwe beleidsnota 
Cultuurhistorie. 
 
 
Kaderstellende beleidsnota´s 
• Visie op Cultuur in Hilversum (december 2011) 
• Veranderagenda Implementatie Cultuur (april 2013) 
• Deelnotitie Cultuureducatie en -participatie, Jong geleerd oud gedaan 2013-2016 
• Impuls, Masterplan Beeldende Kunst (2004) 
• Beleidsnota Monumenten ‘van Zorg tot Kans, Hilversums erfgoed, bron van dynamiek’ (2007) 
• Beleidsnota Archeologie, ‘De ondergrondse Stad’ (2011) 
 
 
Programmaonderdelen 
• Cultuur 
• Monumentenzorg en archeologie 
 
 
Subfuncties 
•   002.5 Streekarchief 
• 510.1 Openbaar-bibliotheekwerk/Kunstuitleen 
• 511.1 Vormings- en ontwikkelingswerk 
• 540.3 Overige kunstvormen 
• 541.2 Oudheidskunde/ musea 
• 580.2 Overige recreatieve voorzieningen 
• 821.0 Monumentenzorg 
• 821.0 Carillon 
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Cultuur  

 
Beleidsdoel 09.01.: Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod 
 
Wij stellen ons ten doel een hoogwaardig cultureel klimaat in de gemeente te stimuleren, dat gebaseerd is 
op innovatief vakmanschap, actieve participatie van inwoners en grote zichtbaarheid van cultuur in de 
stad. De kwaliteit van het culturele leven wordt niet door de overheid bepaald, maar door de organisaties 
(professioneel en amateur) die actief zijn op cultureel gebied. De overheid stelt wel een kader aan het 
gewenste kwaliteitsniveau en toetst prestaties op basis van termijnafspraken over programmering. De 
gemeente ondersteunt programma’s en activiteiten op alle kunstvormen die het cultureel klimaat 
versterken. Daartoe wordt samenwerking gestimuleerd tussen organisaties in Hilversum en in de regio.  
 
In 2015 verenigen de professionele organisaties zich actief in het Cultuurplatform. In de toekomst is 
verbreding van het platform mogelijk. Door samenwerking en uitwisseling ontstaat vernieuwing op het 
snijvlak van kunstdisciplines en worden cross-overs tussen kunstvormen gerealiseerd. In samenwerking 
met de amateurorganisaties voert de gemeente een traject uit waarin de nadruk ligt op versterking van 
actieve cultuurparticipatie: mensen verbinden in de beoefening van kunstvormen en met uitvoeringen 
mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van creatief talent.  
Het Streekarchief werkt zoals volgt uit de Archiefwet en is ook een van de bewaarplaatsen van het 
historisch erfgoed van de regio Gooi en Vecht. Digitalisering en digitale ontsluiting van de historische 
collectie van het Streekarchief draagt bij aan het zichtbaar maken van de identiteit van Hilversum. Het 
Streekarchief versterkt in 2015 de samenwerking met archieven in de regio’s Amersfoort en Breukelen. 
 
De gemeentelijke Collectie Hilversum (beeldende kunst en cultuurhistorische voorwerpen) is in 2014 
geïnventariseerd. In 2015 zal deze inventarisatie als basis dienen voor een bepaling van de waarde van 
deze collectie voor Hilversum, en voor een voorstel voor de toekomstige functie en gebruik ervan.  

 
 

Saldo Beleidsdoel € 5.628.000 
  

Prestaties 
1. Voltooien en evalueren van de Veranderagenda Cultuur; 
2. Realiseren delen Uitvoeringsplan Deelnotitie Cultuureducatie en participatie 2013-2016; 
3. Revitaliseren Cultuurplatform; 
4. Duurzaam cultuurbeleid ontwikkelen waarin cultuur verbonden is aan vier thema’s Centrum, 

Mediastad, Sociaal Domein, Wijken & Regio; 
5. Verkenning uitvoeren naar regionale samenwerking;  
6. Uitbreiding van de digitale dienstverlening Streekarchief.  

 
Toelichting prestaties: 
1. Voltooien en evalueren van de Veranderagenda Cultuur: realisatie fusie De Vorstin en Theater 

Achterom. Afwikkeling Stichting VML. De omvorming van Globe CKC en MCO Educatie in één 
nieuwe organisatie waarin amateur- en professionele kunst worden verbonden. Omvorming van de 
financieringsstructuur: waar mogelijk van exploitatiesubsidies naar programma- en 
activiteitensubsidies. 
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2. Realiseren delen Uitvoeringsplan Deelnotitie Cultuureducatie en participatie 2013-2016, planning 
voor 2015: 

• Realiseren regionale structuur voor cultuureducatie in samenwerking met culturele 
organisaties uit de regio en het onderwijs; 

• Ontwikkeltraject met het amateurveld uitvoeren, inzetten op maatschappelijke participatie van 
inwoners door middel van cultuurparticipatie; 

• Cultuurparticipatie in de wijken starten om de doelstellingen voor de doelgroep ouderen te 
realiseren. 

3. Revitaliseren Cultuurplatform: aanjagen verenigen van professionele organisaties in het 
Cultuurplatform, samenwerking en uitwisseling realiseren, met als doel vernieuwing op het snijvlak 
van kunstdisciplines en cross-overs tussen kunstvormen. 

4. Duurzaam cultuurbeleid ontwikkelen waarin cultuur verbonden is aan vier thema’s. Verbinding van 
cultuur met de samenleving in al haar facetten is het uitgangspunt. 

5. Verkenning uitvoeren naar mogelijkheden voor regionale samenwerking: met gemeenten en culturele 
organisaties. Ontwikkelen samenwerkingsstructuur voor cultuureducatie is vertrekpunt.   

6. Uitbreiding digitale dienstverlening Streekarchief: 
• Onderzoek naar de ontwikkeling van een digitale archiefbewaarplaats waarin de resultaten 

van een pilot uit 2014 worden meegenomen. 
• Ontwikkeling van crowdsourcingprojecten waarmee belangrijke collecties van het 

Streekarchief door vrijwilligers digitaal worden ontsloten. 
• Intensivering van de bewerking van archieven. 

 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2013)

2015 2016 2017 2018

K
% inwoners dat wel eens een 
expositie of voorstelling (film, theater 
of pop) bezoekt

Omnibus 
enquête

65 (2014) 65 70 70 75

K
Aantal leden Bibliotheek (functie 
Letteren en media-educatie)

Bibliotheek
20.884 
(2013)

21.000 21.000 21.000 21.000

K
Aantal bezoekers De Vorstin en 
Theater Achterom (functie 
Podiumkunsten)

De Vorstin 
en Theater 
Achterom

47.000 
10.520 
(2013)

80.000 82.000 82.000 83.000

K
Aantal bezoekers Museum Hilversum 
(functie Beeldend en erfgoed) Museum 

18.197 
(2013)

33.000 40.000 40.000 40.000

I

% basisscholen dat deelneemt aan 
cultuureducatie (functie 
Cultuureducatie)

Evaluatie 
verslag 
cultuur 

educatie

96 (2013) 100 100 100 100
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Monumentenzorg en archeologie 

 
Beleidsdoel 09.02.: Bescherming cultuurhistorisch erfgoed 
 
Hilversum heeft een breed scala aan bijzondere (jonge) architectuur. Wij willen de cultuurhistorische 
waarden onder meer behouden door bescherming van objecten, structuren en bijzondere elementen.  
Op het gebied van de wettelijke verankering van bescherming en instandhouding is in 2014 de 
geactualiseerde Monumentenverordening Hilversum vastgesteld. Hiermee is de oude, uit 2001 daterende 
Monumentenverordening volgens de landelijke richtlijnen geactualiseerd. In de nieuwe verordening is 
volgens het landelijke model de zogenaamde voorbescherming opgenomen, waarmee sloop voorafgaand 
aan het aanwijzingsbesluit voorkomen kan worden.  
Voor de eind 2014 / begin 2015 door de rijksoverheid aangewezen beschermde gezichten in Hilversum 
Zuid en Oost legt de gemeente een bestemmingsplan (tot wijziging van de bestemmingsplannen Bosdrift 
en Kamerlingh Onnesweg) ter vaststelling voor. Hierin worden de cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarden van deze stadsgezichten geborgd in het wettelijk verplichte ruimtelijke ordeningsinstrument, het 
beschermende bestemmingsplan. Sinds 2012 moeten cultuurhistorische waarden, onder meer in het 
bestemmingsplan, worden geborgd, dat wil zeggen behouden en versterkt, zodat er bij nieuwe 
ontwikkelingen op kan worden voortgebouwd. Het doel is dit te effectueren in de nieuw op te stellen 
ruimtelijke instrumenten.  
In 2015 wordt gewerkt aan meer verbinding tussen fysiek en immaterieel erfgoedbeleid, zodat Hilversum 
zich integraal kan profileren als een stad van erfgoed en vakmanschap. De presentatie van het erfgoed is 
momenteel belegd bij Museum Hilversum. Hoe het museum deze taak uitvoert zal geëvalueerd worden in 
2015. 
2015 is ook het jaar van de viering van het Dudokjubileum. In dit kader steunt de gemeente initiatieven uit 
de samenleving (vanuit het evenementenbudget), en stimuleert zij samenwerking en kwaliteit. 
Architectonische kwaliteit en het belang ervan voor Hilversum in het verleden wordt gerelateerd aan de 
actualiteit.  
Voor de beschermde gezichten Zuid en Oost wordt de ‘Handleiding Instandhouding Beschermde 
Gezichten’ vastgesteld. Deze handleiding informeert en adviseert eigenaren en bewoners 'aan de voorkant' 
zo goed en concreet mogelijk. Aan de hand van richtlijnen en sneltoetscriteria wordt de 
vergunningenprocedure zo effectief mogelijk gemaakt.  
Op het gebied van archeologie wordt het beleid voortgezet om de kennis die bijzondere onderzoeken en 
vondsten oplevert te verspreiden. Een deel van de archeologische collectie is opgenomen in het 
provinciale depot. Er zal meer aandacht zijn voor de relatie landschap en archeologie, bijvoorbeeld aan de 
hand van de vondst van de raatakkers op de Hoorneboegse Heide eind 2012 en het archeologisch 
onderzoek op Monnikenberg. Ook hier ligt een relatie met de Collectie Hilversum, die ook archeologische 
voorwerpen bevat. 
In 2014 is in samenwerking met Landgoed Zonnestraal en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) begonnen aan het opstellen van het nominatiedossier voor de plaatsing van Landgoed Zonnestraal 
op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In november 2014 is een dossier aan de RCE aangeboden ter 
voorbereiding op het nominatiedossier en de definitieve planning. Het bevorderen van de aanbieding van 
het dossier in 2015 en de plaatsing in 2016 gaat samen met de inspanningen om het sanatoriumensemble 
van Duiker verder te restaureren. Zie ook Programma 15, Ruimtelijke Ordening, Programma 9.01, Cultuur 
en Programma 8,   Toerisme. 
Door middel van Monumentensubsidies wil de gemeente de duurzame instandhouding van gemeentelijke 
monumenten bevorderen. In de nota ‘Van zorg tot kans’ is bepaald, dat jaarlijks in het 
investeringsprogramma een uitvoeringsbedrag van € 227.000 wordt opgenomen, waarvan een bedrag van 
€ 152.000 beschikbaar is voor toekenning van restauratiesubsidies aan eigenaren van gemeentelijke 
monumenten. Dit budget wordt ingezet voor kleinere en grotere instandhoudingswerkzaamheden die het 
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normale onderhoud te boven gaan.  
De overige € 75.000 is jaarlijks te besteden aan specifieke, grotere restauraties van gemeentelijke of 
Rijksmonumenten.  
In 2014 is de bestaande monumentenlijst geëvalueerd. In 2015 zal de lijst worden aangevuld met nieuwe 
monumenten, zowel in als rond het centrumgebied, op basis van een inventarisatie door de 
beleidsmedewerkers monumentenzorg. Voor het opstellen van de redengevende omschrijving en de 
waardering is geen interne capaciteit beschikbaar. Hiervoor moet capaciteit van buiten de gemeente 
worden ingehuurd, waarvoor eenmalig een extra budget van €70.000 nodig is (Thema: Wonen, Centrum, 
Mediastad, Wijken en Regio).   
  

 
Saldo Beleidsdoel € 594.000 

  
Prestaties 
• Vaststellen kredietvoorstel Monumentenbeleid. 
• Vaststellen beleidsnota Cultuurhistorie. 
• Bevorderen plaatsing Zonnestraal op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO (loopt door na 2015). 
• Vaststellen Erfgoedverordening. 
• Vaststellen veegbestemmingsplannen beschermde gezichten (zie ook programma 15). 
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9              PROGRAMMA 9 Cultuur en monumentenzorg

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
9.1  Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  7.866 7.268 6.942 6.907 6.899 6.891 6.891
9.2 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed 508 529 594 524 524 524 524

Totaal lasten 8.374 7.797 7.536 7.431 7.423 7.415 7.415

Baten
9.1  Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  -1.603 -1.243 -1.314 -1.314 -1.314 -1.314 -1.314 
9.2 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed -1 -               -               -               -               -               -               

Totaal baten -1.604 -1.243 -1.314 -1.314 -1.314 -1.314 -1.314 

Saldo (excl. mutaties reserves)
9.1  Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  6.263 6.025 5.628 5.593 5.585 5.577 5.577
9.2 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed 507 529 594 524 524 524 524

Totaal saldo 6.770 6.554 6.222 6.117 6.109 6.101 6.101

9,00         Toevoegingen reserves 700 -               -               -               -               -               -               
9,00         Onttrekkingen reserves -1.013 -241 -99 -70 -70 -70 -70 

Totaal saldo excl. reservemutaties 6.457 6.313 6.123 6. 047 6.039 6.031 6.031
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
9.1  Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  -               -               -               -               
9.2 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed 227 227 227 227

Totaal 227 227 227 227

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
9.1  Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  1.850 -               -99 1.751
9.2 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed -               -               -               -               

Totaal reserves 1.850 -               -99 1.751

Voorzieningen
9.1  Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  10 8 -10 8
9.2 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed -               -               -               -               

Totaal voorzieningen 10 8 -10 8

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 7.536
Baten 2015 -1.314 
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Programma 10: Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer  
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

10.01
Daadkrachtige aanpak 
overlast en criminaliteit

Saldo: € 528.000

De gemeente wil samen met 
inwoners en 

veiligheidspartners zorgen 
voor een veiliger Hilversum, 
werken aan een toenemend 

veiligheidsgevoel en 
voldoende aandacht 

schenken aan slachtoffers.
Saldo: € 8.079.000

Sociale veiligheid

• Terugdringen van jongerenoverlast en 
jeugdcriminaliteit door een persoongerichte 
aanpak binnen het Veiligheidshuis te 
Hilversum. Via een de Top-X aanpak 
worden de jongeren aangepakt. Het 
Veiligheidshuis

• Aanpak van vernielingen en openbare 
branden tijdens de jaarwisseling. De 
gemeente Hilversum beschouwt al jaren de 
jaarwisseling als een grootschalig 
evenement met grote ris ico’s voor de 
openbare orde. Het vuurwerkverbod in het 
centrum is daarbij een nieuw instrument om 
de jaarwisseling zo veilig en prettig mogelijk 
te laten verlopen. Een groot deel van de 
jaarlijkse schade aan gemeentelijke 
eigendommen is toewijsbaar aan de 
jaarwisseling. In die periode worden 
verkeersborden, straatmeubilair, 
parkeerautomaten, kunstwerken en 
riolering vernield. Terugdringen van schade 
en creëren van veiligheid is de grootste 
prioriteit.

• Aanpak van onveiligheid tijdens uitgaan
door effectieve inzet van de beschikbare 
camera´s in het uitgaansgebied, particuliere 
toezichthouders en het Horeca Interventie 
Team. Geweld is een groot 
maatschappelijk probleem, dat zich ook in 
het uitgaansleven manifesteert. We willen 
duidelijk grenzen trekken en alle vormen 
van geweld, ordeverstoringen, overlast en 
discriminatie voorkomen of tegengaan.

• De werkzaamheden binnen dit beleidsdoel 
richten zich in 2015 op de uitvoering van 
vastgesteld beleid. Hierover wordt alleen 
gerapporteerd als er sprake is van majeure 
afwijkingen.

10.02
Professionele 

cris isbeheersing en 
rampenbestrijding                              
Saldo: € 330.000

10.03
Brandveilig leven en 

effectieve aanpak incidenten                              
Saldo: € 7.221.000

Fysieke veiligheid

Brandweer

• Het thema en de werkwijze Brandveilig 
Leven wordt breder ingezet om de 
brandveiligheid te bevorderen. De nadruk 
zal hierbij liggen op voorlichting- en 
verhoging van veiligheidsbewustzijn in het 
basisonderwijs, wijkveiligheidsprojecten in 
samenwerking met gemeenten en 
belangenorganisaties, voorlichting in de 
zorgsector in samenwerking met 
thuiszorgorganisaties en projecten voor 
specifieke doelgroepen in de 
brandpreventieweken.

• De brandweer draagt zorg voor integrale 
(interne) advisering op aanvragen voor een 
omgevingsvergunning. Hierbij zal over alle 
aspecten, zoals toetsing van bouw-, milieu-, 
gebruiks- en externe veiligheids-regelgeving 
een integraal advies aan het bevoegd 
gezag worden verstrekt.

• Het Risicoprofiel is 2014 volgens de 4-
jaariijkse cyclus geheel vernieuwd door de 
multidisciplinaire Expertisegroep 
Risicobeheersing, waarbij afstemming wordt 
gezocht met experts van diverse externe 
partners. In 2015 worden voor de 
vastgestelde prioritaire crisistypen integrale 
adviezen aan het bevoegd gezag gegeven, 
die multidisciplinair zijn afgestemd in de 
Expertisegroep Risicobeheersing. 
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Programma 10: Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer 
 

Portefeuillehouder P.I. Broertjes 

 
Missie/programmadoelstelling 
De gemeente wil samen met inwoners en veiligheidspartners zorgen voor een veiliger Hilversum, werken 
aan een toenemend veiligheidsgevoel en voldoende aandacht schenken aan slachtoffers. Preventie is in dit 
streven een speerpunt. 
 
 
Context en achtergrond 
De gemeente Hilversum maakt deel uit van tal van samenwerkingsverbanden om de openbare orde en 
veiligheid waar mogelijk te verbeteren. De basis voor beleid is het Integraal veiligheidsplan 2014-2018 
van de gemeente Hilversum, dat door de raad is vastgesteld. Bewoners en ondernemers worden betrokken 
bij dit veiligheidsbeleid. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Op de schaal van Midden Nederland (41 gemeenten) wordt samengewerkt met het Openbaar Ministerie en 
de politie. Voor dat gebied is een regionale veiligheidsstrategie opgesteld. Daarnaast is het Veiligheidshuis 
Gooi en Vechtstreek actief in de persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast. In dit 
Veiligheidshuis komen  strafrecht en zorgketen bij elkaar voor de aanpak van veel voorkomende 
criminaliteit (Top X aanpak van onder andere veelplegers en jeugdige criminelen). De gemeente 
participeert ook in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) voor de bestuurlijke aanpak 
van georganiseerde criminaliteit. Een ander belangrijk samenwerkingsverband is de Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek, die zich bezighoudt met onder meer brandweerzorg, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Ten slotte zijn er nog andere partners en constructies zoals Burgernet, Bureau Halt, 
Regionaal Coördinatiecentrum Fraudebestrijding.  
 
ZSM 
De ZSM werkwijze wordt gebruikt bij de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit, en staat voor Zo 
Snel/Slim/Simpel/Samenlevingsgericht Mogelijk. Binnen ZSM werken partijen samen zoals de politie, 
OM, reclassering, slachtofferhulp en de raad voor kinderbescherming. In 2015 willen wij deze werkwijze 
zo breed mogelijk gaan toepassen, ook met de aansluiting op het Veiligheidshuis. 
 
Jeugd en veiligheid 
Het goed organiseren van taken op het gebied van zorg, werk en jeugd is een grote opgave. Door de 
decentralisaties komen er meer kansen voor een effectieve en integrale aanpak. Belangrijk is een positieve 
benadering van de jeugd, maar ook grenzen stellen en straffen als dat nodig is. Betrokkenheid van ouders 
en scholen, en maatregelen om te voorkomen dat jongeren terugvallen in crimineel gedrag zijn belangrijk. 
In 2015 wordt geïnvesteerd in de preventie en handhaving van alcohol- en drugsmisbruik, in het bijzonder 
voor de groep 16/17 jarigen.  
 
Uitbreiding cameratoezicht 
Cameratoezicht wordt ingezet als dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Doel is 
het gevoel van veiligheid van burgers te vergroten, geweld en de overlast te verminderen, en de opsporing 
en vervolging van daders te vergemakkelijken. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk live uitlezen van 
camerabeelden. In 2015 is de uitbreiding van cameratoezicht in het centrum afgerond; de Havenstraat en 
Langgewenst zijn dan aangesloten. Ook wordt dan duidelijk wat de effecten zijn van het cameratoezicht 
op het Ooievaarplein in Oost. 
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Ontwikkeling regionale brandweer 
De doorontwikkeling van de brandweer is nu al enkele jaren gaande. Doel is minder branden, minder 
schade en minder slachtoffers en een zo effectief en efficiënt mogelijke brandweerorganisatie. Naast een 
meer doelmatige en doeltreffende brandweer, is er nu ook een toekomstbestendige verdeelsystematiek 
vastgelegd met financiële voordelen voor Hilversum. De brandweer streeft naar een voor alle gemeenten 
in de regio vergelijkbaar veiligheidsniveau. Daar waren in het verleden de nodige verschillen in, 
bijvoorbeeld in de opkomsttijden en 24-uursbezetting door beroepsbrandweer. Eén veiligheidsniveau 
betekent dat het aantal blusvoertuigen per brandweerpost en de ligging van de brandweerkazernes 
opnieuw moeten worden geëvalueerd. Per saldo moet de brandweerzorg in Hilversum er beter op worden. 
Door Nieuw Rood, waarbij onder meer de variabele voertuigbezetting een belangrijk onderdeel is, wordt 
de dekking in Hilversum in de dag 92% en in de avond/nacht/weekend 91%. In 2015 is duidelijk wat er uit 
de evaluatie van deze pilot is gekomen. 
 
 
Raakvlakken 
Dit programma heeft raakvlakken met programma’s 3. Onderwijs en Jeugdzaken, 4. Welzijn en Zorg, 
Volksgezondheid en programma 13. Vergunningverlening en handhaving. 
 
 
Kaderstellende beleidsnota´s 
• Integraal veiligheidsplan 2014-2018 (vaststelling gepland in 2014). 
• Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (2014). 
• Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018 (vaststelling gepland in 2014). 
• Nota Veilig uitgaan (2013) 
 
 
Programmaonderdelen 
Het programma Openbare orde en veiligheid, brandweer bestaat uit de volgende beleidsdoelen: 
• Sociale veiligheid. 
• Fysieke veiligheid. 
• Brandweer. 
 
 
Subfuncties 
• 120.1 Brandweer. 
• 120.4 Rampenbestrijding. 
• 140.1 Uitvoering veiligheidsbeleid. 
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Sociale veiligheid 

 
Beleidsdoel 10.01.: Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit 
 
Onder 'sociale veiligheid' valt de handhaving van de openbare orde, het voorkomen, beheersen en 
bestrijden van criminaliteit en daarmee feitelijk de bevordering en instandhouding van de 
maatschappelijke samenhang.  
Speerpunten voor de gemeente Hilversum zijn onder meer veilig uitgaan, een prettige en veilige 
jaarwisseling, aanpak van jeugdoverlast dan wel jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren.  
 
Daarnaast heeft de aanpak van onveiligheidsgevoelens prioriteit. Uit onderzoek blijkt dat 
onveiligheidsgevoelens vooral ontstaan wanneer men weinig vertrouwen in de overheid heeft, als er 
weinig contact is tussen diverse bevolkingsgroepen, en een matige sociale samenhang in de buurten. 
Oplossing is dan ook investeren in vertrouwen, door sneller en beter te reageren op problemen (wijkteams, 
wijkgerichte politie), betere communicatie met de wijkbewoners (niet alleen aandacht voor wat we niét, 
maar ook voor wat we wél willen zien: een prettige omgeving), samenwerking met bewoners (verdere 
uitrol van het project Waaks en van Burgernet), investeren in sociale cohesie (via WMO en 
decentralisaties) en dadergerichte acties (top X aanpak van Veiligheidshuis en via ZSM). Ook zullen we 
moeten investeren in menselijk toezicht (politie, toezichthouders, BOA’s, buurtpreventie). Hilversum doet 
mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar de complexe facetten van onveiligheidsgevoelens. In 2015 
worden naar verwachting de eerste conclusies en aanbevelingen bekend. 
De aandacht zal zich meer specifiek moeten richten op speciale doelgroepen. Met name jongeren tussen 
de 20 en 24 jaar voelen zich beduidend onveiliger dan andere leeftijdscategorieën. Ook bewoners van de 
wijken Noordoost en Centrum melden dat ze zich vaker onveiliger voelen in hun eigen buurt.  

 
Saldo beleidsdoel € 528.000 

 
 



150 
 

Prestaties in 2015 (speerpunten): 
• Terugdringen van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit door een persoongerichte aanpak binnen het 

Veiligheidshuis te Hilversum. Via een de Top-X aanpak worden de jongeren aangepakt. Het 
Veiligheidshuis  

• Aanpak van vernielingen en openbare branden tijdens de jaarwisseling. De gemeente Hilversum 
beschouwt al jaren de jaarwisseling als een grootschalig evenement met grote risico’s voor de 
openbare orde. Het vuurwerkverbod in het centrum is daarbij een nieuw instrument om de 
jaarwisseling zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen. Een groot deel van de jaarlijkse schade 
aan gemeentelijke eigendommen is toewijsbaar aan de jaarwisseling. In die periode worden 
verkeersborden, straatmeubilair, parkeerautomaten, kunstwerken en riolering vernield. Terugdringen 
van schade en creëren van veiligheid is de grootste prioriteit. 

• Aanpak van onveiligheid tijdens uitgaan door effectieve inzet van de beschikbare camera´s in het 
uitgaansgebied, particuliere toezichthouders en het Horeca Interventie Team. Geweld is een groot 
maatschappelijk probleem, dat zich ook in het uitgaansleven manifesteert. We willen duidelijk 
grenzen trekken en alle vormen van geweld, ordeverstoringen, overlast en discriminatie voorkomen of 
tegengaan. 

 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(jaar)

2015 2016 2017 2018

I
Gemiddeld rapportcijfer voor veilig 
uitgaan in het centrum van Hilversum.

Omnibus 
enquête

6,4 (2014) 6,7 7,0 7,2 7,5

K
Totale schade aan gemeentelijke 
eigendommen tijdens Jaarwisseling

Eigen 
evaluatie

50.000 
(2014)

40 35 30 25

I
Percentage van de bevolking dat 
slachtoffer is geweest van 
vandalismedelicten.

Veiligheids 
monitor

6%(2014) 
16%(2011)

6% 5% 5% 4%
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Fysieke veiligheid 

 
Beleidsdoel 10.02.: Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding 
 
De fysieke veiligheid omvat het voorkomen en beheersen van risico’s, die kunnen ontstaan door branden, 
zware ongevallen en rampen. De fysieke veiligheid heeft tal van aandachtsgebieden, waaronder 
crisisbeheersing, rampenbestrijding en externe veiligheid (het beheersen van de risico’s die kunnen 
ontstaan door het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen). 
 
Een ramp is bijvoorbeeld een zwaar ongeval waarbij het leven en de gezondheid van meerdere personen, 
en/of het milieu of grote materiële belangen gevaar lopen. Een crisis houdt in dat een onmisbaar belang 
van de samenleving wordt aangetast of dreigt te worden aangetast. Hilversum heeft de laatste jaren 
regelmatig grote incidenten gekend; denk daarbij bijvoorbeeld aan het gaslek aan de Diependaalselaan, 
(ramp, opgeschaald naar GRIP 3) en de crisis na de vliegramp met de MH17  (Nazorg en herstelzorg voor 
nabestaanden van de slachtoffers).  
In geval van crises en rampen zullen diverse teams actief zijn, zoals het beleidsteam rond de 
burgemeester, het team bij het incident, het regionaal operationeel team en de meldkamer. Het is absoluut 
noodzakelijk dat de werkprocessen in deze teams efficiënt verlopen. Hiervoor zijn vier zaken essentieel, 
namelijk: personeel (snel aanwezig, goed opgeleid), materieel (werkruimten, verbindingsmiddelen), 
geoefendheid (oefenprogramma’s) en processen (ketensamenwerking, effectieve samenhang met andere 
teams). 
De kolommen bevolkingszorg van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken aan de 
Implementatie van het regionaal crisisplan en het organisatieplan bevolkingszorg. De Bevolkingszorg 
bestaat uit taakorganisaties onder leiding van een Algemeen Commandant. Daaronder hangen drie 
kernprocessen: Crisiscommunicatie, Acute Bevolkingszorg en Herstelzorg. Er komen twee 
taakorganisaties ten behoeve van de ondersteunende processen Informatiemanagement en Ondersteuning 
en capaciteitsmanagement.  
Vanaf 2014 wordt gewerkt vanuit één regionale organisatie bevolkingszorg en wordt verder invulling 
gegeven aan een zoveel mogelijk interregionale crisisorganisatie. In 2015 zullen wij deze samenwerking 
verder doorzetten, ook op financieel gebied. Daarnaast zal in 2015 de ondersteunende gezamenlijke 
organisatie bevolkingszorg verder vorm krijgen. 
 
 

Saldo beleidsdoel € 330.000 
Prestaties  
De werkzaamheden binnen dit beleidsdoel richten zich in 2015 op de uitvoering van vastgesteld beleid. 
Hierover wordt alleen gerapporteerd als er sprake is van majeure afwijkingen. 
 

 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(jaar)

2015 2016 2017 2018

I
Percentage piketfunctionarissen dat 
binnen de normtijd reageert en 
inzetbaar is.

Oefeninge
n

100% 
(2010)

100% 100% 100% 100%

I

Aantal bestuurlijke oefeningen, 
traingen en opleidingen voor de lokale 
crisisbeheersingsorganisatie (GBT).

Opleidings-
& 

oefenplan
1 (2013) 3 3 3 3

K Aantal GRIP-incidenten Evaluaties 6 (2013) 4 4 3 3
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Brandweer 

 
Beleidsdoel 10.03.: Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten 
 
De brandweer is een belangrijk onderdeel van de Veiligheidsregio. In de Veiligheidsregio werken 
brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en de gemeente samen om het gewenste 
veiligheidsniveau te realiseren en te borgen.  
In het verleden was de brandweer vooral gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk bestrijden en 
beheersen van incidenten. Steeds meer verschuift de aandacht naar het voorkomen en beperken van 
branden, schade en slachtoffers. Ontwikkelingen en doelstellingen in 2015: 

• In 2015 wordt verder specifiek aandacht besteed aan brandveiligheid van de belangrijkste 
risico-objecten en risico-gebieden. De brandweer gaat ook door met voorlichting geven op 
basisscholen en brandveiligheid in de thuiszorg. 

• De Gemeenschappelijke Meldkamer is een zeer belangrijk en cruciaal onderdeel bij de 
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De minister heeft besloten dat er één 
landelijke meldkamerorganisatie moet komen met maximaal tien decentrale locaties. De 
meldkamer in Naarden zal daarom worden samengevoegd met die van Flevoland en Utrecht. De 
nieuwe locatie wordt kamp Zeist. 

•  De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) wil in geval van 
calamiteiten  maximaal adequate medische zorg leveren. Daartoe worden afspraken gemaakt met 
allerlei zorginstellingen (ziekenhuizen, Rode Kruis, GGD, ambulancevervoer, etc.). Het doel is 
om in goede samenwerking spoedeisende medische zorg te leveren en zich in te zetten voor de 
publieke gezondheidszorg (waaronder uitbraken van infectieziektebestrijding) en psychosociale 
zorg. De fusie met Flevoland is niet gelukt, bijgevolg gaat de GHOR in 2015 zelfstandig verder. 

 
Saldo beleidsdoel € 7.221.000 

  
Prestaties 
• Het thema en de werkwijze Brandveilig Leven wordt breder ingezet om de brandveiligheid te 

bevorderen. De nadruk zal hierbij liggen op voorlichting- en verhoging van veiligheidsbewustzijn in 
het basisonderwijs, wijkveiligheidsprojecten in samenwerking met gemeenten en 
belangenorganisaties, voorlichting in de zorgsector in samenwerking met thuiszorgorganisaties en 
projecten voor specifieke doelgroepen in de brandpreventieweken. 

• De brandweer draagt zorg voor integrale (interne) advisering op aanvragen voor een 
omgevingsvergunning. Hierbij zal over alle aspecten, zoals toetsing van bouw-, milieu-, gebruiks- en 
externe veiligheids-regelgeving een integraal advies aan het bevoegd gezag worden verstrekt. 

• Het Risicoprofiel is 2014 volgens de 4-jaariijkse cyclus geheel vernieuwd door de multidisciplinaire 
Expertisegroep Risicobeheersing, waarbij afstemming wordt gezocht met experts van diverse externe 
partners. In 2015 worden voor de vastgestelde prioritaire crisistypen integrale adviezen aan het 
bevoegd gezag gegeven, die multidisciplinair zijn afgestemd in de Expertisegroep Risicobeheersing.  

 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(jaar)

2015 2016 2017 2018

I
Toezicht inrichtingen en evenementen Jaar 

verslag
75 (2013) 80 100 120 125

I
Opkomstpercentage (in hoeveel 
procent van de uitrukken wordt de 
vastgestelde normtijd behaald?)

Jaar 
verslag

74% 
(2013)

90% 92% 93% 94%
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10            PROGRAMMA 10 Openb. orde, veiligh. en brw.

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
10.1 Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit 567 567 578 586 433 433 433
10.2 Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding 431 345 343 343 343 343 343
10.3 Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten 13.706 7.682 7.221 7.121 7.023 7.023 7.023

Totaal lasten 14.704 8.594 8.142 8.050 7.799 7.799 7.799

Baten
10.1  Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit -55 -20 -50 -50 -50 -50 -50 
10.2  Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding -11 -13 -13 -13 -13 -13 -13 
10.3  Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten -6.113 -               -               -8 -15 -22 -28 

Totaal baten -6.179 -33 -63 -71 -78 -85 -91 

Saldo (excl. mutaties reserves)
10.1  Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit 512 547 528 536 383 383 383
10.2  Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding 420 332 330 330 330 330 330
10.3  Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten 7.593 7.682 7.221 7.113 7.008 7.001 6.995

Totaal saldo 8.525 8.561 8.079 7.979 7.721 7.714 7.708

10,00       Toevoegingen reserves 533 86 -               -               -               -               -               
10,00       Onttrekkingen reserves -2.477 -359 -153 -153 -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 6.581 8.288 7.926 7. 826 7.721 7.714 7.708
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
10.1  Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit -               -               -               -               
10.2 -               -               -               -               
10.3 -               -               -               -               

Totaal -               -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
10.1  Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit 306 -               -153 153
10.2 -               -               -               -               
10.3 -               -               -               -               

Totaal reserves 306 -               -153 153

Voorzieningen
10.1  Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit -               -               -               -               
10.2 -               -               -               -               
10.3 -               -               -               -               

Totaal voorzieningen -               -               -               -               

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 8.142
Baten 2015 -63 

 Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding 
 Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten 

 Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding 
 Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten 

 Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding 
 Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten 
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Programma 11 
Bestuurlijke Aangelegenheden 
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Programma 11: Bestuurlijke Aangelegenheden 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

11.01
Hilversum sterk in Gooi en 

Vechtstreek en Noordvleugel
Saldo: € 648.000

‘Burgers, bezoekers en 
bedrijven centraal'  En 

daarnaast een sterke positie 
van Gooi en Vechtstreek op 

de regionale kaart en 
regionale articulatie van de 
Hilversumse belangen en 

ambities.                        
Saldo: € 11.477.000

Regio en 
Noordvleugel

• Regionale samenwerkingsagenda Gooi 
en Vechtstreek op zowel sociaal als 
fysiek domein (en onderlinge 
verbindingen), met scherpe keuzes in 
rolneming.

• Onderzoek naar efficiëntere uitvoering 
van backoffice-functies door regionale 
samenwerking.

• Strategische notitie Noordvleugel met 
inzet op borging van bestuur, 
kaderstelling en controle.

• Versterking van de vertegenwoordiging 
van de regio in de Noordvleugel door 
uitbreiding en intensivering van het 
aantal bestuursfuncties.

• Ontwikkeling van een wijkaanpak op 
maat. 

• Realisatie van minimaal 5 pilots in 
verschillende wijken en buurten.

• In 2015 wordt aan de raad een 
referendumverordening voorgelegd . 

• Uitvoering geven aan de specialistische 
taken Burgerzaken volgens 
veranderende wet- en regelgeving en 
maatschappelijke ontwikkelingen.

11.03
Nieuwe invulling relatie met 

inwoners op wijkniveau
Saldo: € 1.483.000

11.02
Optimalisering van de 

dienstverlening Burgerzaken                              
Saldo: € 1.165.000

Wijknetwerken

Burgerzaken

Ondersteuning diverse bestuurslagen.
Saldo: € 8.181.000
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Programma 11: Bestuurlijke Aangelegenheden 
 

Portefeuillehouder W.M. Jaeger 

 
Missie/programmadoelstelling 
Door de hele programmabegroting heen worden maatschappelijke effecten beoogd waarvoor de wijk en/of 
de regio het passend schaalniveau is. Doel van dit programma is de gemeente zowel op wijkniveau als 
(boven)regionaal niveau zodanig te organiseren dat deze effecten ook worden gerealiseerd. In dit 
programma staat niet de inhoud centraal (wat willen we bereiken?), maar de wijze waarop (hoe gaan we 
dit realiseren?). 
 
 
Context en achtergrond 
 
Regio en Noordvleugel 
Maatschappelijke ontwikkelingen spelen zich in toenemende mate af op regionaal niveau (Gooi en 
Vechtstreek) en daarbuiten (Noordvleugel, nationaal en internationaal). Door de hele programmabegroting 
heen - zowel betreffende het fysiek (wonen, media/economie, cultuur, natuur, bereikbaarheid) als het 
sociaal domein - worden maatschappelijke effecten beschreven waarvoor samenwerking op 
(boven)regionaal niveau een vereiste is. Regio-ontwikkeling vormt een belangrijke basis voor bestuurlijke 
vernieuwing. 
In de noordelijke Randstad zijn twee informele, vrijwillige bestuurlijke samenwerkingsverbanden actief: 
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de NV Utrecht. De samenwerking in de MRA en de NV Utrecht 
had oorspronkelijk vooral tot doel een goede afstemming op het gebied van ruimtelijke ordening, 
bereikbaarheid, wonen en economie te realiseren. In de afgelopen jaren ontwikkelde de MRA, en in 
mindere mate de NV Utrecht, een bredere blik, waarbij bijvoorbeeld ook  cultuur en de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt belangrijke thema’s zijn geworden. Daarbij liggen er vraagstukken aangaande 
de meest efficiënte en effectieve wijze van samenwerking.  
Hilversum vervult als centrumgemeente een belangrijke rol in de regio Gooi en Vechtstreek, en 
vertegenwoordigt lokale en regionale belangen in de Noordvleugel en daarbuiten. De regionale 
samenwerkingsagenda vormt naast de lokale ambities een belangrijke leidraad.  
 
Wijknetwerken 
Het goed organiseren van taken op het gebied van zorg, werk en jeugd die het rijk aan de gemeente 
overdraagt, is de grootste opgave in de komende jaren. Ook op andere gebieden is sprake van een nieuwe 
invulling van de relatie tussen inwoners en de gemeente. Hilversum legt daarbij de focus op de wijk en de 
daarin functionerende organisatieverbanden van betrokken bewoners.  
 
Burgerzaken 
Dit deel van het programma heeft grote raakvlakken met het programma Dienstverlening. Bij 
Dienstverlening gaat het om de frontoffice-activiteiten; in dit programma zijn de backoffice-activiteiten 
ondergebracht. Het vakgebied Burgerzaken is sterk in ontwikkeling, met name wat betreft 
identiteitsmanagement en persoonsinformatie. Een van de instrumenten van identiteitsmanagement is de 
aanpak van identiteitsfraude. Fraudebestrijding, dienstverlening en handhaving zijn belangrijk voor de 
kwaliteitsverbetering van de persoonsinformatie. De basisregistratie Personen (BRP) speelt een 
belangrijke rol in de bestrijding van (identiteits)fraude. Interne en externe signalen van fraude vragen om 
een brede integrale aanpak.  
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Kaderstellende beleidsnota´s 
• Structuurvisie Hilversum 2030 (2013)  
• Metropoolregio Amsterdam: Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 (2007) 
• Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 Eindbalans (2009) 
• Burgerparticipatie in Hilversum (2012) 
 
Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit de volgende beleidsdoelen: 
• Regio en Noordvleugel. 
• Burgerzaken. 
• Wijknetwerken. 
 
Subfuncties 
• 003.1 Burgerzaken. 
• 004.1 Leges Burgerzaken. 
• 005.1 Bestuurlijke samenwerking. 
• 002.3 Communicatie. 
• 002.4 Samenlevingsgericht werken. 
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Regio en Noordvleugel 

 
Beleidsdoel 11.01.: Hilversum sterk in Gooi en Vechtstreek en Noordvleugel 
 
Als centrumgemeente vervult Hilversum een belangrijke rol in de regio Gooi en Vechtstreek. Hilversum 
stelt zijn expertise en netwerk in dienst van de hele regio Gooi en Vechtstreek. Verwachtingen van andere 
gemeenten in de regio G&V over invulling van de rol als centrumgemeente worden opgehaald. Naast de 
eigen ambities vormt de regionale samenwerkingsagenda een belangrijke leidraad. Ontwikkelingen in de 
regio en Noordvleugel maken herijking van de samenwerkingsrelaties, en de positie van Hilversum hierin, 
noodzakelijk. De samenwerking wordt ontwikkeld vanuit de inhoud. Voor de regio Gooi en Vechtstreek is 
daarbij het eindbeeld van te verwachten fusies maatgevend.  
 
De inzet van Hilversum in de Noordvleugel vraagt, gelet op de ontwikkelingen  - waarbij er een trend is 
naar meer intensief en integraal - een heldere strategie. Hilversum met de omliggende regio is een 
verbindende factor tussen de Metropoolregio Amsterdam en Utrecht (met gremia als NV Utrecht en de 
Economic Board Utrecht). Bij het herijken van de samenwerkingsrelaties volgt vorm op inhoud. Het 
borgen van bestuur, kaderstelling en controle is een belangrijk aandachtspunt.  
Binnen dit beleidsdoel zijn primair de kosten van de regio Gooi en Vechtstreek en het lidmaatschap van 
VNG opgenomen. Dit beleidsdoel heeft raakvlakken met vrijwel alle andere programma’s. 

 
 

Saldo Beleidsdoel € 648.000 
  

Prestaties 
• Beleidslijn Hilversum als centrumgemeente.  
• Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek op zowel sociaal als fysiek domein (en 

onderlinge verbindingen), met scherpe keuzes in rolneming. 
• Onderzoek naar efficiëntere uitvoering van backoffice-functies door regionale samenwerking. 
• Strategische notitie Noordvleugel met inzet op borging van bestuur, kaderstelling en controle. 
• Versterking van de vertegenwoordiging van de regio in de Noordvleugel door uitbreiding en 

intensivering van het aantal bestuursfuncties. 
 
Dit programma draagt bij aan maatschappelijke effecten die in andere programma’s zijn geformuleerd. Er 
worden hier op dit moment geen indicatoren of kengetallen opgenomen.  
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Burgerzaken 

 
Beleidsdoel 11.02.: Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken 
 
Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en het rijk hebben een 
gemeenschappelijke visie op dienstverlening. De gedeelde ambitie is: ‘Eén digitale overheid: betere 
service, méér gemak’. De visie is uitgewerkt aan de hand van een aantal thema’s, te weten zaakgericht 
werken, doorontwikkeling van het Klantcontactcentrum en binnengemeentelijk gebruik van 
basisregistraties.  
 
Zeer relevant is verder de Modernisering van de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is één van de 
(kern)basisregistraties die gebruikt wordt ter ondersteuning van de processen bij Burgerzaken, maar ook 
voor andere processen in de organisatie en voor landelijke afnemers zoals de Belastingdienst, de Sociale 
Verzekeringsbank en de Zorgverzekeraars. De BRP is de spil van de informatiehuishouding van de 
gemeente. De BRP heeft een directe relatie met onder meer het BSN (burgerservicenummer), BAG 
(basisregistratie adressen en gebouwen) en digitale gegevensuitwisseling (Digilevering, Digikoppeling en 
Digimelding).  
 
Op 1 juli jl. is de Wet aanpassing Waterschapsverkiezingen in werking getreden. Met de inwerkingtreding 
van deze wet worden gemeenten (voor het eerst) verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen 
voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. De waterschapsverkiezingen vinden 
tegelijkertijd plaats met de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten in maart 2015. De 
gemeente krijgt van het rijk een (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor de extra te maken kosten. 
 
Binnen dit beleidsdoel zijn primair kosten van verkiezingen, naturalisaties en huwelijken opgenomen.  

 
 

Saldo Beleidsdoel € 1.165.000 
  

Prestaties 
• Uitvoering geven aan de specialistische taken Burgerzaken volgens veranderende wet- en regelgeving 

en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2010)

2015 2016 2017 2018

I Klanttevredenheid dienstverlening TNS-NIPO 7 7,0-7,5 7,0-7,5 >7,5 >7,5
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Wijknetwerken  

 
Beleidsdoel 11.03.: Nieuwe invulling relatie met inwoners op wijkniveau 
 
De relatie tussen inwoners en gemeente wordt de komende jaren opnieuw ingevuld. In de wijk en de buurt 
vormen wijkoverstijgende netwerken (sociaal, religieus, cultuur, sport) het bindmiddel tussen inwoners. 
Gelet op de decentralisaties in het sociaal domein is het goed vormgeven van zorg dichtbij de inwoners het 
meest urgent. Op andere vlakken, zoals cultuur, economie en veiligheid doet zich een vergelijkbare 
ontwikkeling voor. 
Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Ook is de ene wijk of buurt de andere niet. Een wijkaanpak 
op maat is nodig, en die zal de komende jaren vorm krijgen; taken zullen meer in de nabijheid van 
inwoners worden georganiseerd. De inwoners van Hilversum krijgen meer grip op zaken als beheer en 
onderhoud en prioritering van de inzet op handhaving. Gemeenschappen bepalen zelf wat nodig is. De 
gemeente durft los te laten. In 2015 zal een wijkaanpak op maat worden ontwikkeld met een helder kader 
voor wat betreft de autonomie van wijken. Wijkprofielen vormen hierbij belangrijke input. Duidelijk zal 
zijn welke bevoegdheden/ verantwoordelijkheden op wijkniveau worden belegd en welke afbakening 
(buurt, wijk, combinatie van wijken) passend is. Deze aanpak wordt ondersteund door een structurele 
verhoging van het wijkbudget. Op het vlak van zorg en welzijn, cultuur, economie, beheer en onderhoud, 
en handhaving worden pilots gehouden, minimaal één pilot per veld in te selecteren wijken of buurten. De 
resultaten hiervan zullen in 2015 zichtbaar worden.  
In de vormgeving van gemeentelijk beleid willen wij de burger maximaal laten participeren. Ook zal in 
2015 een voorstel voor een referendumverordening aan de raad worden voorgelegd. 
In de bedrijfsparagraaf ‘bedrijfsvoering communicatie' staat dat communicatie in het kader van de 
veranderopgave een bijdrage levert aan een gemeentebrede cultuuromslag. Dit past binnen de wijkgerichte 
aanpak. Van ‘buiten naar binnen’ is de manier waarop ambtenaren en bestuur aan het werk gaan. Binnen 
dit beleidsdoel zijn primair de inzet in de wijk en communicatie opgenomen. Dit beleidsdoel heeft 
raakvlakken met vrijwel alle andere programma’s. 

 
Saldo Beleidsdoel € 1.483.000 

 
Prestaties 
• Ontwikkeling van een wijkaanpak op maat.  
• Realisatie van minimaal 5 pilots in verschillende wijken en buurten. 
• In 2015 wordt aan de raad een referendumverordening voorgelegd  

 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2013)

2015 2016 2017 2018

I

% inwoners dat vindt dat zij doorgaans 
betrouwbaar geïnformeerd worden 
over gemeentelijke plannen in de 
buurt.

Omnibus 79% 83% 85% 89% 91%

I

% inwoners dat vindt dat zij doorgaans 
voldoende gelegenheid krijgen om 
hun mening te geven over 
gemeentelijke plannen in de buurt.

Omnibus 71% 75% 77% 79% 81%

I

% inwoners dat vindt dat de gemeente 
doorgaans goed luistert naar de 
inbreng van inwoners over 
gemeentelijke plannen in de buurt.

Omnibus 43% 52% 54% 56% 58%



164 
 

 

 

11            PROGRAMMA 11 Bestuurlijke aangelegenheden

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
11.0 Algemeen programma 11 7.990 8.229 8.181 8.020 7.912 7.896 7.821
11.1 Hilversum sterk in G&V en Noordvleugel 651 645 648 648 648 648 648
11.2 Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken                              938 1.370 1.282 1.072 1.227 1.227 1.437
11.3 Nieuw e invulling relatie met inw oners op w ijkniveau 1.587 1.500 1.483 1.483 1.483 1.483 1.483

Totaal lasten 11.166 11.744 11.594 11.223 11.270 11.254 11.389

Baten
11.0 Algemeen programma 11 -85 -               -               -               -               -               -               
11.1 Hilversum sterk in G&V en Noordvleugel -               -               -               -               -               -               -               
11.2 Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken                              -165 -175 -117 -137 -374 -336 -336 
11.3 Nieuw e invulling relatie met inw oners op w ijkniveau -1 -               -               -               -               -               -               

Totaal baten -251 -175 -117 -137 -374 -336 -336 

Saldo (excl. mutaties reserves)
11.0 Algemeen programma 11 7.905 8.229 8.181 8.020 7.912 7.896 7.821
11.1 Hilversum sterk in G&V en Noordvleugel 651 645 648 648 648 648 648
11.2 Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken                              773 1.195 1.165 935 853 891 1.101
11.3 Nieuw e invulling relatie met inw oners op w ijkniveau 1.586 1.500 1.483 1.483 1.483 1.483 1.483

Totaal saldo 10.915 11.569 11.477 11.086 10.896 10.918 11.053

11,00       Toevoegingen reserves -               -               -               -               -               -               -               
11,00       Onttrekkingen reserves -               -               -               -               -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 10.915 11.569 11.47 7 11.086 10.896 10.918 11.053
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
11.0 Algemeen programma 11 -               -               -               -               
11.1 Hilversum sterk in G&V en Noordvleugel -               -               -               -               
11.2 Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken                              -               -               -               -               
11.3 Nieuw e invulling relatie met inw oners op w ijkniveau -               -               -               -               

Totaal -               -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
11.0 Algemeen programma 11 -               -               -               -               
11.1 Hilversum sterk in G&V en Noordvleugel -               -               -               -               
11.2 Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken                              -               -               -               -               
11.3 Nieuw e invulling relatie met inw oners op w ijkniveau -               -               -               -               

Totaal reserves -               -               -               -               

Voorzieningen
11.0 Algemeen programma 11 2.763 245 -150 2.858
11.1 Hilversum sterk in G&V en Noordvleugel -               -               -               -               
11.2 Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken                              -               -               -               -               
11.3 Nieuw e invulling relatie met inw oners op w ijkniveau -               -               -               -               

Totaal voorzieningen 2.763 245 -150 2.858

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 11.594
Baten 2015 -117 
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Programma 12 
Sport en recreatie 
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Programma 12: Sport en recreatie 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

12.01
Vergroting sportdeelname, 

gezonde leefstijl en levendig 
sportklimaat                              

Saldo: € 651.000

Alle inwoners van Hilversum 
worden aangemoedigd in 

elke fase van hun leven naar 
eigen voorkeur en op grond 
van zelf gekozen redenen 

aan recreatie, 
beweegactiviteiten en sport 

deel te nemen, dan wel 
daarbij actief betrokken te 

zijn.
Saldo: € 3.333.000

Algemeen 
Sportbeleid en 

Sportstimulering

• Realisatie nieuwe sport- en 
beweegnota 2016 – 2019.

• De verbinding met het onderwijs en 
sport blijven onderhouden door een 
stimulerende rol te vervullen. De inzet 
van buurtsportcoaches maakt dit mede 
mogelijk.

• Extra stimulering van het gebruik van 
het provinciaal Jeugdsportfonds Noord-
Holland.

• Het houden van een Sportfair in 
Hilversum.

• Realisatie nieuwe speelruimtenota  
2016 – 2019.cDe bestaande 
speelvoorziening aan de Neuweg 
(locatie bij Korenbloemstraat/leeszaal) 
in de Bloemenbuurt wordt 
opgewaardeerd in het kader van de 
stadsvernieuwing.

• De bestaande locaties aan de 
Bonnikestraat (nabij Cruyffcourt) en 
Abdij van Eltenplantsoen worden 
geoptimaliseerd in het kader van ISV in 
combinatie met een groen/grijs project.

• De werkzaamheden binnen dit 
beleidsdoel richten zich in 2015 op de 
uitvoering van vastgesteld beleid. 
Hierover wordt alleen gerapporteerd als 
er sprake is van majeure afwijkingen.

12.03
Voldoende en veilige 

openbare ruimte om te 
spelen en te bewegen                              

Saldo: € 418.000

12.02
Aantrekkelijke, gevarieerde 

en goed gespreide 
sportvoorzieningen                              
Saldo: € 2.264.000

Recreatie

Sport-
accommodaties
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Programma 12: Sport en recreatie 
 

Portefeuillehouder F.G.J. Voorink 

 
Missie/programmadoelstelling 
Alle inwoners van Hilversum worden aangemoedigd in elke fase van hun leven naar eigen voorkeur en op 
grond van zelf gekozen redenen aan recreatie, beweegactiviteiten en sport deel te nemen, dan wel daarbij 
actief betrokken te zijn. 
 
Context en achtergrond 
Wij vinden het van groot belang dat Hilversummers worden gestimuleerd om in beweging te komen en te 
blijven. Hilversum levert binnen haar gemeentelijke regierol en mogelijkheden hier een bijdrage aan. Er 
ligt  een duidelijk accent op sport, bewegingsachterstand en gezondheid. Wij kiezen nadrukkelijk voor de 
breedtesport. Sport is bij uitstek het middel om met name aan de jeugd, gelegenheid te bieden tot 
ontmoeting en tot het werken aan de eigen gezondheid. Sport is voor veel mensen een sociale en zinvolle 
activiteit, of het nu is als deelnemer of ondersteunende vrijwilliger. De maatschappij heeft veel baat bij de 
positieve effecten zoals gezond gedrag, tegengaan eenzaamheid en stimulering van sociaal gedrag. Een 
plek in het sportveld is een plek in de maatschappij. 
 
Sport kan verbinden en heeft de kracht dat iedereen kan participeren. In het kader van de decentralisaties 
wil de gemeente graag bevorderen dat sportverenigingen en -instellingen een grotere en meer actieve rol 
gaan spelen in het gemeentelijk beleid, dat erop gericht is om de inwoners van Hilversum meer te laten 
bewegen en zo tot een gezondere leefstijl te komen. 
 
Op het gebied van recreatie is de veiligheid van speelterreinen wettelijk geregeld. Mede in het kader van 
de stedelijke vernieuwing is de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt met de kwaliteitsverbetering en de 
aanleg van een aantal grote speelterreinen. Het speelruimtebeleid is vastgesteld voor de periode 
2008-2015. Mede in het kader van het jeugdbeleid zullen speelvoorzieningen in de komende jaren een 
belangrijk aandachtsgebied blijven. De jeugd, buurt en andere participanten worden vanzelfsprekend bij 
de aanleg van speelgelegenheden nauw betrokken. 
 
Het onderdeel sport van het programma Sport en Recreatie is geen wettelijke taak. Dit programma heeft 
echter wel een duidelijke rol voor de leefbaarheid van onze samenleving. Er zijn raakvlakken met de 
programma’s 2. Sociale Zaken (participatie), 3. Onderwijs en Jeugdzaken (verbinden onderwijs en sport), 
4. Welzijn en Zorg inclusief Volksgezondheid (terugdringen bewegingsarmoede en participatie), 7. 
Wonen/ISV (speelvoorzieningen) en 8. Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen 
(bijvoorbeeld sportevenementen, die bijdragen aan de promotie van Hilversum). 
 
Kaderstellende beleidsnota´s 
• ‘Sportieve tijd’, beleidsnota sport- en beweegbeleid 2008-2015 (2008). 
• ‘Geef ze de ruimte’, nota speelruimtebeleid 2008-2015 (2008). 
• Tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van 2014 (2013). 
• Nadere regeling sportsubsidies 2012-2014 (sportpromotie (2011)). 
 
 
Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Algemeen Sportbeleid en Sportstimulering. 
• Sportaccommodaties. 
• Recreatie. 
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Subfuncties 
• 530.2 Zwembaden. 
• 530.3 Sportzalen en sporthallen. 
• 530.5 Sportbeoefening en overige sportaangelegenheden. 
• 531.1 Sportparken. 
• 560.3 Overige openluchtrecreatie. 
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Algemeen sportbeleid en sportstimulering 

 
Beleidsdoel 12.01.: Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat 
 
De nota ‘Sportieve tijd’, met een looptijd tot en met 2015, benoemt met tien speerpunten de ambities voor 
het sport- en beweegbeleid. De ambities zijn hoog en om die te halen dient er sprake te zijn van een goede 
samenwerking met en communicatie tussen de gemeente, sportorganisaties, onderwijs en de organisaties 
onderling. Van het sportveld wordt meer dan ooit zelfredzaamheid en initiatief verwacht. Het gaat erom 
dat voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport en recreatie voor alle inwoners toegankelijk en 
bereikbaar zijn. Dat geldt voor sportaccommodaties, voorzieningen in wijken en scholen, wandel- en 
fietspaden en evenementen.  
 
Meer sporten en bewegen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven en aan een betere gezondheid. Om 
overgewicht succesvol tegen te gaan is een integrale aanpak noodzakelijk, waarbij meerdere 
beleidsterreinen (jeugd/onderwijsbeleid en gezondheidsbeleid) betrokken worden. De inzet van 
buurtsportcoaches vanaf medio 2014 zal in 2015 een eerste aanzet geven om voor diverse doelgroepen, 
van jong tot oud, meer beweegactiviteiten en samenwerking tussen partijen te realiseren. Om alle kinderen 
te kunnen laten sporten neemt Hilversum als vaste partner deel aan het provinciaal Jeugdsportfonds 
Noord-Holland. Wij willen niet dat kinderen om financiële redenen niet kunnen sporten. Om de 
organisatie van bijzondere sportevenementen door verenigingen te stimuleren, wordt subsidie beschikbaar 
gesteld; sportevenementen met een regionaal of een nationaal karakter (bijvoorbeeld de Spieren voor 
Spieren City Run, de HSG Open, de Arena Games en de Trompboat Races) kunnen hier ook voor in 
aanmerking komen. 
 
De beleidsnota voor sport- en beweegbeleid heeft een looptijd tot 2016. In 2015 willen wij starten met een 
interactief (co-creatie met de samenleving) en integraal traject om te komen tot een nieuwe sport- en 
beweegnota voor de jaren 2016 – 2019. 

 
Saldo Beleidsdoel € 651.000 

  
Prestaties 
1. Realisatie nieuwe sport- en beweegnota 2016 – 2019. 
2. De verbinding met het onderwijs en sport blijven onderhouden door een stimulerende rol te 

vervullen. De inzet van buurtsportcoaches maakt dit mede mogelijk. 
3. Extra stimulering van het gebruik van het provinciaal Jeugdsportfonds Noord-Holland. 
4. Het houden van een Sportfair in Hilversum. 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2013)

2015 2016 2017 2018

I
Aantal deelnemers aan het 
Jeugdsportfonds.

Prov. JSF 178 (2013) 175 175 175 175

I
Aantal ondersteunde 
sportevenementen.

Gemeente 24 (2013) 25 26 27 28

K
% Hilversummers dat minimaal 1x per 
maand sport.

Omnibus 
enquête

61 (2013) 61 62 62 63

K
% Lidmaatschappen van 
sportbonden.

KISS 
rapportage 
NOC*NSF

33(2012) 33 33 33 33
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Sportaccommodaties 

 
Beleidsdoel 12.02.: Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen 
 
In de nota ‘Sportieve tijd’ is een samenhangend beleid voor sportaccommodaties omschreven.  
Waar mogelijk worden de accommodaties multifunctioneel ingezet; dit te realiseren in samenwerking met 
andere beleidsterreinen. Kunstgras vergroot de mogelijkheden voor gebruik van een en hetzelfde 
speeloppervlak. Ook zal alles worden ingezet om de accommodaties effectief te benutten. De kwaliteit van 
de gemeentelijke sportaccommodaties wordt gewaarborgd door actuele meerjaren-onderhoudsplannen 
(MOP). In 2015 gaan wij het MOP buitensportaccommodaties actualiseren. Daarnaast zullen wij in het 
kader van rolneming stappen zetten om beheer en exploitatie van de binnensportaccommodaties uit te 
besteden. 

 
Saldo Beleidsdoel € 2.264.000 

  
Prestaties 
De werkzaamheden binnen dit beleidsdoel richten zich in 2015 op de uitvoering van vastgesteld beleid. 
Hierover wordt alleen gerapporteerd als er sprake is van majeure afwijkingen. 
 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde
2015 2016 2017 2018

K

Aantal verhuurde uren sporthallen De 
Lieberg, Kerkelanden en 
sportcomplex de Meent (binnensport-
accommodaties).

Gemeente 
(2013)

3.441 3.450 3.450 3.450 3.450

I

Oordeel burger sportvoorzieningen in 
Hilversum (Gemiddelde score voor 
gemeente met 50.000 – 100.000 inw 
is 7,6)

Burger 
peiling 
(2012) 

Algemene 
Dienst 

verlening 
Waarstaat 

je 
gemeente.

nl 

7,6 7,7 7,7 7,7 7,7
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Recreatie 

 
Beleidsdoel 12.03.: Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen 
 
Een omgeving met veel en goed bruikbare buitenruimte voor sporten, spelen en bewegen draagt bij aan 
aangenaam en gezond leven. De omgeving moet uitnodigend zijn voor fietsen of (sportief) wandelen, 
maar ook voor tuinieren, de hond uitlaten, een korte wandeling maken of gewoon lekker buiten spelen.  
Het Groenbeleidsplan 2030 gaat in op de gebruiksmogelijkheden van het groen. Dit Groenbeleidsplan 
heeft betrekking op drie thema's: groene speeltuinen en schoolpleinen, waterrecreatie en het fietsrondje 
Hilversum. 
Wij vinden het voor een evenwichtige ontwikkeling van de jeugd belangrijk dat er voldoende ruimte in de 
eigen omgeving is om te kunnen bewegen en spelen. Bij stedelijke (her)ontwikkelingen moet in een 
vroegtijdig stadium rekening worden gehouden met recreatieve ruimten. Buiten bewegen begint in 
Hilversum direct bij de voordeur. In het buitengebied moeten er voldoende wandel- en fietspaden zijn, die 
ook aansluiten op het stedelijk gebied. Het promoten van de fiets- en wandelroutes blijft een belangrijk 
aandachtspunt, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers vanuit de regio. 
 
De nota speelruimtebeleid heeft een looptijd tot 2016. In 2015 willen wij starten met een interactief 
(co-creatie met de samenleving) en integraal traject om te komen tot een nieuwe speelruimtenota voor de 
jaren 2016 – 2019. Deze nieuwe speelruimtenota zal ook plaats moeten bieden voor speelaanleidingen en 
-toestellen voor senioren. 

Saldo Beleidsdoel € 418.000 
  

Prestaties 
1. Realisatie nieuwe speelruimtenota 2016 – 2019. 
2. De bestaande speelvoorziening aan de Neuweg (locatie bij Korenbloemstraat/leeszaal) in de 

Bloemenbuurt wordt opgewaardeerd in het kader van de stadsvernieuwing. 
3. De bestaande locaties aan de Bonnikestraat (nabij Cruyffcourt) en Abdij van Eltenplantsoen worden 

geoptimaliseerd in het kader van ISV in combinatie met een groen/grijs project. 

 
(*)  uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen in toekomstige wijken zoals Anna's Hoeve zijn nog niet 
bekend en daarom ook niet meegenomen in de telling. 
 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2013)

2015 2016 2017 2018

I
Totaal aantal speeltoestellen 
(inclusief basket- en volleybalpalen, 
zandbakken en goaltjes).

Gemeente 654 654 (*) 654 654 654

I Totaal aantal speelplaatsen. Gemeente 159 159 159 159 159

I Aantal trapvelden. Gemeente 17 16 16 16 16

I

Oordeel burger speelmogelijkheden 
in Hilversum (Gemiddelde score voor 
gemeente met 50.000 – 100.000 inw 
is 6,8)

Burger 
peiling 
(2012) 

Algemene 
Dienst 

verlening 
Waarstaat 

je 
gemeente.

nl 

6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
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12            PROGRAMMA 12 Sport en recreatie

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
12.1  Vergroting sportdeeln., gezonde leefstijl en 

sportklimaat                               
296 625 655 655 655 655 655

12.2  Aantrekkelijke en goed gespreide sportvoorzieningen                               2.937 2.808 2.892 2.882 2.817 2.817 2.817

12.3  voldoende veilige openb. ruimte om te 
spelen/bew egen                               

647 467 502 484 484 484 484

Totaal lasten 3.880 3.900 4.049 4.021 3.956 3.956 3.956

Baten
12.1  Vergroting sportdeeln., gezonde leefstijl en 

sportklimaat                               
-3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

12.2  Aantrekkelijke en goed gespreide sportvoorzieningen                               -694 -650 -628 -628 -628 -628 -628 

12.3  voldoende veilige openb. ruimte om te 
spelen/bew egen                               

-93 -84 -84 -84 -84 -84 -84 

Totaal baten -790 -738 -716 -716 -716 -716 -716 

Saldo (excl. mutaties reserves)
12.1  Vergroting sportdeeln., gezonde leefstijl en 293 621 651 651 651 651 651
12.2  Aantrekkelijke en goed gespreide sportvoorzieningen                               2.243 2.158 2.264 2.254 2.189 2.189 2.189
12.3  voldoende veilige openb. ruimte om te 554 383 418 400 400 400 400

Totaal saldo 3.090 3.162 3.333 3.305 3.240 3.240 3.240

12,00       Toevoegingen reserves -               -               -               -               -               -               -               
12,00       Onttrekkingen reserves -               -42 -75 -65 -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 3.090 3.120 3.258 3. 240 3.240 3.240 3.240
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
12.1  Vergroting sportdeeln., gezonde leefstijl en 

sportklimaat                               -               -               -               -               
12.2  Aantrekkelijke en goed gespreide sportvoorzieningen                               

232 -               508 -               
12.3  voldoende veilige openb. ruimte om te 

spelen/bew egen                               -               -               -               -               

Totaal 232 -               508 -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
12.1  Vergroting sportdeeln., gezonde leefstijl en 

sportklimaat                               
230 -               -75 155

12.2  Aantrekkelijke en goed gespreide sportvoorzieningen                               -               -               -               -               

12.3  voldoende veilige openb. ruimte om te 
spelen/bew egen                               

-               -               -               -               

Totaal reserves 230 -               -75 155

Voorzieningen
12.1  Vergroting sportdeeln., gezonde leefstijl en 

sportklimaat                               
-               -               -               -               

12.2  Aantrekkelijke en goed gespreide sportvoorzieningen                               -               -               -               -               

12.3  voldoende veilige openb. ruimte om te 
spelen/bew egen                               

-               -               -               -               

Totaal voorzieningen -               -               -               -               

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 4.049
Baten 2015 -716 
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Programma 13: Vergunningverlening en Handhaving 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

13.01
Verbetering van de 

dienstverlening bij het 
vergunningproces                              
Saldo: € 269.000

Inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke 
organisaties en de 

gemeente werken samen 
aan een leefbaar, schoon en 

veilig Hilversum. De 
gemeente zorgt voor balans 

waarbij levendigheid en 
bedrijvigheid hand in hand 
gaan met veilige situaties.

Saldo: € 3.726.000

Vergunning 
verlening

• Inwoners en ondernemers hebben 
meer en meer de mogelijkheid om via 
internet meldingen te doen en 
vergunningen te verkrijgen.

• Meer persoonlijke benadering: een 
vergunningaanvrager heeft één 
persoon als aanspreekpunt.

• Haalbare aanvragen door 
oplossingsgerichte aanpak en 
vooronderzoek.

• Stimuleren aanvrager tot overleg 
(vooraf) met buren en/of de buurt; met 
een beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van de aanvrager

• Integraal en wijkgericht toezicht.

• Rechtsgelijkheid waarborgen.'

• Handhaven op basis van risico en 
naleef tekort.

• Betrokkenheid en eigen 
verantwoordelijkheid van inwoners 
stimuleren door voorlichting.

• Bijdragen aan de 
leefomgevingskwaliteit van wijken in 
samenwerking met andere 
betrokkenen.

• Voorkomen van handhaving door 
vooroverleg en een oplossingsgerichte 
aanpak.

13.02
Effectiever toezicht op woon-

en leefkwaliteit en gebruik 
openbare ruimte                              

Saldo: € 3.457.000

Handhaving
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Programma 13: Vergunningverlening en Handhaving 
 

Portefeuillehouder F.G.J. Voorink 

 
Missie/programmadoelstelling 
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken samen aan een leefbaar, 
schoon en veilig Hilversum. De gemeente zorgt voor een afgewogen balans waarbij levendigheid en 
bedrijvigheid hand in hand gaan met veilige situaties. 
 
 
Regio en wijken 
 
Regio:  
• Voor een deel van de milieutaken ligt de uitvoering volgens een wettelijke verplichting bij een 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Hilversum heeft deze verplichte taken overgedragen aan de 
Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek (OFGV). Daaronder vallen milieucontroles bij 
bedrijven. De gemeente blijft het bevoegd gezag.  

• Het toezicht op de Drank- en Horecawet wordt regionaal uitgevoerd, waarbij Hilversum de 
dienstverlenende gemeente voor de regio is.  

• In 2015 gaan de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland samenwerking 
verkennen om te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Wabo.  

 
Wijken:  
• Toezichthouders kunnen door hun aanwezigheid in en betrokkenheid bij wijken een substantiële 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Zij kunnen signalen van overlast direct opvangen en 
zo meldingen voorkomen. De uitgangspunten hierbij zijn persoonlijk contact, een oplossingsgerichte 
aanpak en een venster in de samenleving. 

• Door betrokkenheid, samenwerking en consequente handhaving wordt een halt toegeroepen aan 
onrechtmatigheden en kan de kwaliteit van de leefbaarheid in wijken verbeteren. Uitgangspunt hierbij 
zijn betrokkenheid en de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners. 

 
Relatie met andere programma’s 
Programma 3. Jeugd. Toezicht op regelgeving Jeugd en alcohol en overlast in buurten en wijken.  
Programma 6. Toezicht en handhaving milieu en milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid. 
Programma 10. Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer. Controle op naleving, veiligheid en openbare 
orde in relatie tot Drank en Horeca en bij evenementen.  
Programma 15 Ruimtelijke Ordening. Actuele en passende bestemmingsplannen bieden noodzakelijke 
kaders.  
Programma 16. Dienstverlening. Door digitalisering de dienstverlening laagdrempeliger maken, en de 
behandeltijd verkorten door procesverbetering. Het Klantcontactcentrum is de toegang voor bewoners, 
bezoekers en bedrijven. De mediamonitoring door het Klantcontactcentrum helpt ons om sneller te 
reageren op de actualiteit.  
 
 
Nieuwe wetgeving  
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gaat naar verwachting in 2018 op in de 
Omgevingswet. Nu ligt er de “Wijziging van de Wabo (verbetering kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving)” (2015). 
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Kaderstellende beleidsnota’s 
Omgeving, wonen en Algemene Plaatselijke Verordening (APV): 
• Welstandsnota (2013). 
• Handhavingsbeleid omgevingsrecht (Wabo) 2013-2014 
• ‘Handhaven of gedogen?’ 2003  
• Uitvoeringsprogramma 2013-2014 van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht (Wabo) 
• Parkeerbijdrageregeling en mobiliteitsfonds (2013) 
• Winkeltijdenverordening (2013) 
• Beleidsnotitie inhaalslag handhaving en legalisatie illegale appartementen (2013) 
• Hondenbeleid (2010) 
• Evenementenbeleid (2003) 
• Verordening Drank- en horecawet (2013) 
• Uitvoeringsbeleid handhaving horecawetgeving (2013) 
• Coffeeshopbeleid Hilversum (2013)  
• Convenant coffeeshop Hilversum (2013) 
• Verordening Wet op de kansspelen (2013) 
• Integraal Horecabeleid (1998 - en aanpassingen, laatste in 2008) 
• Beleidsnotitie Regionaal Prostitutiebeleid Gooi en Vechtstreek (2000, en aanpassingen). 
• Bestemmingsplannen (diverse plannen) 
• Groenbeleidsplan 2030 (2013) 
• Beleidsregels zoals afwijkingen bestemmingsplan, parkeren en antennes (diverse regels) 
 
 
Subfuncties 
• 140.2 Handhaving openbare ruimte. 
• 140.3 Vergunningverlening APV/horeca. 
• 723.2 Milieubeheer. 
• 822.1 Bouw- en woningtoezicht (kosten). 
• 823.1 Bouw- en woningtoezicht (opbrengsten). 
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Vergunningverlening 

 
Beleidsdoel 13.01.: Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces 

Inwoners en ondernemers kunnen in toenemende mate via internet meldingen doen en vergunningen 
aanvragen, onder andere in het kader van de Wabo (omgevingsrecht), Monumentenwet, Drank- en 
Horecawet, Wet op de kansspelen, en Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit betekent dat 
inwoners zelf kunnen bepalen op welke wijze en welk tijdstip zij een aanvraag of melding doen. In 2015 
richten wij ons op een volledig digitale behandeling, inclusief de mogelijkheid voor de aanvrager de status 
van de aanvraag te volgen. 

Vereenvoudiging van formulieren en stroomlijnen van adequate informatie draagt bij aan transparantie en 
toegankelijkheid. Een adequaat antwoordportaal met de Top 10-vragen en antwoorden, versnelt het 
oriëntatie-  en aanvraagproces. Door goede voorlichting kunnen inwoners gemakkelijker zelf hun zaken 
regelen. 

Inwoners en ondernemers die niet in staat zijn een digitale aanvraag te doen willen wij faciliteren door 
maatwerk. Begeleiding en vooronderzoek, waar nodig op locatie, zijn mogelijkheden om het succes van 
de aanvragen te vergroten. Op basis van het vooronderzoek verkennen we samen met de aanvrager of de 
beoogde aanvraag kans van slagen heeft. Dit instrument is bewezen effectief, en zal daarom vaker worden 
ingezet. Problemen worden eerder opgelost en het aantal bezwaar- en beroepsprocedures loopt terug. 

Saldo Beleidsdoel € 269.000 
  

Prestaties 
• Inwoners en ondernemers hebben meer en meer de mogelijkheid om via internet meldingen te 

doen en vergunningen te verkrijgen. 
• Meer persoonlijke benadering: een vergunningaanvrager heeft één persoon als aanspreekpunt. 
• Haalbare aanvragen door oplossingsgerichte aanpak en vooronderzoek. 
• Stimuleren aanvrager tot overleg (vooraf) met buren en/of de buurt; met een beroep op de eigen 

verantwoordelijkheid van de aanvrager 

 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(jaar)

2015 2016 2017 2018

I
% haalbare aanvraag na 
vooronderzoek 

Vak 
applicatie

nieuw 85,0% 87,5% 90,0% 92,5%

I
Percentage uitgestelde 
behandeltermijn

Vak 
applicatie

20% 
(2013)

<20% <17,5% <15% <12,5%

I
% aanvragen tijdig afgehandeld 
binnen standaardtermijn

Vak 
applicatie

80% 
(2013)

>80% >82,5% >85% >87,5%

K
% bezwaarschriften en 
beroepschriften in relatie tot het aantal 
besluiten 

Vak 
applicatie

13% 
(2013)

<10% <8% <6% <4%

K
Waardering leefomgeving  inwoners, 
bedrijven en organisaties 

TNS-NIPO 7,4 (2012) 7,4 7,5 7,5 7,6

K

Percentage klanten die tevreden zijn  
over de afhandeling van meldingen en 
vergunning (door de 
oplossingsgerichte werkwijze).

Spiegel 
enquête

50% 
(2013)

52,5% 55,0% 57,5% 60,0%
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In 2015 worden de mogelijkheden uitgebreid om digitale documenten van na 2010 en de Omgevings Alert 
app te ontsluiten via internet c.q. het digitale Streekarchief. Inwoners en bedrijven kunnen daarmee 
informatie opvragen of meldingen doen.  
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Handhaving 

 
Beleidsdoel 13.02.: Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare 
ruimte 
 
De gemeente is verplicht om duidelijke kaders te stellen voor de handhaving van regels voor de 
(leef)omgeving, de vormen van toezicht en instrumenten voor de handhaving.  In 2015 moet een 
tweejaarlijks handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma omgevingsrecht (Wabo) worden 
geactualiseerd. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet (2018) starten wij in 2015 met de 
voorbereiding van een vereenvoudigd vergunningensysteem. 
 
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken samen aan een leefbaar, 
schoon en veilig Hilversum. Om overlast en onveilige situaties te voorkomen gelden regels en houdt de 
gemeente adequaat toezicht. De gemeente weegt de belangen af en geeft goede voorlichting. Inwoners en 
ondernemers mogen van de gemeente samenhangend, doelmatig en effectief toezicht verwachten. 
Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen, maar als afspraken niet worden nagekomen en 
regels niet worden nageleefd, zet de gemeente in op consequente handhaving. 
De ambitie voor 2015 is om te komen tot meer interactief wijkgericht toezicht. Door aanwezigheid op 
straat en contact met partners in de wijk kan het toezicht beter worden afgestemd op de behoeften van de 
inwoners van de wijken. Hiertoe zal nog actiever contact wordt gezocht met buurtverenigingen, inwoners 
en andere wijkgerichte organisaties. Ook thematisch toezicht wordt in 2015 gecontinueerd, waarbij 
toezichthouders integraal, dus over de verschillende toezichtsvelden heen, controleren, signaleren en 
aanspreken.  
 
Naast de wijkgerichte aanpak zijn twee andere thema’s uit het collegeakkoord relevant; namelijk 
centrumontwikkeling en Mediapark, met in beide gevallen toezicht op naleving van afspraken over 
ondernemerschap, levendigheid en leefbaarheid in het centrum en op het Mediapark. 
Teneinde de beschikbare capaciteit efficiënter te kunnen inzetten, doen wij ook onderzoek naar 
innovatieve oplossingen voor toezicht en handhaving. Te denken valt aan een vergrote inzet van digitale 
middelen en cameratoezicht, maar ook aan zichtbaarheid in en betrokkenheid bij wijkprojecten.  
 
In 2015 wordt samenwerking gezocht met interne samenwerkingspartners in het sociale domein en de 
wijkaanpak, maar ook met maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers en ketenpartners. Ook is 
er een toenemende samenwerking met partijen die onder mandaat gemeentelijke taken uitvoeren zoals de 
grondstoffen- en afvalstoffendienst (GAD) en de Regionale uitvoeringsdienst OFGV. 
 
Hilversum voert voor de gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek het toezicht op de Drank- en 
Horecawet uit. In 2015 worden de resultaten en werkwijzen geëvalueerd.  
 

 
Saldo Beleidsdoel € 3.457.000 
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Prestaties 
• Integraal en wijkgericht toezicht. 

• Rechtsgelijkheid waarborgen. 

• Handhaven op basis van risico en naleef tekort. 

• Betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren door voorlichting. 

• Bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit van wijken in samenwerking met andere betrokkenen. 

• Voorkomen van handhaving door vooroverleg en een oplossingsgerichte aanpak. 
 

 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(jaar)

2015 2016 2017 2018

K
waardering zichtbaarheid in de wijk Gemeente 

enquête
Nieuw 6,5 6,7 6,9 7,2

K
Verbeteren naleefgedrag (als gevolg 
van voorlichting, waarschuwen, 
belonen)

Gemeente 
enquête

Nieuw 50,0% 55,0% 60,0% 65,0%

I
Adequate en consequente 
handhaving bij geconstateerde 
overtredingen

Vak 
applicatie

60% 
(2013)

65,0% 70,0% 75,0% 80,0%

K

Naleefgedrag leeftijdsgrens Drank- en 
Horecawet bij alcoholverstrekking.

Mystery 
guest 

onderzoek 
& controles

90% 
(2013)

>90% >95% >97% 100,0%
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13            PROGRAMMA 13 Bouw- en Woningtoezicht

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
13.1 Verbetering dienstverlening bij het vergunningproces                              3.170 2.881 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867
13.2 Effect. toezicht op w oon/leefkw aliteit en openb. ruimte                              3.491 3.540 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498

Totaal lasten 6.661 6.421 6.365 6.365 6.365 6.365 6.365

Baten
13.1 Verbetering dienstverlening bij het vergunningproces                              -1.513 -2.832 -2.598 -3.998 -2.798 -1.798 -1.798 
13.2 Effect. toezicht op w oon/leefkw aliteit en openb. ruimte                              -31 -41 -41 -41 -41 -41 -41 

Totaal baten -1.544 -2.873 -2.639 -4.039 -2.839 -1.839 -1.839 

Saldo (excl. mutaties reserves)
13.1 Verbetering dienstverlening bij het vergunningproces                              1.657 49 269 -1.131 69 1.069 1.069
13.2 Effect. toezicht op w oon/leefkw aliteit en openb. ruimte                              3.460 3.499 3.457 3.457 3.457 3.457 3.457

Totaal saldo 5.117 3.548 3.726 2.326 3.526 4.526 4.526

13,00       Toevoegingen reserves -               -               -               -               -               -               -               
13,00       Onttrekkingen reserves -               -               -               -               -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 5.117 3.548 3.726 2. 326 3.526 4.526 4.526
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
13.1 Verbetering dienstverlening bij het vergunningproces                              -               -               -               -               
13.2 Effect. toezicht op w oon/leefkw aliteit en openb. ruimte                              -               -               -               -               

Totaal -               -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
13.1 Verbetering dienstverlening bij het vergunningproces                              -               -               -               -               
13.2 Effect. toezicht op w oon/leefkw aliteit en openb. ruimte                              -               -               -               -               

Totaal reserves -               -               -               -               

Voorzieningen
13.1 Verbetering dienstverlening bij het vergunningproces                              -               -               -               -               
13.2 Effect. toezicht op w oon/leefkw aliteit en openb. ruimte                              -               -               -               -               

Totaal voorzieningen -               -               -               -               

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 6.365
Baten 2015 -2.639 
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Programma 14 
Bereikbaarheid 
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Programma 14: Bereikbaarheid 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

14.01
Betere bereikbaarheid per 
fiets, openbaar vervoer en 

auto                                                                                
Saldo: € 3.356

Het creëren van een goed 
bereikbare stad, met 

inachtneming van de kaders 
voor verkeersveiligheid en 

leefbaarheid.                            
Saldo: € -799.644

Bereikbaarheid

• Vaststellen Structuurvisie Verkeer en 
Vervoer 2030.

• Afronden van het project 
verkeersveiligheid rondom scholen.

• Verder voorbereiden Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer.

• Eerste deel bus over de Kerkbrink-
gewijzigde route.

• Verder voorbereiden op- en afrit A27.

• Herijking parkeerbeleid 2015, mede in 
relatie tot de ontwikkeling van de 
Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 
en Centrumvisie.

• Vervolg onderzoek naar 
parkeermaatregelen in de nog niet 
gereguleerde buurten met een hoge 
parkeerdruk (Electrobuurt, 
Havenstraatbuurt, 
Bloemenbuurtkwartier Noord-West).

• Digitaliseren aanvraag van 
parkeervergunningen.

14.02
Een acceptabele 

parkeerbalans in alle wijken                                                                             
Saldo: € -803.000

Parkeren
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Programma 14: Bereikbaarheid 
 

Portefeuillehouder F.G.J. Voorink 

 
Missie/programmadoelstelling 
Het doel van het programma Bereikbaarheid is het creëren van een goed bereikbare stad, met 
inachtneming van de kaders voor verkeersveiligheid en leefbaarheid. In het programma Bereikbaarheid 
staat de keuzevrijheid van de reiziger voor gebruik van auto, fiets en/of openbaar vervoer centraal. 
 
 
Context en achtergrond 
In 2015 zal de structuurvisie Verkeer & Vervoer worden vastgesteld. Dit is de basis voor een 
verkeersveilig, leefbaar en goed bereikbaar Hilversum. Uit deze Structuurvisie wordt een 
uitwerkingsprogramma samengesteld met daarin de ambities voor de komende jaren. Het project 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Hilversum en Huizen wordt voortgezet. Fietsverbindingen, 
fietsparkeren en fietsveiligheid zijn de komende jaren belangrijke aandachtspunten waarop beleid wordt 
ontwikkeld. In het kader van de Aanpak Centrum zal een deel van de bussen over de Kerkbrink in 2015 
worden omgeleid; hiermee wordt een eerste gedeelte van de Centrumvisie uitgevoerd.  
 
Als gevolg van grote bouwprojecten en wegwerkzaamheden zal in de periode 2015-2019 de 
bereikbaarheid onder druk staan. Om langere reistijden naar en slechte bereikbaarheid van diverse grote 
locaties, zoals Tergooi ziekenhuizen, Media Park en Arenapark, zoveel mogelijk te beperken, zorgen wij 
voor regie om het verkeer toch in goede banen te leiden.  
 
 
Kaderstellende beleidsnota´s 
• Plan Wegen (1996) 
• Verder met Wegen (1999) 
• Infrastructuurplanning 2000-2010 (2000) 
• RegioNet Korte Termijn (2002) 
• Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (2005) 
• Hilversum Buiten (2006) 
• Plan van aanpak toegankelijke bushaltes in Hilversum (2006) 
• Aanvullend fietsbeleid (2008) 
• Uitvoeringsprogramma fiets (2012) 
• Structuurvisie Hilversum 2030 (2013) 
• Geïntegreerd parkeerbeleid (2008) 
• Vastgestelde parkeernormen, beleidsregels parkeren, parkeerbijdrageregeling (2009) 
• Parkeerverordening Hilversum 2014 
 
 
Beleid van andere overheden 
Relevante kaderstellende beleidsnota’s van het rijk en de provincies zijn o.a. de Nota Mobiliteit, de 
Structuurvisie Randstad 2040 en het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040, het Provinciaal Verkeer- en 
Vervoerplan van Noord-Holland en het Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer 
(ontwikkeling Almere). 
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Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Bereikbaarheid 
• Parkeren 
 
Subfuncties 
• 211.1 Verkeersmaatregelen en -onderzoeken 
• 214.1 Parkeervoorzieningen 
• 215.1 Baten parkeervoorzieningen 
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Bereikbaarheid 

 
Beleidsdoel 14.01.: Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto 
 
Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 
De ‘Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030’ wordt in 2015 vastgesteld. De Structuurvisie Verkeer en 
Vervoer 2030 maakt zowel voor burgers als voor de raadsleden inzichtelijk welke expliciete 
beleidsuitgangspunten (bestaand beleid) en doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer op de 
lange termijn zijn geformuleerd. Voor burgers wordt daarmee duidelijk waarom een bepaalde maatregel 
voorgesteld of genomen is. Zo wordt beleid inzichtelijk, toetsbaar en voor burgers navolgbaar, los van de 
vraag of ze het met de genomen maatregelen eens zijn. Voor de raad helpt een (vastgestelde) 
Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 bij de mening- en besluitvorming over actuele onderwerpen. Het 
resultaat is een structuurvisie waarin de fundamenten van het vigerende verkeersbeleid met al zijn facetten 
zijn vastgelegd. Daarnaast is in beeld gebracht welke consequenties voor verkeer, vervoer en 
bereikbaarheid te verwachten zijn op basis van de geschetste ruimtelijke en sociaal-economische 
ontwikkelingen, en welke onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid bijstelling vereisen. Het in 2014 
afgeronde verkeersprognosemodel wordt als instrument gebruikt. 
In de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 is de verkeersafwikkeling in Hilversum nadrukkelijk 
geplaatst binnen de verkeersstructuur en -afwikkeling in de regio.  
 
Verkeersveiligheid 
Er is een overzicht gemaakt van wegen die nog niet duurzaam veilig zijn ingericht en locaties waar de 
verkeersveiligheid voor o.a. fietsers en schoolkinderen voor verbetering vatbaar is. Naar aanleiding van dit 
overzicht worden maatregelen uitgevoerd. In 2015 zijn voor de verkeerssystemen voor fiets, openbaar 
vervoer en auto de volgende maatregelen gepland: 
Fiets 
In het kader van het uitvoeringsprogramma fiets wordt een fietstunnel onder de afrit A27 en het fietspad 
tussen Huydecopersweg en Maartensdijkseweg voorbereid, voorts zal op basis van de Centrumvisie meer 
ruimte gezocht worden voor fietsparkeren en fietsroutes in het centrum. Bij circa 15 basisscholen wordt 
het project “Veilig naar school” afgerond. De verwachte waardering van de fietsinfrastructuur blijkt uit de 
indicator ‘waardering fietspaden’ in onderstaande tabel. 
 
Openbaar vervoer 
De aanleg van de HOV-verbinding Hilversum-Huizen wordt voortgezet. De voorbereidingen voor de 
aanleg van busbaan en Van Linschotentunnel worden verder uitgewerkt. Bij deze grootschalige 
infrastructurele projecten werkt de gemeente samen met Rijkswaterstaat, provincie en particulieren. Op de 
kruising Schapenkamp/Beatrixtunnel en de kruising Vaartweg/Brinkweg wordt de doorstroming voor de 
bus verbeterd. Het eerste deel van de omleiding bus over de Kerkbrink wordt aangepakt. De verwachte 
waardering van het openbaar vervoer blijkt uit de indicator ‘waardering busvervoer’ in onderstaande tabel. 
 
Auto 
De verbetering van de op- en afrit van de A27 wordt samen met Rijkswaterstaat voorbereid. 
Met de implementatie van het Dynamisch VerkeersManagement (DVM) in de eerste helft van 2015 wordt 
het Hilversumse deel van de uitvoering van het IBP afgerond. Na uitvoering van het provinciale 
IBP-project aansluiting A1-Hilversumseweg in Laren (planning 2015 met een mogelijke uitloop naar 
2016) vindt de eindevaluatie van het IBP plaats. De verwachte waardering autowegen blijkt uit de 
indicator 'waardering autowegen' in onderstaande tabel. 

 
Saldo Beleidsdoel € 3.356.000 
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Prestaties 
• Vaststellen Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030. 
• Afronden van het project verkeersveiligheid rondom scholen. 
• Verder voorbereiden Hoogwaardig Openbaar Vervoer. 
• Eerste deel bus over de Kerkbrink-gewijzigde route. 
• Verder voorbereiden op- en afrit A27. 
 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(jaar)

2015 2016 2017 2018

I Waardering fietspaden. Omnibus 6,8 (2013) 7 7 7 7

I Waardering busvervoer. Omnibus 6,6 (2013) 6,8 7 7 7

I Waardering (auto)wegen. Omnibus 5,7 (2013) 6,3 6,5 6,7 6,7
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Parkeren 

 
Beleidsdoel 14.02.: Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken 
 
In 2008 heeft de raad de beleidsnota ‘geïntegreerd parkeerbeleid’ vastgesteld. Om maatwerk te kunnen 
bieden in relatie tot ontwikkelingen in de stad, houden wij het parkeerbeleid regelmatig tegen het licht en 
spelen wij waar mogelijk in op nieuwe mogelijkheden en technieken. 
 
De herijking van het parkeerbeleid maakt een substantieel deel uit van de te ontwikkelen Structuurvisie 
Verkeer en Vervoer 2030. De beleidsregels parkeren voor bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen 
worden in de Structuurvisie Verkeer en Vervoer en de Centrumvisie meegenomen. 
 
Het doel is te komen tot een acceptabele parkeerbalans in de wijken. Elke drie jaar wordt in Hilversum de 
parkeerdruk gemeten. Deze resultaten worden gebruikt om de parkeerbalans in de wijken te monitoren. 
Om het draagvlak voor betaald parkeren te kunnen beoordelen, zal in 2015 een proef starten met betaald 
parkeren in de Electrobuurt e.o. Dit geldt ook voor Havenstraatbuurt e.o. en Bloemenbuurtkwartier 
Noord-West.  
Met de in 2014 aangepaste parkeerverordening kan de gemeente de vergunningverlening beter afstemmen 
op de huidige parkeerpraktijk in de buurten. Na de invoering van belparkeren in 2013 wordt het 
klantgemak in 2015 nog verder uitgebreid: de burger kan parkeervergunningen dan digitaal via een 
gemeentelijke website aanvragen. 
 
Eind 2014 wordt het pilotproject particuliere oplaadpalen geëvalueerd. Als deze pilot positieve resultaten 
oplevert, overwegen we om meer particuliere oplaadpalen in de openbare ruimte toe te staan. 
 
In 2015 zal het onderzoek naar de effecten van een al dan niet afstoten van gemeentelijke parkeergarages 
worden afgerond. 

 
Saldo Beleidsdoel € -803.000 

  
Prestaties 
1. Herijking parkeerbeleid 2015, mede in relatie tot de ontwikkeling van de Structuurvisie Verkeer en 

Vervoer 2030 en Centrumvisie. 
2. Vervolg onderzoek naar parkeermaatregelen in de nog niet gereguleerde buurten met een hoge 

parkeerdruk (Electrobuurt, Havenstraatbuurt, Bloemenbuurtkwartier Noord-West). 
3. Digitaliseren aanvraag van parkeervergunningen. 

 
 

(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als 
achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(2012)

2015 2016 2017 2018

I

Oordeel burger parkeermogelijkheden 
in de buurt (Gemiddelde score voor 
gemeente met 50.000 tot 100.000 inw. 
is 6,5)

Waar staat 
je 

gemeente.
nl

6,2 6,3 6,4 6,4 6,5

I

Oordeel burger parkeermogelijkheden 
in de gemeente (Gemiddelde score 
voor gemeente met 50.000 tot 
100.000 inw. is 6,2)

Waar staat 
je 

gemeente.
nl

5,2 5,5 5,8 6,0 6,0
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14            PROGRAMMA 14 Bereikbaarheid

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
14.1 Betere bereikbaarheid per f iets, OV en auto                                                                                5.159 3.972 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356
14.2 Een acceptabele parkeerbalans in alle w ijken                                                                             3.703 3.941 3.907 3.907 3.907 3.907 3.907

Totaal lasten 8.862 7.913 7.263 7.263 7.263 7.263 7.263

Baten
14.1 Betere bereikbaarheid per f iets, OV en auto                                                                                -1.974 -500 -               -               -               -               -               
14.2 Een acceptabele parkeerbalans in alle w ijken                                                                             -4.561 -4.970 -4.710 -4.710 -4.710 -4.710 -4.710 

Totaal baten -6.535 -5.470 -4.710 -4.710 -4.710 -4.710 -4.710 

Saldo (excl. mutaties reserves)
14.1 Betere bereikbaarheid per f iets, OV en auto                                                                                3.185 3.472 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356
14.2 Een acceptabele parkeerbalans in alle w ijken                                                                             -858 -1.029 -803 -803 -803 -803 -803 

Totaal saldo 2.327 2.443 2.553 2.553 2.553 2.553 2.553

14,00       Toevoegingen reserves -               -               -               -               -               -               -               
14,00       Onttrekkingen reserves -               -               -               -               -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 2.327 2.443 2.553 2. 553 2.553 2.553 2.553
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
14.1 Betere bereikbaarheid per f iets, OV en auto                                                                                140 90 250 200
14.2 dekking via balanspost openbaar vervoer 188 125 115 222

Totaal 328 215 365 422

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
14.1 Betere bereikbaarheid per f iets, OV en auto                                                                                -               -               -               -               
14.2 Een acceptabele parkeerbalans in alle w ijken                                                                             -               -               -               -               

Totaal reserves -               -               -               -               

Voorzieningen
14.1 Betere bereikbaarheid per f iets, OV en auto                                                                                -               -               -               -               
14.2 Een acceptabele parkeerbalans in alle w ijken                                                                             146 44 -80 110

Totaal voorzieningen 146 44 -80 110

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 7.263
Baten 2015 -4.710 
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Programma 15 
Ruimtelijke Ordening  
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Programma 15: Ruimtelijke Ordening 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

15.01
Actuele ruimtelijke plannen

Saldo: € 2.796.000

Centraal staat het behoud 
van bestaande, en het 
benutten van potentiële 

ruimtelijke kwaliteiten van 
Hilversum

Saldo: € 2.796.000

Ruimtelijke 
plannen

• Vaststellen van de Centrumvisie.

• Vaststellen Structuurvisie Landgoed 
Zonnestraal.

• Instellen Commissie ruimtelijke 
kwaliteit.

• Vaststellen “veegplan” en 
postzegelplannen.

• Uitwerking Programma Aanpak 
Leegstand.
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Programma 15: Ruimtelijke Ordening 
 

Portefeuillehouder F.G.J. Voorink 

 
Missie/programmadoelstelling 
De juiste functie aan de juiste locatie te koppelen; dat is wat het programma Ruimtelijke Ordening  
beoogt. Centraal staat het behoud van bestaande, en het benutten van potentiële ruimtelijke kwaliteiten 
van Hilversum, door kaderstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt niet uitsluitend gekeken 
naar Hilversum, maar ook naar Hilversum als deel van de regio. 
 
 
Context en achtergrond 
Om de beschikbare ruimte in Hilversum zo goed mogelijk in te richten, maakt de gemeente gebruik van 
wettelijk instrumentarium uit onder andere de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Inhoudelijke ambities en 
plannen voor woningbouw, economie en voorzieningen zijn opgenomen in programma’s als 3. Onderwijs 
en jeugdzaken, 4. Welzijn en zorg, inclusief volksgezondheid, 7. Wonen/ISV, 8. Economische zaken, 
media, toerisme en evenementen en 14. Bereikbaarheid. 
In de diverse begrotingsprogramma’s is beleid opgenomen dat op zichzelf staat. Echter de meeste nieuwe 
bestemmingstechnische ontwikkelingen kunnen vaak alleen door middel van een bestemmingsherziening 
(postzegelplan) worden gerealiseerd of door besluiten waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. 
 
Het ruimtelijke-ordeningsbeleid kent verschillende niveaus. Op rijksniveau is de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) opgesteld. De structuurvisie schetst de ambities van het ruimtelijk en 
mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. Op provinciaal niveau zijn de Provinciale structuurvisie 2040 
en de Provinciale verordening de belangrijkste kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen. Binnen deze 
kaders heeft de gemeente beleidsvrijheid. Voor een goede afstemming participeert Hilversum in regionale 
samenwerkingsverbanden, zoals de regio Gooi en Vechtstreek, de NV Utrecht en de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). 
 
De Wro heeft als uitgangspunt de scheiding tussen beleid en normering. Onder beleid wordt verstaan het 
opstellen van structuurvisies, sectorale structuurvisies en andere ruimtelijke nota’s, zoals de 
Welstandsnota. Instrumenten voor normering zijn bestemmingsplannen, afwijkingen daarvan in de vorm 
van een omgevingsvergunning en beheerverordeningen. 
 
 
Kaderstellende beleidsnota’s 
• Structuurvisie Hilversum 2030 (2013) 
• Welstandsnota (2014 beoogd) 
 
 
Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit één onderdeel: 
• Ruimtelijke plannen 
 
 
Subfuncties 
• 810.1 Ruimtelijke Ordening. 
• 810.2 Landmeten en vastgoedregistratie. 



202 
 

 

Ruimtelijke plannen 

 
Beleidsdoel 15.01.: Actuele ruimtelijke plannen 
De beoogde resultaten zijn: 
 
Beleid: 
Agenda voor het centrum 
Op 15 mei 2013 is de structuurvisie Hilversum 2030 vastgesteld. In die visie staan de keuzes, de 
hoofdlijnen en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor Hilversum tot 2030. De structuurvisie doet 
onder andere richtinggevende uitspraken voor het centrum. De nadere uitwerking van deze uitspraken 
vindt plaats in een Centrumvisie. In 2014 is de agenda voor het centrum vastgesteld. In 2015 wordt de 
Centrumvisie afgerond en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.  
Ook de structuurvisie Verkeer en Vervoer (programma 14, beleidsdoel 14.01) maakt deel uit van de 
Centrumvisie. 
 
Geopark en Landgoed Zonnestraal 
De stichting Goois Natuur Reservaat en de Vereniging Vrienden van het Gooi verkennen in 
samenwerking met diverse partijen de mogelijkheden om de UNESCO-status ‘Geopark’ te verwerven. 
Een Geopark is een door de UNESCO erkend gebied met belangrijke geologische, archeologische, 
ecologische en culturele waarden. De stichting ‘Geopark in oprichting’ heeft opdracht gekregen om de 
voorbereiding van de aanvraag van deze UNESCO-status uit te werken, met als doel om vanaf 2018 als 
‘Geopark Gooi en Vecht’ te fungeren. De gemeente Hilversum is één van de partijen waarmee de stichting 
‘Geopark in oprichting’ samenwerkt. Informatie over Landgoed Zonnestraal, waarvoor nog een 
structuurvisie moet worden vastgesteld, is te vinden bij programma 9.2. Bescherming cultuurhistorisch 
erfgoed. 
 
Kwaliteit van de leefomgeving 
Kwaliteit van de leefomgeving krijgt ook in 2015 de aandacht. De uitgangspunten voor die kwaliteit, zoals 
die in de structuurvisie Hilversum 2030 zijn opgenomen, zijn leidraad bij het handelen van de gemeente. 
Het doel is te komen tot een Commissie ruimtelijke kwaliteit. 
 
Normering: 
In de afgelopen jaren zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Van de ruim 40 bestemmingsplannen 
die een paar jaar geleden nog golden zijn nu nog 18 bestemmingsplannen over. Deze beslaan het hele 
grondgebied van de gemeente. Daarmee is de basis op orde. De bestemmingsplannen voldoen aan de 
wettelijke vereisten, zoals digitale beschikbaarheid en digitale raadpleging. Van een aantal plannen is 
geconstateerd dat ze aanpassing behoeven omdat hier en daar ongewenste ontwikkelingen zouden kunnen 
ontstaan.  Om dit te herstellen wordt een zogenoemd “veegplan” gemaakt dat in 2015 wordt vastgesteld. 
Op grond van de meerjarenplanning zullen enkele bestemmingsplannen in 2015 worden geactualiseerd. 
De gemeente kan ook ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken die weliswaar wenselijk zijn, maar niet 
passen binnen vigerende bestemmingsplannen en/of die - vanwege het conserverende karakter van de 
onlangs geactualiseerde bestemmingsplannen - nog niet konden worden meegenomen. Instrumenten 
daarvoor zijn het opstellen van een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan ('postzegel') of 
afwijkingen van het bestemmingsplan (de zogenoemde project-omgevingsvergunning, voorheen 
projectbesluit).  
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Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen zijn: 
• Lucent-locatie (stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan) 
• MCO (postzegelplan) 
• TROS (postzegelplan) 

 
Bestemmingsplannen die deze ontwikkelingen mogelijk moeten maken zullen wij in 2015 ter vaststelling 
aan de raad voorleggen. 
 
Om leegstand terug te dringen is het Programma Aanpak Leegstand opgesteld, en dit zal verder worden 
uitgevoerd. Dit programma richt zich op het in balans brengen van vraag een aanbod op de vastgoedmarkt 
(kantoren, winkels, bedrijfsruimte). Er zal met name een visie op het Arenapark worden ontwikkeld, en 
een verkenning van zorgvastgoed worden gedaan. 
Tot de reguliere werkzaamheden behoren onder andere het aannemen en beoordelen van initiatieven van 
derden in de Advieskamer, het vinden van en meedenken aan oplossingen voor leegstaand vastgoed, maar 
ook het doen van locatieonderzoeken, het overleg met de regio, afhandeling van planschade-verzoeken en 
werkzaamheden ten behoeve van vastgoed- en geo-informatie. Hierover wordt niet via de 
programmabegroting en -rekening gerapporteerd, tenzij majeure afwijkingen optreden. 

 
Saldo Beleidsdoel € 2.796.000 

  
Prestaties 
1. Vaststellen van de Centrumvisie. 
2. Vaststellen Structuurvisie Landgoed Zonnestraal. 
3. Instellen Commissie ruimtelijke kwaliteit. 
4. Vaststellen “veegplan” en postzegelplannen. 
5. Uitwerking Programma Aanpak Leegstand. 
 
 
Binnen dit programma zijn geen onderdelen te benoemen als indicator of als kengetal. 
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15            PROGRAMMA 15 Ruimtelijke ordening

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
15.1 Actuele ruimtelijke plannen 3.081 2.763 2.796 2.796 2.796 2.796 2.796

Totaal lasten 3.081 2.763 2.796 2.796 2.796 2.796 2.796

Baten
15.1 Actuele ruimtelijke plannen -25 -               -               -               -               -               -               

Totaal baten -25 -               -               -               -               -               -               

Saldo (excl. mutaties reserves)
15.1 Actuele ruimtelijke plannen 3.056 2.763 2.796 2.796 2.796 2.796 2.796

Totaal saldo 3.056 2.763 2.796 2.796 2.796 2.796 2.796

15,00       Toevoegingen reserves -               -               -               -               -               -               -               
15,00       Onttrekkingen reserves -               -               -               -               -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 3.056 2.763 2.796 2. 796 2.796 2.796 2.796
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
15.1 Actuele ruimtelijke plannen -               55 -               -               

Totaal -               55 -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
15.1 Actuele ruimtelijke plannen -               -               -               -               

Totaal reserves -               -               -               -               

Voorzieningen
15.1 Actuele ruimtelijke plannen -               -               -               -               

Totaal voorzieningen -               -               -               -               

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 2.796
Baten 2015 -               
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Programma 16 
Dienstverlening 
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Programma 16: Dienstverlening 
 

 

Maatschappelijke effecten Beleidsterreinen Beleidsdoe len Prestaties

(wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?)

16.01
Versterking van de 

dienstverlening                              
Saldo: € 1.404.000

Digitaal & snel – zichtbaar, 
anders en samen                                  

Saldo: € 1.404.000

Versterking 
dienstverlening

• Leveren van producten en diensten op 
adequate en betrouwbare wijze, 
ongeacht het kanaal

• Digitaal toegankelijk maken van alle 
informatie voor inwoners en 
ondernemers;

• Een toenemend aantal meldingen en 
vergunningen kan via internet worden 
geregeld;

• Vergroting van de bereikbaarheid  door 
voor inwoners zichtbaar te zijn in buurt 
en wijk en maatwerkdienstverlening;

• Persoonlijk contact en een  
oplossingsgerichte werkwijze dragen bij 
aan het verbeteren van de 
tevredenheid van inwoners en 
bedrijven;
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Programma 16: Dienstverlening 
 

Portefeuillehouder F.G.J. Voorink 

 
Missie/programmadoelstelling 
 
Digitaal & snel – zichtbaar, anders en samen 
 
Waar voorheen de individuele dienstverlening centraal stond, is de focus nu gericht op de buurt, wijk en 
regio, met name wil de gemeente meer vanuit de wijken werken. Dienstverlening in de buurt waar dat kan, 
vanuit het gemeentehuis waar dat moet en elders in de regio als dat efficiënter is. 
 
De maatschappij verandert. Taken, rollen en verantwoordelijkheden van gemeente en inwoners 
veranderen mee en de organisatie past zich aan.  Door een wijkgerichte en oplossingsgerichte werkwijze, 
versterking van participatie en het delen van verantwoordelijkheden kan sneller ingespeeld worden op 
behoeften en wensen van de inwoners. Wij zetten in op digitalisering, innovatie, efficiencyverbetering en 
het overdragen van taken en faciliteiten aan de samenleving. Maar ook een persoonlijke benadering en 
maatwerk wanneer dat wenselijk is.  
 
 
Context en achtergrond 
Het programma richt zich voor een belangrijk deel op de 'publieke dienstverlening' waarin sprake is van 
interactie en/of transacties met individuele burgers, bezoekers en bedrijven die daartoe zelf het initiatief 
nemen. Het programma richt zich niet op de collectieve dienstverlening die op initiatief van de gemeente 
wordt geboden (reiniging, onderhoud infrastructuur). Ook de individuele en collectieve zorg binnen de 
kaders van het Sociaal Domein vormen een afzonderlijk programma. 
 
De ‘Visie op Dienstverlening’, basis voor dit programma, is gericht op het versterken van de digitale 
dienstverlening. Digitalisering maakt de dienstverlening laagdrempeliger, daarnaast verlopen de processen 
efficiënter waardoor de behandeltijd korter wordt.  
Het Klantcontactcentrum is de hoofdingang voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Het kan de meeste 
vragen direct beantwoorden zonder door te verbinden en het treedt in toenemende mate op als regisseur op 
in deze processen. Voor de inwoners is de verbetering gericht op kwaliteit, duidelijkheid, eenduidigheid, 
snelheid en inzichtelijkheid. Een ingang voor algemene diensten en producten en een afzonderlijke 
toegang tot werk, inkomen en zorg.  
Het coalitieakkoord staat een naar buiten gerichte, persoonlijke en wijkgerichte aanpak voor. Intern wordt 
daarom ook ingezet op een andere manier van werken. Dit betekent: met inwoners en bedrijven 
meedenken, hen betrekken bij besluitvorming, en belemmeringen wegnemen: ‘ja mits’, in plaats van ‘nee, 
tenzij’. De inwoners en de maatschappelijke opgaven staan centraal.  
De gemeentelijke organisatie werkt onderling intensief samen in een matrix van projecten, programma’s 
en activiteiten om met een grote flexibiliteit initiatieven uit de gemeenschap op te vangen.  
 
 
Kaderstellende beleidsnota’s 
• iNUP (overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid  

o Stelsel van basisregistraties (2007). 
o Gemeente heeft Antwoord© (2008). 

• Kwaliteitshandvest gemeente Hilversum (CMT-2009).  
• Overdrachtsdocument programma Zaken voor Elkaar (CMT-2011).  
• Visie op dienstverlening en Uitvoeringsplan (2012). 
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Programmaonderdelen 
Het programma bestaat uit één onderdeel: 
• Dienstverlening. 
 
 
Subfuncties 
Het programma dienstverlening staat voor een dienstverlenende organisatie, waaraan door alle onderdelen 
van de gemeentelijke organisatie wordt vormgegeven. 
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Versterking van de dienstverlening 

 
Beleidsdoel 16.01.: Versterking van de dienstverlening  
 
Klantcontactcentrum 
Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen via het Klantcontactcentrum antwoord krijgen op hun vragen en 
gebruikmaken van de dienstverlening van de gemeente. Via de website, telefoon en de loketten vindt het 
eerste contact plaats. Dankzij verdere digitalisering kunnen bewoners, bezoekers en bedrijven op het door 
hen gewenste moment zaken met de gemeente regelen. Voor inwoners die niet in staat zijn zaken digitaal 
te regelen blijven wij echter ook goed bereikbaar. Dat kan door maatwerk, door aanwezigheid in de wijk 
en door op afspraak te werken.  
 
Door vaker en meer persoonlijk contact met inwoners, vooronderzoek, wijkgesprekken en een 
oplossingsgerichte werkwijze neemt de effectiviteit en efficiency van onze dienstverlening toe. Met 
behulp van het instrument mediamonitoring kunnen wij signalen eerder opvangen; meldingen komen 
sneller ter plaatse, overlast kan worden voorkomen en ontwikkelingen gesignaleerd. 
 
Digitalisering 
De digitalisering is erop gericht om zoveel mogelijk diensten en producten volledig digitaal aan te bieden. 
Dit betekent dat de burger via internet informatie kan raadplegen, aanvragen kan doen en de afhandeling 
ervan kan volgen. Inwoners en bedrijven kunnen er daarbij op vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig 
omgaat met hun gegevens: informatiebeveiliging en fraudebewustzijn zijn speerpunten.  
 
Flexibel, omgevingsgericht en dienstverlenend   
Ook de concern-veranderprogramma’s zijn gericht op en leveren een bijdrage aan de versterking van de 
dienstverlening. Essentiële elementen in deze programma’s zijn: een andere en meer flexibele wijze van 
werken, een focus op de omgeving en een dienstverlenende houding van de medewerkers. Met ingang van 
2016 zijn deze uitgangspunten ingebed in het 'going concern'. In de loop van 2015 borgen wij de 
besturingsfilosofie op medewerkersniveau en worden de effecten zichtbaar. De activiteiten in het 
uitvoeringsplan Dienstverlening zijn verweven met en worden langs de weg van beleidsprogramma’s 
gerealiseerd.  
 
 

Saldo Beleidsdoel € 1.404.000 
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Prestaties  
• Leveren van producten en diensten op adequate en betrouwbare wijze, ongeacht het kanaal 
• Digitaal toegankelijk maken van alle informatie voor inwoners en ondernemers; 
• Een toenemend aantal meldingen en vergunningen kan via internet worden geregeld; 
• Vergroting van de bereikbaarheid  door voor inwoners zichtbaar te zijn in buurt en wijk en 

maatwerkdienstverlening; 
• Persoonlijk contact en een  oplossingsgerichte werkwijze dragen bij aan het verbeteren van de 

tevredenheid van inwoners en bedrijven; 
 

 
(I)ndicator en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen 
dienen als achtergrondinformatie. 

I/K Indicator/Kengetallen Bron
Referentie 

waarde 
(jaar)

2015 2016 2017 2018

K
Aantal bezoekers gemeentelijke 
website.

Web- 
bureau

473.000 
(2013)

550.000 600.000 650.000 700.000

K
% van totaal aantal ontvangen 
gesprekken via 14035

KCC
67.000 
(2013)

75% 80% 85% 90%

I
Wachttijd telefoon

KCC 1:47 (2013) <1:4 min <1:2 min <1 min <1 min

K
Aantal klantcontacten loket OE

KCC
64.000 
(2013)

63.000,0 62.000,0 60.000,0 58.000,0

I
Wachttijd loket OE (servicenorm 15 
min)

KCC 9:28 (2013) Max 9 min Max 8 min Max 5 min Max 3 min

K Klanttevredenheid dienstverlening. TNS-NIPO 7,5 (2012) 7,6 7,6 7,7 7,7

I
% digitale aanvragen ten opzichte het 
totaal aan aanvragen (bij digitaal 
aangeboden producten)

KCC nieuw 25% 30% 35% 50%
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16            PROGRAMMA 16 Dienstverlening

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

doel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten
16.1 Versterking van de dienstverlening                              2.904 2.739 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711

Totaal lasten 2.904 2.739 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711

Baten
16.1 Versterking van de dienstverlening                              -1.281 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 

Totaal baten -1.281 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 

Saldo (excl. mutaties reserves)
16.1 Versterking van de dienstverlening                              1.623 1.432 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404

Totaal saldo 1.623 1.432 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404

16,00       Toevoegingen reserves -               -               -               -               -               -               -               
16,00       Onttrekkingen reserves -               -               -               -               -               -               -               

Totaal saldo excl. reservemutaties 1.623 1.432 1.404 1. 404 1.404 1.404 1.404
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Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel begr begr begr begr

doel 2015 2016 2017 2018

Investeringen 
16.1 Versterking van de dienstverlening                              -               -               -               -               

Totaal -               -               -               -               

Bedragen x € 1.000
Beleids- Omschrijving beleidsdoel 1-1- 31-12-

doel 2015 Erbij Eraf 2015

Reserves
16.1 Versterking van de dienstverlening                              -               -               -               -               

Totaal reserves -               -               -               -               

Voorzieningen
16.1 Versterking van de dienstverlening                              -               -               -               -               

Totaal voorzieningen -               -               -               -               

Te autoriseren lasten en baten Bedragen x 1.000
Lasten 2015 2.711
Baten 2015 -1.307 
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Algemene dekkingsmiddelen 
en onvoorzien 
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6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 
6.0. Inleiding 
De beschrijving van de programma’s 1 tot en met 16 zijn opgenomen in het hoofdstuk hiervoor. Per saldo 
zijn de lasten van de inhoudelijke programma’s 2 tot en met 16 groter dan de baten. Programma 1 
Financiën bestaat uit de algemene dekkingsmiddelen, de mutaties in de reserves en het saldo op de 
rekening/begroting. Samen vormen deze de dekking van het negatieve financiële saldo van de 
programma’s 2 tot en met 16. In dit hoofdstuk beschrijven wij de algemene dekkingsmiddelen. De 
mutaties in bestemmingsreserves en algemene reserves vallen niet onder de algemene dekkingsmiddelen 
en worden derhalve niet hier beschreven. In hoofdstuk 8.1 Financieel overzicht ziet u de (financiële) 
samenhang tussen programma’s, de algemene dekkingsmiddelen, de mutaties in reserves en het saldo op 
de begroting/rekening. In paragraaf 9.1. Staat van reserves treft u een specificatie van de mutaties in de 
reserves aan. 
 
 
6.1. Ongebonden lokale heffingen 
Onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen zijn de zogeheten ongebonden lokale heffingen. Dit zijn 
lokale heffingen waarvan de besteding zonder specifieke voorschriften door de gemeente Hilversum zelf 
kan worden bepaald. Het belangrijkste onderdeel van de ongebonden lokale heffingen vormt de OZB 
opbrengst van € 18,4 miljoen. Deze opbrengst valt uiteen in het eigenarendeel niet-woningen (€ 5 
miljoen), het gebruikersdeel niet-woningen (€ 3,5 miljoen), en het eigenarendeel woningen (€ 9,9 
miljoen). Onder de ongebonden lokale heffingen vallen ook de honden- en precariobelasting. De 
belangrijkste gebonden lokale heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. In § 7.1 gaan wij 
uitgebreider in op zowel de gebonden als ook ongebonden lokale heffingen. 
 
 
6.2. Algemene uitkering 
De algemene uitkering vormt verreweg het belangrijkste dekkingsmiddel voor de gemeentelijke uitgaven. 
De raming voor 2015 is gebaseerd op de meicirculaire 2014 en komt uit op afgerond € 134,3 miljoen. Dat 
is € 48 miljoen hoger dan de raming volgens de decembercirculaire 2013. De verhoging betreft de nieuwe 
budgetten sociaal domein, die bestemd zijn voor de naar de gemeenten overgehevelde taken op het gebied 
van de WMO, jeugdzorg en participatie. De algemene uitkering kan de komende jaren nog behoorlijk 
fluctueren als gevolg van een andere wijze van verdelen van deze budgetten. In de paragraaf 
weerstandsvermogen (par. 7.2) wordt hierop ingegaan. 
 
 
6.3 Dividenden 
Het overzicht van de deelnemingen met daarachter de geboekte dividenden in de jaarrekening 2013, de 
raming in de begroting 2014 en 2015 ziet er als volgt uit: 
 
Omschrijving Dividend in 

rekening 2013 
Raming 2014 Raming 2015 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 180.000 140.000 140.000 
Vitens 230.000 251.000 251.000 
Totaal 410.000 391.000 391.000 

 
Volgens de bestendige gedragslijn worden dividenden over enig jaar verantwoord in het daaropvolgende 
jaar. De dividenden in de rekening 2013 hebben dus betrekking op de in 2013 ontvangen dividenden over 
het jaar 2012.  
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6.4 Saldo van Financieringsfunctie  
Dit onderdeel bestaat uit diverse subonderdelen. Deze worden nader beschreven in § 7.4. Financiering. 
 
 
6.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 
Onder de overige algemene dekkingsmiddelen zijn onder andere opgenomen de lasten van de inning en 
invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. Daarnaast zijn hierin 
opgenomen de saldi van de kostenplaatsen van de diensten. Ook vallen hieronder stelposten met nog naar 
de diensten te verdelen mutaties, loon- en prijsstijgingen in de periode 2016-2019, de kapitaallasten 
2016-2019 van het investeringsprogramma 2015-2018, en de vrijval van kapitaallasten in de jaren 
2015-2019 van reeds geactiveerde investeringen. 
 
 
6.6 Onvoorzien 
Jaarlijks wordt in de begroting een post (begroting 2015: € 107.000) voor onvoorziene lasten opgenomen. 
Dit maakt het mogelijk om in het begrotingsjaar onvoorziene (dus niet begrote) uitgaven, die 
onontkoombaar en onuitstelbaar zijn (de 3 o’s), op te vangen. Als deze uitgaven structureel zijn, dienen ze 
uiteraard in de volgende begroting structureel te worden gedekt. De post onvoorzien maakt onderdeel uit 
van de weerstandscapaciteit. In § 7.2 Weerstandsvermogen en risico’s kunt u desgewenst meer lezen over 
de relatie tussen risico’s en weerstandscapaciteit. 
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Paragrafen 
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7. Paragrafen 
 
Artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat in de beleidsbegroting 
paragrafen moeten worden opgenomen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de 
begroting staan worden gebundeld, waardoor uw raad beter overzicht in deze onderwerpen krijgt. De 
paragrafen geven derhalve een dwarsdoorsnede van de begroting en zijn daarmee een belangrijke 
aanvulling op de informatie over de (meerjarige) financiële positie. 
In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële 
positie van de gemeente Hilversum. De paragrafen bevatten beleidsuitgangspunten van beheersmatige 
activiteiten en vallen daarom onder de beleidsbegroting.  
Ingevolge het BBV zijn de volgende 7 verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen:  
7.1.  Lokale heffingen. 
7.2.  Weerstandsvermogen en risico’s. 
7.3.  Onderhoud kapitaalgoederen. 
7.4.  Financiering. 
7.5.  Bedrijfsvoering. 
7.6.  Verbonden partijen. 
7.7.  Grondbeleid. 
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7.1. Lokale heffingen 
 
7.1.1. Inleiding 
De paragraaf lokale heffingen betreft zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden (zoals 
afvalstoffenheffing en rioolheffing), als die waarvan de besteding ongebonden is 
(onroerendezaakbelastingen, precario- en hondenbelasting).  
Bij de jaarlijkse vaststelling van de tarieven in Hilversum gelden enkele vaste (beleids)uitgangspunten: 
• De tarieven worden gecorrigeerd voor inflatie; 
• De tarieven zijn zo veel als mogelijk kostendekkend;  
• Wettelijk vastgestelde tarieven gelden ongeacht de twee voorgaande uitgangspunten. 
Afwijkingen van de twee eerstgenoemde uitgangspunten worden in paragraaf 7.1.2. toegelicht. 
 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
7.1.2 inkomsten uit lokale heffingen en beleid per belastingsoort; 
7.1.3 overzicht van de lokale lastendruk over de periode 2012-2015; 
7.1.4 kwijtscheldingsbeleid; 
7.1.5 landelijke woonlastenvergelijking. 
 
 
7.1.2. Inkomsten uit lokale heffingen   
In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit lokale heffingen weergegeven 
 

 
Tabel 7.1.2. Inkomsten uit lokale heffingen  
 
Onroerende zaakbelastingen (OZB).  
In de begroting 2014 is het uitgangspunt dat de OZB voor de woningen jaarlijks met de inflatie stijgt en de 
niet-woningen jaarlijks extra met 1,5 % bovenop de inflatie om het verschil met het landelijk gemiddelde 
tarief voor niet woningen in te lopen. Met ingang van 2015 doen zich binnen de OZB opbrengsten twee 
ontwikkelingen voor. De gemeente verzorgt, middels de OZB, de inning van de € 790.000 voor het 
stadsfonds. Daarnaast wordt de jaarlijkse extra verhoging van de OZB niet-woningen teruggedraaid. Na de 
eenmalige verhoging die ten gunste komt van het stadsfonds zal de OZB jaarlijks slechts met de inflatie 
stijgen. 
 

Rekening Rekening Begroting Begroting 
Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Niet gebonden:
Onroerende-zaakbelastingen 16.520 17.053 17.490 18.445 18.445 18.445 18.445 18.445
Hondenbelasting 486 491 463 463 463 463 463 463
Precariobelasting 410 265 365 365 365 365 365 365

Gebonden:
Rioolrechten 8.555 8.777 8.745 8.523 8.523 8.523 8.523 8.523
Afvalstoffenheffing 8.751 8.998 8.653 8.184 8.184 8.184 8.184 8.184
Marktgelden 233 225 243 220 220 220 220 220
Graf- en begraafrechten 1.102 1.004 1.135 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152
Opbrengsten parkeervoorzieningen + garages 3.840 3.464 3.710 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610
Opbrengsten fiscale parkeerheffingen 1.502 1.097 1.250 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Leges bouwvergunningen c.a. 1.706 1.337 2.629 2.200 3.600 2.400 1.400 1.400
Leges burgerlijke stand (incl. huwelijken/partnerschap) 210 205 206 205 203 191 201 200
Leges rijbewijzen / paspoorten / identiteitskrt. 1.142 1.053 1.087 997 1.010 1.320 1.265 785
Leges gemeentelijke basisregistratie 198 182 182 150 150 150 150 150
Overige leges en heffingen 165 261 185 148 148 148 148 148

Totaal 44.820 44.412 46.343 45.762 47.173 46.271 45.226 44.745

meerjarenraming
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De totaal OZB opbrengt bedraagt in 2015 dan € 18.445.000  
Hondenbelasting, precariobelasting, havengelden, marktgelden en graf – en begraafrechten  
Voor het jaar 2015 is de inflatie van 1.5 % verrekend in de tarieven. 
 
Rioolheffing 
De gemeente is verantwoordelijk voor de riolering. De kosten  hiervan worden doorberekend via een 
rioolheffing. De uitgangspunten voor de exploitatie van het rioolstelsel en de wijze waarop de kosten 
worden gedekt, zijn neergelegd in het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). Vanaf 2014 is het beleid ten 
aanzien van tarieven er op gericht om ontwikkeling van de rioolheffing voor de burger stabiel en zo laag 
mogelijk te laten. Periodiek wordt gekeken of het ingezette beleid wenselijk en/of mogelijk is.  
 
Door een daling van de kapitaallasten, een lagere rente (2015=3%) en een bedrag van € 80.000 dat uit de 
egalisatiereserve terug vloeit naar de burger bedraagt de geraamde opbrengst rioolrechten in 2015 
€ 8.523.000 Het tarief komt daarmee voor 2015 2,5% lager uit op € 207,84  per adres. Ten opzichte van 
2014 daalt het tarief met € 5,28 (2014 = 213,12).  
 
Na 2015 is het streven het tarief stabiel te houden. 
 
Afvalstoffenheffing.  
Het inzamelen van het afval wordt uitgevoerd door de gewestelijke afvalstoffendienst (GAD), die de 
kosten hiervoor in rekening brengt bij de deelnemende gemeenten. Via de afvalstoffenheffing dragen de 
inwoners van Hilversum bij in deze kosten. Ook hier geldt dat het beleid erop is gericht om het tarief voor 
de burger zo stabiel en laag mogelijk te laten . 
 
Als gevolg van de (hoge) jaarlijkse teruggaven van de GAD bedraagt de reserve afvalstoffenheffing  
begin 2015 ongeveer € 3.000.000. Vanaf 2015 zal deze teruggave geraamd worden en daarmee vooraf 
worden verrekend in de tarieven. Dit heeft als gevolg dat het tarief 2015 flink daalt ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Voor het belastingjaar 2015 wordt een onttrekking van  € 829.000 verrekend in de 
tarieven en wordt  € 607.000 over het belastingjaar 2014 teruggegeven aan alle huishoudens in de vorm 
van een eenmalige korting, zichtbaar op de woonlastennota 2015. Daarnaast wordt ten laste van de reserve 
voor € 1.000.000  geïnvesteerd in de afvalinzameling in het Centrum en Kerkelanden.  
 
De tarieven afvalstoffenheffing 2015 dalen eenmalig in totaliteit met 7 % . De tarieven in 2015 voor 1-, 2- 
en meerpersoonshuishoudens bedragen dan respectievelijk  € 163,08, € 216,96 en € 270,60.  
 
Na 2015 is het streven het tarief stabiel te houden. 
 
Parkeertarieven  
Voorgesteld wordt de huidige parkeertarieven niet aan te passen en te handhaven op het niveau  
van 2014. Het tarief voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen mag echter niet meer dan 
kostendekkend zijn. Daarom blijft het tarief voor 2015 gehandhaafd op € 52,-. 
 
Overige leges en heffingen.  
Op basis van het bestaande beleid zullen deze heffingen ook in 2015 zoveel als mogelijk kostendekkend 
worden gehouden, dan wel met het inflatiepercentage van 1,5 % worden verhoogd. In enkele gevallen 
worden de tarieven bij wet vastgesteld. Dan worden natuurlijk deze tarieven gehanteerd. Voor de 
omgevingsvergunning blijft het huidige tarief van 3,4 % van de bouwsom gehandhaafd.  
 
Er wordt een nieuw leges tarief voor de dienstverlening van de afdeling Publiekszaken (inclusief het 
Streekarchief) ingevoerd. Het betreft leges voor een “baliehuwelijk”. Dit betreft een eenvoudige 
ceremonie, gelijk aan het gratis huwelijk, maar met een trouwboekje. Deze nieuwe categorie  wordt 
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ingevoerd vanwege de grote wachtlijst voor het gratis huwelijk, zodat aanstaande bruidsparen de 
mogelijkheid hebben tegen een beperkt tarief toch op een eerder moment te trouwen.  
 
Met ingang van 2015 wordt er ook een apart tarief voor het snoeien van bomen ingevoerd. Hiervoor 
bestond maar één tarief voor het vellen van bomen, waaronder zowel het kappen als het snoeien valt. Deze 
leges waren echter voor het snoeien niet in verhouding tot de kosten en zijn daarom aangepast.  
Voor het snoeien van een boom bedraagt het tarief  € 107,50 
 
 
7.1.3. Overzicht van de lokale lastendruk over de periode 2012 t/m 2019 in euro´s 
Hieronder is weergegeven hoe de lokale lastendruk zich van 2012 t/m 2019 heeft ontwikkeld.  
 

Tabel 7.1.3. Overzicht van de lokale lastendruk  
 
 
7.1.4. Kwijtscheldingsbeleid 
De gemeente Hilversum biedt burgers die niet, of slechts met grote moeite, in staat zijn om de lokale 
belastingen te betalen de gelegenheid kwijtschelding aan te vragen. Men komt niet zomaar in aanmerking 
voor kwijtschelding. Hiervoor dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen die bij de behandeling 
van de aanvraag worden getoetst. De rijksoverheid bepaalt in belangrijke mate de normen voor deze 
regeling.  
 
Het is alleen mogelijk kwijtschelding aan te vragen voor onderstaande heffingen:  
• Jaarlijks onderhoudsrecht graven; 
• Rioolrecht; 
• Afvalstoffenheffing; 
• Hondenbelasting (uitsluitend de eerste hond).  
 
Ook behandelt de afdeling Belastingen al jaren, voor zover het inwoners van Hilversum betreft, de 
kwijtscheldingsverzoeken voor de (waterschaps)heffingen van Waternet. Waternet heeft daartoe in haar 
communicatie met ingezetenen van Hilversum opgenomen dat kwijtschelding voor de 
waterschapsheffingen kan/moet worden aangevraagd bij de gemeente Hilversum. Dit verzoek wordt door 
de afdeling Belastingen van de gemeente Hilversum afgehandeld. Waternet vergoedt de kosten die de 
afdeling Belastingen hiervoor maakt. 
 

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gemiddelde woningwaarde 265.851 256.014 239.373 233.389 233.389 233.389 233.389 233.389

OZB eigenaren 226,50 228,62 233,14 236,66 240,21 243,81 247,47 251,18
Rioolrecht 210,00 214,20 213,12 207,84 207,84 207,84 207,84 207,84
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) 290,52 296,40 290,52 270,60 270,60 270,60 270,60 270,60

Totaal 727,02 739,22 736,78 715,10 718,65 722,25 725,91 729,62

procentuele wijziging t-1 (stijging (+)/daling (-))
- voor eigenaar én gebruiker van woningen 1,91% 1,68% -0,33% -2,94% 0,50% 0,50% 0,51% 0,51%
- voor huurders van woningen 1,51% 2,01% -1,36% -5.01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

meerjarenraming
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Tabel 7.1.4. (rekening 2013: de nog openstaande verzoeken zijn in het eerste halfjaar van 2014 
afgehandeld.  
 
Begin 2012 is door het Rijk de wet- en regelgeving met betrekking tot de kwijtschelding van lokale 
belastingen voor mensen die gebruikmaken van kinderopvang en 65-plussers gewijzigd. Met ingang van 
1 januari 2012 worden de kosten van kinderopvang meegewogen bij de beoordeling en zijn de normen 
voor 65-plussers enigszins gewijzigd.  De totale geraamde kwijtschelding in 2015 bedraagt € 1.034.000.   
 
 
7.1.5. Landelijke woonlastenvergelijking 
Het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) van de rijksuniversiteit 
van Groningen vergelijkt ondermeer de lokale lasten.  Het Coelo brengt hierover jaarlijks de Atlas van 
lokale lasten uit, met daarin informatie over alle gemeenten in Nederland. De afgelopen twee jaar nam 
Hilversum een positie in die iets boven het gemiddelde lag. Op dit moment is nog niet exact in te schatten 
welk effect de voorgestelde tarievenaanpassing heeft op de positie op deze ranglijst. Wij menen echter dat 
daardoor de positie de positie van Hilversum op deze ranglijst zal verbeteren. Het overzicht van de 
gemeenten (nummer 1 heeft de laagste woonlasten) voor een meerpersoonshuishouden met daarin 
opgenomen de positie van Hilversum, ziet er als volgt uit: 
 

Tabel 7.1.5. Coelo overzichten vergelijking gemeenten 
Overigens, veel gemeenten staan in de rangorde rond het gemiddelde geconcentreerd. Kleine wijzigingen 
in de woonlasten (van minder dan 10%) leiden hierdoor al tot een grote verschuiving in de rangorde. 

rekening begroting begroting 
Omschrijving 2013 2014 2015

Aantal kwijtscheldingsverzoeken (inclusief Waternet) 3.363 3.100 3.100
waarvan:  
- geheel toegekend 2.382 2.300 2.300
- gedeeltelijk toegekend 100 150 150
- afgewezen 788 650 650
- in behandeling A13 93 0 0

% verzoeken afgehandeld < 6 maanden 100% 100% 100%
Totaal kwijtschelding 1.159.878 1.034.000 1.034.000

Aantal beroepsschriften 366 60 60
% ongegrond beroepschriften 28% 95% 95%
% beroepschriften < 8 weken afgehandeld 100% 100% 100%

Omschrijving 
rangorde bedrag rangorde bedrag rangorde bedrag rangorde b edrag

Coelo Atlas overzicht van alle gemeente 
Gemeente met de laagste lasten 1 480 1 500 1 508 1 514
Gemiddelde van alle gemeenten - 671 - 683 - 697 - 704
Gemeente met de hoogste lasten 447 1.165 432 1.169 430 1.149 417 1.183

Gemeente Hilversum 298 721 298 738 294 750 272 748

2011 2012 2013 2014
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7.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
7.2.1. Inleiding  
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen aanwezige en de benodigde weerstandscapaciteit. De 
benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door het opstellen van een financieel risicoprofiel. Voor het 
bepalen en beoordelen van het weerstandsvermogen is dan ook inzicht nodig in de omvang en 
achtergronden van de risico’s enerzijds, en de aanwezige weerstandscapaciteit anderzijds.  
Onder ‘risico’s’ verstaan we in dit verband alle voorzienbare gebeurtenissen met mogelijke negatieve 
financiële gevolgen – hogere lasten of lagere baten – waarvan niet zeker is dat ze zich daadwerkelijk 
zullen voordoen, of wat de omvang van die financiële gevolgen zal zijn als ze zich voordoen. Onder 
‘weerstandscapaciteit’ verstaan we het geheel aan financiële middelen – beschikbaar of beschikbaar te 
maken – waaruit eventuele tegenvallers bekostigd kunnen worden. 
In deze paragraaf, die is voorgeschreven in de artikelen 11 en 26 van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV), wordt eerst het beleidskader omtrent risico’s en 
weerstandscapaciteit geschetst (§ 7.2.2). Vervolgens worden de risico’s die de financiële positie kunnen 
bedreigen geïnventariseerd en samengebracht in een risicoprofiel (§ 7.2.3). Dan wordt de 
weerstandscapaciteit berekend (§ 7.2.4) en ten slotte wordt het weerstandsvermogen vastgesteld en 
beoordeeld (§ 7.2.5). 
 
 
7.2.2. Beleid met betrekking tot risico's en weerstandscapaciteit 
Het beleidskader bestaat uit de door de raad vastgestelde nota’s Reserves & voorzieningen en 
Risicomanagement & weerstandsvermogen. Zoals vermeld in de nota Risicomanagement & 
weerstandsvermogen is het beleidsdoel van de gemeente Hilversum op het gebied van risico’s, te 
voorkomen dat elke tegenvaller invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. 
Aangezien tegenvallers zich manifesteren in hogere lasten of lagere baten dan waarmee vooraf rekening is 
gehouden, berust het beleid op twee peilers: 
1. Ten eerste wordt via de inrichting van het begrotingsproces gezorgd dat uitgaven die onvermijdelijk 

op de gemeente afkomen tijdig in de (meerjaren)begroting worden opgenomen. Daartoe worden ieder 
jaar in het kader van de opstelling van de begroting gemeentebreed autonome ontwikkelingen 
geïnventariseerd en beoordeeld op vermijdelijkheid. Met algemene kostenontwikkelingen zoals loon- 
en prijsstijgingen wordt – in relatie tot de verwachte ontwikkeling van de algemene uitkering – in de 
meerjarenraming rekening gehouden via stelposten. Zo wordt voorkomen dat deze voorzienbare en 
kwantificeerbare ontwikkelingen leiden tot overschrijdingen van de begroting. 

2. In de tweede plaats worden mogelijke negatieve ontwikkelingen die te voorzien en min of meer 
kwantificeerbaar zijn, maar waarvan onzeker is of ze zich voor zullen doen (risico’s), in beeld 
gebracht in de paragraaf Weerstandsvermogen van begroting of rekening. Dat kan leiden tot bijstelling 
van de hoogte van de algemene reserve. 

Risico’s kunnen, als ze zich voordoen, leiden tot rekeningtekorten. Deze worden in eerste instantie 
opgevangen door de algemene reserve, bestaand uit de ‘algemene reserve ongebonden’ en de ‘algemene 
reserve gebonden’ (voor uitleg van deze termen, zie § 7.2.4). Door op de bij (1) beschreven wijze de kans 
dat zich onvermijdelijke maar niet begrote uitgaven voordoen te verkleinen, wordt de kans dat een beroep 
moet worden gedaan op de algemene reserve verkleind. 
 
 
7.2.3. Risicoprofiel 
Onder risico’s verstaan we in dit verband alle voorzienbare gebeurtenissen met mogelijke negatieve 
financiële gevolgen – hogere lasten of lagere baten – waarvan niet zeker is dat ze zich daadwerkelijk 
zullen voordoen, en wat de omvang van die financiële gevolgen zal zijn als ze zich voordoen. Vanwege 
deze onzekerheid is met deze gebeurtenissen nog geen rekening gehouden door het opnemen van 
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budgetten in de meerjarenbegroting, het vormen van voorzieningen of bestemmingsreserves, of het 
afwaarderen van activa. Dit betekent dat als zo’n gebeurtenis daadwerkelijk optreedt, het financiële gevolg 
zich manifesteert als een niet begrote, of hoger-dan-begrote, uitgave, danwel een lager-dan-begrote 
inkomst. In de wandelgangen noemen we dit een ‘financiële tegenvaller’. 
 
Voor het samenstellen van het financiële risicoprofiel inventariseren we de risico’s, uitgaande van de 
gegevens die bij het opstellen van de Programmabegroting 2015 bekend zijn. Het gaat hierbij om de niet 
afgedekte risico’s, dus risico’s waar geen budget, afwaardering, voorziening, bestemmingsreserve of 
verzekering tegenover staat. In overeenstemming met een advies van de rekeningencommissie worden de 
gesignaleerde risico’s zo goed mogelijk gekwantificeerd. De aan de risico’s gegeven kwantificering berust 
op een inschatting van enerzijds het bedrag dat met het risico gemoeid kan zijn en anderzijds de kans dat 
de risicogebeurtenis daadwerkelijk optreedt. De inschattingen moeten worden gezien als educated guesses 
van de bij de betreffende onderwerpen betrokken experts. 
 
Tabel: overzicht risico’s 

 
 
Bij de behandeling van de Jaarstukken 2013 door de gemeenteraad heeft de portefeuillehouder Financiën 
aan de raad toegezegd dat indien er in komende jaarstukken in de paragraaf Weerstandsvermogen pro 
memorie-posten staan, een totale inschatting voor alle risico’s zal worden vermeld (T14/103). We gaan er 
van uit dat deze toezegging niet alleen betrekking heeft op de jaarstukken, maar ook op 
programmabegrotingen. Niettemin doen we de toezegging niet gestand, aangezien er vier pro memorie’s 
zijn, waarvan er van twee geen bedrag gegeven kan worden (referenties 1, 5 en 13). Bij de derde pro 
memorie wordt geen bedrag genoemd omdat dit het belang van de gemeente zou kunnen schaden 
(referentie 16). Een bedrag noemen voor alle pro memorie-risico’s tezamen zou duidelijk maken welk 
bedrag kan zijn gemoeid met het laatstgenoemde risico. Dit zou het doel waarmee bij dit risico ‘P.M.’ 
staat in plaats van een bedrag, onderuit halen. 

Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel

A Risico's decentralisaties sociaal domein

1 Wijziging verdeelstystematiek sociaal deelfonds 1 P.M. P.M. P.M.

2 Participatiewet 2 50% 2.000 1.000

3 Jeugdwet 3 50% 1.100 550

4 WMO 2015, onderdeel begeleiding 4 50% 500 250

5 WMO 2015, onderdeel beschermd wonen 4 P.M. P.M. P.M.

6 WMO 2015, onderdeel compensatie huishoudelijke taken 4 50% 1.000 500

B Overige risico's

7 Wijziging normbedragen algemene uitkering 1 50% 325 163

8 Rentestijging 1 50% 160 80

9 Saldo inkomsten en uitgaven bijstand 2 50% 1.600 800

10 Niet-voorziene investeringen in onderwijshuisvesting 3 20% 20 4

11 Opbrengst ocaties onderwijshuisvesting 3 50% 60 30

12 Open einde-karakter oude WMO excl. CHT 4 50% 150 75

13 Vervuild grondwater 6 P.M. P.M. P.M.

14 Grondexploitaties 7 50% 2.800 1.400

15 Gewaarborgde leningen sociale woningbouw 7 1% 6.200 62

16 Geschil met UPC over kabeltarieven 8 P.M. P.M. P.M.

17 Verplichtingen Stichting VML 9 50% 70 35

18 Herkeuringen WIA 11 15% 2.500 375

19 Frictiekosten Slank & Hoogwaardig 11 50% 1.100 550

Totaal 6.470 13.115 2.360 3.514

(bedragen x € 1.000)

Benodigde 
weerstandscapaciteitRef. Risico Progr. Kans

Risico bedrag
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Toelichting op de onderdelen van het risicoprofiel 
 
A. Risico’s decentralisaties sociaal domein 
 
Inleiding 
De risico’s van de decentralisaties hebben betrekking op twee soorten regelingen in het sociale domein: 
(1) de regelingen die met ingang van 1 januari 2015 door de gemeente uitgevoerd gaan worden; (2) de 
regelingen die al door de gemeente werden uitgevoerd, maar waarvan de budgetten door het Rijk sterk 
worden gekort. Dit zijn dezelfde regelingen als die zijn meegenomen in de onderbouwing van de 
bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein.  
 
De overheveling van budgetten voor werk, jeugd en zorg van het Rijk naar de gemeente gaat gepaard met 
forse kortingen. Niet alleen moet de gemeente dezelfde taken met minder geld uitvoeren. De gemeente 
heeft ook nog ambities als het gaat om kwaliteit, de waarborg voor continuïteit van zorg en het ervoor 
zorgen dat inwoners goed worden geholpen volgens de principes van het Sociaal Domein. Veel van de 
taken zijn nieuw. De gemeente heeft geen ervaring met de te verwachten soorten en aantallen vragen en 
welke uitgaven daarmee gepaard gaan. De benodigde informatie van de huidige uitvoerders toont 
gebreken (met name dubbelingen, die, doordat de gegevens geanonimiseerd zijn, niet verholpen kunnen 
worden). De exacte wettelijke voorwaarden voor uitvoering en budgetten komen in sommige gevallen pas 
in een laat stadium beschikbaar.  
 
De uitvoering van deze taken vormt dus onmiskenbaar een risico. Dat risico wordt versterkt door het feit 
dat het merendeel van de voorzieningen een open einde kennen: als er recht op een voorziening bestaat 
kan deze niet geweigerd worden om budgettaire redenen. Om deze onzekerheden te ondervangen is de 
bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal domein gevormd. Deze reserve is gebaseerd op de gedachte 
dat er een risico is dat de gemeente er niet meteen in slaagt om binnen de budgetten te blijven, maar daar, 
door steeds slimmer te werken, na enkele jaren wel in slaagt. Op basis van dit scenario is een benodigd 
bedrag van € 8,1 miljoen geschat. Hierin zijn zowel invoeringskosten als uitvoeringskosten meegenomen.  
 
De bestemmingsreserve is bij de jaarrekening 2013 tot het geschatte benodigde bedrag aangevuld. Ten 
behoeve van de voorbereiding op de transitie in 2014 (invoeringskosten) is € 1,8 miljoen aan de reserve 
onttrokken, zodat deze op dit moment € 6,3 miljoen bevat. Met deze reserve heeft Hilversum een 
aanzienlijke buffer. Daarmee zijn echter niet alle risico’s afgedekt. Zo bestaat er een risico, dat de tekorten 
in de periode 2015-2018 hoger zijn dan in het scenario geschat. Ook is er een risico, dat de gemeente er 
langer over doet om binnen de budgetten te geraken dan de periode waarvan in het scenario is uitgegaan. 
Ten derde blijven de gedecentraliseerde regelingen open-einde-regelingen, zodat de uitgaven maar beperkt 
beheersbaar zijn. En, ten slotte: het Rijk zal elk jaar opnieuw het budget voor het Sociaal Domein 
vaststellen. Dat kan gunstig uitpakken, maar ook ongunstig. De consequentie hiervan is, dat de gemeente 
er structurele risico’s bijkrijgt, vergelijkbaar met de structurele risico’s die de gemeente loopt op de ‘oude’ 
regelingen in het sociale domein: de WWB en de WMO. Daarbij moet worden aangetekend dat in het 
geval van de WWB de beleidsvrijheid van de gemeente, en dus de beïnvloedbaarheid van de uitgaven, 
geringer is dan bij de ‘oude’ WMO en de nieuwe door de gemeente uit te voeren regelingen. 
 
Bij de Jeugdwet en de onderdelen begeleiding en CHT van de WMO 2015 (referenties 3, 4 en 6 in de 
bovenstaande tabel) zijn we uitgegaan van de kortingsbedragen van het Rijk met ingang van 2018. Hierbij 
is ingeschat dat de helft van de door het Rijk doorgevoerde budgetkortingen wordt gecompenseerd door 
middel van efficiënter en integraler werken. Het risico op de Participatieweg (referentie 2) maakt, zoals u 
verderop kunt lezen (kopje ‘2. Participatie’) een andere benadering noodzakelijk. Bij de risico’s op het 
sociaal deelfonds en het onderdeel beschermd wonen van de WMO 2015 (referenties 1 en 5) konden we 
nog niet tot een kwantificering komen. Het totale risico, voorzover op dit moment te kwantificeren, wordt 
ingeschat op € 4,6 miljoen structureel met ingang van 2018. Hierbij passen de volgende kanttekeningen: 
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1. De risico’s zijn ingeschat op basis van zeer beperkte informatie. Dit betekent dat de getallen geen 
exactheid weergeven. Het gaat om zeer ruwe schattingen. De bedoeling is om een idee te krijgen 
van de extra weerstandscapaciteit die nodig kan zijn als gevolg van de decentralisaties.  

2. Het opvoeren van deze risico’s in de paragraaf Weerstandsvermogen is een teken van kracht. Het 
betekent dat de gemeente ook kijkt naar de periode na de transformatie, en zich niet op voorhand 
rijk rekent. De gemeente kijkt nu al of zij de risico’s in het sociale domein op de langere termijn 
kan opvangen.  

3. Hoewel het gaat over structurele risico’s, zal een tekort, als het optreedt, in het volgende 
begrotingsjaar bestreden worden met bezuinigingen binnen de regeling zelf – bijvoorbeeld door 
aangescherpt beleid – of elders in de begroting. Zie ook de uitleg over de omgang van de 
gemeente met structurele risico’s bij de berekening van het weerstandsvermogen (§ 7.2.5).  

4. De risico’s moeten niet op zichzelf worden bekeken, maar in verhouding met de 
weerstandscapaciteit. Zoals u in de paragraaf over het weerstandsvermogen (§ 7.2.5) kunt lezen, is 
de weerstandscapaciteit van Hilversum ruim voldoende om de geïnventariseerde risico’s op te 
vangen. 

 
Risico, maar ook een kans 
Het is belangrijk om te benadrukken dat de decentralisaties, naast een risico, ook een kans betekenen. 
Door een andere manier van organiseren, denken en werken is de verwachting dat het inderdaad mogelijk 
is om met hetzelfde geld meer te realiseren. Deze verwachting wordt gesteund door de ervaring met de 
huidige WMO-voorzieningen. De ‘Kanteling’ laat zien dat door een andere benadering van inwoners met 
een hulpvraag de oplossing niet altijd een voorziening hoeft te zijn, maar dat op een andere manier (met 
minder kosten) in een oplossing kan worden voorzien. Daarnaast zetten we in grote mate in op preventie, 
met als doel om een verschuiving te bewerkstelligen van zware zorg naar een lichtere vorm van zorg. 
Preventie heeft primair een groot positief effect op de inwoner zelf, maar we verwachten hiermee ook een 
aanzienlijke besparing te bereiken. 
 
1. Wijziging verdeelsystematiek sociaal deelfonds 
Programma: 1 
Bedrag: P.M. (structureel) 
Kans: P.M. 
Volgens de meicirculaire 2014 worden de budgetten die bestemd zijn voor de vanuit het rijk 
overgehevelde taken op het gebied van de WMO en de jeugdzorg (totaal € 28,4 miljoen gemeentelijk 
budget en € 12,8 miljoen regionaal budget WMO) vanaf 2016 op een andere wijze verdeeld. Dit kan 
substantiële herverdeeleffecten tot gevolg hebben; effecten die voor de gemeente Hilversum zowel 
positief als negatief kunnen uitvallen. De herverdeeleffecten kunnen voor het Rijk aanleiding zijn om een 
overgangsregeling in te stellen. Het Rijk zal de noodzaak daartoe onderzoeken. Op basis van de 
beschikbare informatie tot en met het verschijnen van de meicirculaire kunnen we nog geen schatting 
geven van de financiële impact die met dit risico gepaard gaat. 
 
2. Participatiewet 
Programma: 2 
Risico: € 2.000.000 structureel 
Kans: 50% 
Het Rijk voegt het budget voor de uitvoering van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en het 
Particpatiebudget samen, en past een korting toe op het WSW-deel. De fictieve rijksbijdrage per SW-plek 
daalt gedurende zes jaar met ongeveer € 500 per jaar tot circa € 22.700 structureel vanaf 2020. De korting 
is gebaseerd op het idee dat de bedrijfsvoering van de SW-bedrijven efficiënter kan. Het effect voor 2015, 
op basis van de door het Rijk bekend gemaakte voorlopige budgetten, wordt weergegeven in onderstaande 
tabel. Per saldo ontvangt Hilversum in 2015 bijna € 562.000 minder dan in 2014. 
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De verplichtingen die voortvloeien uit het lopende aantal WSW dienstverbanden vormen een risico voor 
de beschikbaarheid van budget voor de ‘klassieke’ re-integratie. Dat kan tot gevolg hebben dat minder 
mensen uitstromen uit de bijstand. Het risico wordt geschat op gemiddeld 100 mensen minder uitstroom 
op jaarbasis. Een tweede risico vloeit voort uit de instroom in de bijstand van meer mensen met een 
arbeidsbeperking (mensen die tot 1 januari 2015 in aanmerking kwamen voor WSW of Wajong). De mate 
waarin voor deze groep geschikt werk beschikbaar is, is onzeker. Het risico bestaat dat de extra instroom 
op deze wijze het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen met 35 per jaar verhoogt. De twee risico’s 
resulteren in een risicobedrag van 135 x € 14.800 = € 2 miljoen.  
 
3. Jeugdwet  
Programma: 3 
Risico: € 1,1 miljoen structureel 
Kans: 50% 
Voor de nieuwe taken als gevolg van de Jeugdwet geldt de ‘jeugdhulpplicht’. Gemeenten moeten voorzien 
in een passend aanbod van jeugdhulp en in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen voor het 
uitvoeren van de maatregelen van kinderbescherming en jeugdreclassering.  
Op het budget dat de gemeente ontvangt ter uitvoering van de Jeugdwet heeft het Rijk een korting 
toegepast die oploopt van 0,6 miljoen in 2015 tot 2,1 miljoen structureel met ingang van 2017. 
Ingevolge de Jeugdwet mag de huisarts patiënten met een zorgvraag of ondersteuningsbehoefte 
doorverwijzen naar jeugdhulp. Dat betekent dat er een scheiding is tussen beslissen en betalen. Bovendien 
is er vooralsnog geen goed zicht op het huidige gebruik van jeugdzorg. Door deze factoren is er een risico 
dat we de helft van de uiteindelijke korting niet realiseren. Het risico wordt ingeschat op 1,1 miljoen met 
ingang van 2017.  
 
4. WMO 2015, onderdeel begeleiding 
Programma: 4 
Risico: € 500.000 
Kans: 50% 
Per 1 januari 2015 wordt de regeling ‘begeleiding’ als onderdeel van de decentralisatiemaatregel AWBZ- 
WMO in onze begroting opgenomen. Onder ‘begeleiding’ moet verstaan worden: (1) begeleiding 
individueel, (2) dagactiviteiten en (3) kortdurend verblijf. Hilversum ontvangt voor het uitvoeren van deze 
regeling € 7,2 miljoen. Het Rijk past een korting toe op het oorspronkelijke (pre-decentralisatie) budget 
van bijna € 3,7 miljoen. Tegenover deze korting staat een compensatie. In onderstaande tabel is dit 
weergegeven. 

 Participatiebudget 
oude stijl 

WSW-budget oude stijl Totaal =  
Participatiebudget nieuwe 
stijl 

2014  € 2.685.000 € 8.292.000 € 10.977.000 
2015  € 2.540.485  € 7.874.667  € 10.415.151  
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Het maximale risicobedrag in 2015 is € 1,4 miljoen. In 2019 kan dit bedrag echter oplopen tot € 2,4 
miljoen. De bestuurlijke opdracht is om in het inkooptraject te kiezen voor kwaliteit en niet voor de 
financieel meest voordelige optie. Volgens een onderzoek van de regio kunnen echter prijzen gerealiseerd 
worden die lager zijn dan de huidige tarieven. Hiermee kan een deel van de bezuiniging worden 
gerealiseerd. De resultaten van het inkooptraject worden in oktober verwacht (definitieve 
gunningsbeslissing op 21 oktober). Het risico dat de door het Rijk in eerste instantie toegepaste 
bezuiniging niet gehaald wordt, wordt ingeschat op € 1,8 miljoen. De compenserende maatregelen 
brengen dit risico terug naar uiteindelijk  
€ 500.000.  
 
5. WMO 2015, onderdeel beschermd wonen 
Programma: 4 
Risico: P.M. (structureel) 
Kans: P.M. 
Eén van de onderdelen die in het kader van de decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 
van de AWBZ naar de WMO verhuizen, is het beschermd wonen (GGZ C-pakketten). Naar verwachting 
worden de budgetten niet naar alle gemeenten, maar alleen naar de centrumgemeenten gedecentraliseerd.  
Hilversum heeft in dat geval de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van de regeling beschermd 
wonen in de hele regio Gooi en Vechtstreek. Volgens de meicirculaire 2014 gaat het om een budget van 
€ 12 miljoen. Op grond van de huidige afspraken in regioverband vindt de toewijzing van de voorziening 
deels door andere regiogemeenten plaats (scheiding beslisser en betaler). Er zijn vooralsnog geen 
afspraken over risicoverevening. Op dit moment kan nog geen risicobedrag worden gegeven. 
 
6. WMO 2015, onderdeel compensatie huishoudelijke taken (CHT) 
Programma: 4 
Risico: € 1.000.000 (structureel) 
Kans: 50% 
Het Rijk heeft de gemeenten een bezuiniging opgelegd op de ‘compensatie van huishoudelijke taken’ 
(CHT, ook bekend als ‘huishoudelijke hulp’). Voor Hilversum komt dat neer op een taakstelling van € 2,5 
miljoen voor 2015, oplopend tot structureel € 3.275.000 vanaf 2016. Door de forse 
bezuinigingstaakstelling moet het aantal verstrekte uren CHT respectievelijk het aantal PGB’s (of het 
bedrag hiervoor) afnemen. Het college heeft op 1 juli jongstleden besluiten genomen om de 
bezuinigingstaakstellingen te realiseren. Voorafgaand of gelijktijdig met de besluitvorming over de 
programmabegroting 2015 is een B&W-nota voorzien die ingaat op de wijze waarop het nieuwe beleid 
zich financieel gezien zal verhouden met het bestaande beleid. De taakstellingen komen dan circa € 1,3 
miljoen lager uit; op circa € 1,2 miljoen in 2015 en € 2,0 miljoen structureel vanaf 2016. Het risico dat de 
resterende structurele taakstelling (€ 2 miljoen) niet wordt gehaald wordt ingeschat op € 1 miljoen.  
 

omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

Begeleiding c.a. : bezuinigingsbedrag volgens internetbericht 3.651 3.651 3.651 3.651 3.651

Aanvullend budget voor overgang en transitie naar de Wmo 

(zachte landing) 1.116

Budget voor het ontwikkelen van vernieuwende ondersteunings- 1.116 1.116 1.116 1.116

arrangementen

Compensatie volgens het begrotingsakkoord 2014 1.089 921 279 223 167

Totalen 1.446 1.614 2.256 2.312 2.368
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B. Overige risico’s  
 
7. Wijziging normbedragen algemene uitkering 
Programma: 1 
Bedrag: € 325.000 structureel 
Kans: 50% 
Sinds 2010 onderzoekt het Rijk of de systematiek waarmee de algemene uitkering jaarlijks over de 
gemeenten verdeeld wordt, beter kan. Het onderzoek is voor 75% afgerond. Dit heeft geleid tot een 
aanpassing van de normbedragen per verdeelmaatstaf, zodat de algemene uitkering beter in de pas loopt 
met de werkelijke kosten die gemeenten op de diverse beleidsterreinen maken. Uit de meicirculaire 2014 
blijkt dat de uitkomst van het afgeronde onderzoeksgedeelte voor Hilversum gunstig uitvalt: een 
verhoging van de algemene uitkering in 2015 met € 160.000 oplopend naar een structurele verhoging van 
€ 320.000 vanaf 2016. Dit is verwerkt in deze begroting.  
De resterende 25% van het onderzoek wordt in 2015 afgerond. De resultaten van dat laatste gedeelte 
zullen in de meicirculaire van 2015 worden bekendgemaakt en van invloed zijn op de algemene uitkering 
van 2016 en verder. Voor de gemeente Hilversum kan de uitkomst zowel positief als negatief zijn; het feit 
dat de eerste 75% van de herverdeling een gunstig effect had voor Hilversum heeft geen voorspellende 
waarde voor de uitkomst van de resterende 25%. De bandbreedte van het voor Hilversum uit het 
onderzoek voortvloeiende risico is in de Jaarstukken 2013 bepaald op € 0 - € 1.300.000. Aangenomen dat 
de omvang van het risico evenredig afneemt met het al uitgevoerde gedeelte (75%), betekent dit een 
neerwaartse bijstelling van het maximale risicobedrag met 75%, naar € 325.000. Het gaat om een 
structureel financieel risico. De kans op een negatief herverdeeleffect is 0,5 (50%). 
 
8. Rentestijging 
Programma: 1 
Bedrag: € 160.000 structureel 
Kans: 50% 
De leningenportefeuille van de gemeente Hilversum is zo samengesteld dat het risico van 
renteschommelingen zoveel mogelijk wordt beperkt en ruim binnen de wettelijke norm blijft (zie ook de 
paragraaf Financiering). Om dit te bereiken zijn de leningvoorwaarden zo gekozen dat: 
• de rente van vrijwel alle leningen gedurende de gehele looptijd vastligt, en 
• de aflossing van vrijwel alle leningen gelijkmatig over de looptijd is gespreid (= lineaire aflossing), 

zodat de te herfinancieren bedragen een gelijkmatig patroon hebben. 
Desondanks is een rentestijging niet zonder betekenis voor de begroting. Zoals onderstaande tabel laat 
zien, loopt bij een aflossing van gemiddeld € 16 miljoen per jaar, het nadeel van slechts één procent 
rentestijging over een periode van vier jaar op van € 160.000 in het eerste jaar tot € 640.000 in het vierde 
jaar. Dit bedrag loopt in de volgende jaren verder op tot alle leningen geherfinancierd zijn (niet 
weergegeven in de tabel). Uiteraard verdubbelen de bedragen in de tabel bij een rentestijging van twee 
procent, verdrievoudigen ze bij een rentestijging van drie procent, enzovoort. 
 

 
 
Deze kwantificering heeft een indicatief karakter. Het werkelijke renteverloop is niet te voorspellen. Door 
de schuldencrisis was het renteniveau de afgelopen jaren extreem laag. Of er op afzienbare termijn een 
omslag komt, is niet duidelijk. 

Omschrijving Aflossing
gemiddeld per jaar ca. 2015 2016 2017 2018

Herfinanciering aflossingen 2015 16.000 160 160 160 160
Herfinanciering aflossingen 2016 16.000 160 160 160
Herfinanciering aflossingen 2017 16.000 160 160
Herfinanciering aflossingen 2018 16.000 160

Totale extra rentelasten bij een stijging van 1% 64.000 160 320 480 640

Hogere rentelasten per % rentestijging
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9. Saldo inkomsten en uitgaven bijstand 
Programma: 2 
Bedrag: € 1.600.000 structureel 
Kans: 50% 
Indien de instroom van nieuwe bijstandsontvangers gedurende een periode groter is dan de uitstroom, 
stijgt het klantenbestand. Het risico bestaat dan dat het door het Rijk toegekende budget (‘inkomensdeel 
WWB’) niet toereikend is. De verdeelsystematiek van het inkomensdeel volgt namelijk niet exact de 
lokale ontwikkeling van het bestand, maar is gebaseerd op een aantal zogeheten ‘objectieve factoren’. 
Het risicobedrag is maximaal het eigen risico dat van toepassing is op het BUIG-budget (het budget voor 
alle door de gemeente verstrekte uitkeringen tezamen, dus inclusief de ‘kleine regelingen’ IOAW en 
IOAZ). Dat eigen risico is 10% van het toegekende budget. Als het financiële nadeel deze 10% overstijgt 
kan voor het meerdere een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) worden aangevraagd. In 2015 
bedraagt het eigen risico voor de gemeente Hilversum naar verwachting € 2,6 miljoen. Omdat in de 
begroting 2015 een nadelig saldo van € 1 miljoen verwerkt is – dit verlies is dus al genomen – bedraagt 
het maximale resterende risicobedrag € 1,6 miljoen. We schatten de kans op 0,5 (50%). 
 
10. Niet-voorziene investeringen in onderwijshuisvesting  
Programma: 3 
Bedrag: € 20.000 structureel 
Kans: 20% 
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2012-2020 zijn de ontwikkelingen in kaart gebracht op het gebied 
van onderwijshuisvesting voor de periode tot en met 2020 en de financiële consequenties daarvan. Het 
IHP gaat uit van een meerjarenplanning op basis van een investeringsplafond van gemiddeld € 6,4 miljoen 
tot en met 2015, en van € 4 miljoen per jaar met ingang van 2016. In het IHP zijn maatregelen opgenomen 
om ervoor te zorgen dat de benodigde investeringen binnen dit jaarlijkse plafond blijven. Schoolbesturen 
zijn bouwheer en dragen daarmee de risico’s voor meer- en minderwerk, en er wordt gewerkt vanuit het 
gesloten-box-principe. Dit laatste betekent dat als er onverhoopt toch hogere investeringen moeten worden 
gedaan dan het bovengenoemde plafond, dit binnen het programma moet worden opgevangen door 
verschuivingen over de jaren of tussen scholen. Om deze risico’s op te vangen is er met ingang van 2013 
in het jaarprogramma een post ‘Gesloten Box’ opgenomen van € 0,5 miljoen. Toch blijft er een risico dat 
extra niet-voorziene investeringen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door veranderingen in 
leerlingenstromen, de aanbestedingsmarkt, het monumentale karakter van schoolgebouwen en nieuw 
beleid van het rijk. Het risicobedrag is weergegeven in kapitaallasten, berekend op basis van een 
investeringsrisico van € 300.000. We schatten de kans op 0,2 (20%). 
 
11. Opbrengst locaties onderwijshuisvesting 
Programma: 3 
Bedrag: € 60.000 structureel 
Kans: 50% 
In het huidige investeringsprogramma zijn op diverse investeringen inkomsten in mindering gebracht die 
moeten komen uit de opbrengst van te verkopen locaties, zoals aan de Mozartlaan, de Jan Blankenlaan en 
het oude Aloysius. Het gaat in totaal om ongeveer € 5 miljoen. Gelet op de economische situatie en het 
feit dat een deel van de locaties nog in gebruik is, is er onzekerheid over wanneer deze opbrengsten 
worden gerealiseerd en of ze zo hoog zullen zijn als geraamd. Indien de inkomsten € 1 miljoen lager 
uitvallen, leidt dit door de verminderde aftrek op de betrokken investeringen tot hogere kapitaallasten van 
€ 60.000 per jaar. We schatten de kans op 0,5 (50%). 
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12. Open-einde-karakter ‘oude’ WMO, exclusief CHT 
Programma: 4 
Bedrag: € 150.000 structureel 
Kans: 50% 
De WMO (artikel 4, de compensatieplicht) is een open einde-regeling. Op basis van prognoses voor wat 
betreft de bevolkingsopbouw en -omvang, de resultaten van de aanbestedingen en, meer impliciet, de 
effecten van ‘de kanteling’, worden ramingen gemaakt van de volumes en prijzen van de individuele 
voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen, scootmobielen, woonvoorzieningen, taxivervoer en 
regionaal vervoer. Op basis van een strak budgetbeheer wordt gemonitord of de realisatiecijfers 
overeenkomen met de ramingen en of geanticipeerd kan worden op over- en onderbestedingen. Niettemin 
kunnen de rekeningcijfers in positieve maar ook in negatieve zin afwijken van de begrotingsramingen. 
Gelet op de financiële omvang van deze taak – circa € 9 miljoen – kunnen deze afwijkingen groot zijn. 
Over de jaren van 2009 tot en met 2013 waren de afwijkingen van de netto-uitgaven (de kosten van de 
voorzieningen minus de eigen bijdragen) steeds voordelig en bedroegen tussen de 3,5% en 9%. Het risico 
op het gebied van de huishoudelijke hulp (CHT) wordt hierna behandeld, in het licht van de door het Rijk 
met ingang van 2015 opgelegde bezuinigingen. Voor de overige voorzieningen van de ‘oude WMO’ 
(geraamde uitgaven in 2015 € 3,3 miljoen) schatten we het risicobedrag op € 150.000, met een kans van 
0,5 (50%). 
 
13. Vervuild Grondwater 
Programma: 6 
Bedrag: P.M. (structureel) 
Kans: P.M. 
Hilversum neemt deel aan een constructieve samenwerking binnen de regio om het 
grondwaterkwaliteits-beheer van het diepere grondwater in het Gooi op te pakken. Binnen Hilversum gaat 
het om een vijftigtal locaties. Per locatie wordt een “factsheet” opgesteld waarin de provincie en de 
gemeente de juridische- en milieu informatie met elkaar delen. De gemeente Hilversum staat niet voor al 
deze vijftigtal locaties aan de lat. Uit juridisch onderzoek blijkt dat verschillende locaties door derden 
moeten worden opgepakt. Het is niet mogelijk een betrouwbare indicatie te geven voor de hoogte van de 
kosten die de grondwater verontreiniging in de toekomst met zich meebrengt. Probleembezitters van 
locaties met een grote grondwaterverontreiniging hebben de mogelijkheid om het risico van hun locaties 
bij de provincie af te kopen. De provincie neemt dan ‘eeuwigdurend’ de verantwoordelijkheid over voor 
de afgekochte grondwaterverontreiniging. Welke locaties wel of niet afgekocht gaan worden en de hoogte 
van de afkoopsommen is nu onderwerp van onderzoek.  
 
14. Grondexploitaties 
Programma: 7 
Bedrag: € 2.800.000 incidenteel 
Kans: 50% 
Grondexploitaties kunnen aanzienlijke risico’s met zich meebrengen, als gevolg van bijvoorbeeld 
marktontwikkelingen en saneringskosten. Binnen de gemeente Hilversum worden de grondexploitaties 
daarom jaarlijks geanalyseerd en geactualiseerd. Voor alle verliesgevende grondexploitaties is een 
voorziening gevormd op basis van de in de Actualisering Grondexploitaties 2014 (Raad van 4 juni 2014) 
geraamde nadelige saldi. Het risico dat grondexploitaties negatiever uitvallen dan voorzien is daarmee 
echter niet met absolute zekerheid afgedekt. Vandaar dat de grondexploitaties tevens in de risicoparagraaf 
aan de orde komen. 
Voor de risico-analyse met betrekking tot de grondexploitaties maken we onderscheid tussen enerzijds 
prijsrisico’s, die voor alle grondexploitaties gelijkelijk gelden, en anderzijds intrinsieke risico’s van de 
afzonderlijke grondexploitaties. 
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Wat betreft de prijsrisico’s: In de huidige markt is het moeilijk in te schatten hoe de prijzen zich in de 
nabije toekomst zullen ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de lasten- als voor de batenkant. In de 
Actualisering Grondexploitaties 2014 anticiperen wij op de marktomstandigheden door de lasten met 
1,5% te laten stijgen en de baten niet te laten stijgen. Dit doen wij op basis van de verwachtingen van: 
• de consumenten-prijsindexen van het CBS (verkoopcijfers en prijswijzigingen woningbouw); 
• het Bureau Documentatie Bouwwezen (kostenontwikkelingen van investeringen in vastgoed); 
• de Nederlandse Vereniging van Makelaars: verkoopcijfers en prijswijzigingen in de woningbouw; 
• diverse informatiebronnen op het internet betreffende grond-, weg- en waterbouw. 
Afgezet tegen dat uitgangspunt schatten wij het risico van afwijkende prijsontwikkelingen als volgt in: 
a. 1 % extra kostenstijging ad. € 286.000 met een kans van 25 % = € 71.000; 
b. 1 % opbrengstendaling ad. € 875.000 met een kans van 25 % = € 219.000; 
c. 1 % opbrengstenstijging ad. € 896.000 met een kans van 25 % = -/- € 224.000. 
Aangezien de kans op een opbrengstenstijging geen risico is, levert dit een risicobedrag van € 290.000 op 
(risico kostenstijging plus risico opbrengstendaling). 
De schatting van de intrinsieke risico’s van afzonderlijke grondexploitaties volgt een andere methode dan 
die van de prijsrisico’s. Elke grondexploitatie heeft haar eigen specifieke risico’s en kansen. Onderstaand 
schema geeft de inschatting daarvan voor het totaal van alle grondexploitaties, met een vergelijking tussen 
de inschatting bij de vorige actualisatie (maart 2013) en de nieuwste actualisatie (maart 2014). 
 

 
 
Als we de risicobedragen van de afzonderlijke grondexploitaties bij elkaar optellen (€ 5.267.000) en daar 
het risicobedrag van de prijsrisico’s (€ 290.000) bij optellen, komen we op een totaal van € 5.557.000. 
Daar echter niet alle risico’s gelijktijdig zullen optreden, achten wij een risicobedrag van € 2,8 miljoen 
reëel. 
 
15. Gewaarborgde leningen sociale woningbouw 
Programma: 7 
Bedrag: € 6.200.000 structureel Kans: 1% 
Het schuldrestant van de door het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) geborgde leningen van de 
in Hilversum actief zijnde woningcorporaties, waarvoor de gemeente Hilversum een achtervangpositie 
inneemt, bedraagt per 31 december 2013 krap € 356 miljoen. Tezamen met het schuldrestant van één op 
dit moment (1 augustus 2014) nog door de gemeente Hilversum rechtstreeks geborgde maar aan het WSW 
ter borging over te dragen lening van € 1,3 miljoen, bedraagt de door de gemeente Hilversum in te nemen 
achtervangpositie ruim € 357 miljoen. 
Ten behoeve van de risico-analyse gaan we uit van de hieronder weergegeven casus. 
 

 

Vergelijking Risico´s in jaren
A B C = B -/- A

 = is last of nadeel actualisatie actualisatie Verschil
 - is bate of voordeel maart 2013 maart 2014 2014-2013 Opmerking

Negatieve Risico´s (kans maal gevolg) -9.103.500 -6.060.000 3.043.500 vermindering negatieve risico´s
Positieve Risico´s (kans maal gevolg) 1.709.500 793.000 -916.500 vermindering positieve risico´s

Totaal -7.394.000 -5.267.000 2.127.000 per saldo minder risico´s

Stel: Per o.b.v. Bedrag
A schuldrestant door WSW geborgde leningen van corporaties 31-dec-2013 WSW JR13 86.200.000.000
a1 schuldrestant door WSW gevrijwaarde leningen van corporaties 12-aug-2014 WSW 3.700.000.000 27,03% van a2
a2 WOZ-waarde van het ingezette onderpand van de landelijk actieve corporaties 31-dec-2013 WSW JR13 332.600.000.000
H borgstellingsreserve WSW 31-dec-2013 WSW JR13 487.000.000
I obligo gezamenlijke corporaties 31-dec-2013 WSW JR13 3.200.000.000

B1 schuldrestant door WSW geborgde leningen met achtervang gem. H'sum 31-dec-2013 H'sum JR13 356.070.796
B2 schuldrestant aan WSW over te dragen direct geborgde leningen 31-dec-2013 H'sum JR13 1.306.881 15,85% van b1
b1 WOZ-waarde van het ingezette onderpand van de in H'sum actieve corporaties 1-jan-2013 peildatum WOZ 2.254.650.000
Q schuldrestant door gem. H'sum direct geborgde leningen 31-dec-2013 H'sum JR13 1.524.781

D stel: totale schade na inzet 1e zekerheidstelling 1-jan-2015 H'sum PB15 4.687.000.000
E stel: aandeel in schade van corporaties met achtervang gem. H'sum 1-jan-2015 H'sum PB15 234.350.000
O1 kans van optreden scenario 2 (gem. H'sum geen schadegemeente) 1-jan-2015 H'sum PB15 10,00%
O2 kans van optreden scenario 3 (gem. H'sum wel schadegemeente) 1-jan-2015 H'sum PB15 5,00%
O3 kans van optreden scenario 4 (totale systeemcrisis) 1-jan-2015 H'sum PB15 1,00%
G stel: marktrente langlopende leningen 1-jan-2015 H'sum PB15 2,75%

Perc.



238 
 

Gezien het geringe aandeel van door het WSW geborgde ‘Hilversumse’ leningen ten opzichte van het 
totaal van door het WSW geborgde leningen, doet het gebruik van verschillende peildata in de casus geen 
afbreuk aan het berekende risicobeeld.  
We hebben de casus doorgerekend aan de hand van de volgende vier scenario’s: 
 
Scenario 1: Stel dat alle corporaties, waarvoor Hilversum een achtervangpositie heeft ingenomen of gaat 
innemen, niet meer aan hun verplichtingen van de geborgde leningen (€ 357 miljoen B1+B2) kunnen 
voldoen. 
Scenario 2: Stel dat landelijk een aantal corporaties voor een bedrag van 4,7 miljard (D) niet meer aan hun 
verplichtingen inzake geborgde leningen kunnen voldoen, waarbij de gemeente Hilversum niet tot de 
schadegemeenten behoort. 
Scenario 3: Idem als scenario 2, maar nu behoort de gemeente Hilversum wel tot de schadegemeenten. 
We gaan er in dit scenario vanuit, dat € 234 miljoen (E) van de € 357 miljoen aan geborgde leningen, 
waarvoor de gemeente Hilversum een achtervangpositie heeft ingenomen of gaat nemen, gerekend kan 
worden tot de schadeveroorzakende leningen. 
Scenario 4: Stel dat er een systeemcrisis ontstaat, waarbij alle corporaties niet meer aan hun 
verplichtingen kunnen voldoen en het WSW wordt aangesproken voor het totaal van de geborgde 
leningen. 
 
Deze vier scenario’s leiden tot de volgende berekening: 
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Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Casus:
A schuldrestant door WSW geborgde leningen van corporaties 86.200.000.000 86.200.000.000 86.200.000.000
B1 schuldrestant door WSW geborgde leningen met achtervang gem. H'sum 356.070.796 356.070.796 356.070.796

B2 schuldrestant aan WSW over te dragen direct geborgde leningen 1.306.881 1.306.881 1.306.881

B =B1+B2 tot. schuldrestant door WSW geborgde leningen met achtervang gem. H'sum 357.377.677 357.377.677 357.377.677
C =B/A*100 Percentueel aandeel 0,41% 0,41% 0,41%

D stel: totale schade na inzet 1e zekerheidstelling 4.687.000.000 4.687.000.000 86.200.000.000
E stel: aandeel in schade van corporaties met achtervang gem. H'sum 0 234.350.000 357.377.677
F =E/D*100 Percentueel aandeel 0,00% 5,00% 0,41%

G stel: marktrente langlopende leningen 2,75% 2,75% 2,75%

Schadeberekening:
eigen vermogen gezamenlijke corporaties reeds aangesproken (zie D) 1e 0 0 0

H borgstellingsreserve WSW 2e 487.000.000 487.000.000 487.000.000
I obligo gezamenlijke corporaties 2e 3.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000
J =D-H-I Nog te dekken na inzet 1e en 2e zekerheidstelling 1.000.000.000 1.000.000.000 82.513.000.000
K =J*50% renteloze lening aan WSW door Rijk 50% 3e 500.000.000 500.000.000 41.256.500.000
L1 =J*25% renteloze lening aan WSW door alle gemeenten 25% 3e 250.000.000 250.000.000 20.628.250.000
L2 =L1*C waarvan ten laste van de gemeente Hilversum 1.036.478 1.036.478 85.522.924
M1 =J*25% renteloze lening aan WSW door schadegemeenten 25% 3e 250.000.000 250.000.000 20.628.250.000
M2 =F*M1 waarvan ten laste van de gemeente Hilversum 0 12.500.000 85.522.924

Risicoberekening:
L3 =G*L2 Risico renteloze lening alle gemeenten voor gemeente Hilversum 3e 28.503 28.503 2.351.880
M3 =G*M2 Risico renteloze lening schadegemeente voor gemeente Hilversum 3e 0 343.750 2.351.880
N L3+M3 Totaal risico gemeente Hilversum 3e 28.503 372.253 4.703.761
O Kans 3e 10,00% 5,00% 1,00%
P =(L3+M3)*O Maximale bandbreedte risico 3e 2.850 18.613 47.038

Q schuldrestant door gem. H'sum direct geborgde leningen 1.524.781
R Kans van optreden 1%
S =Q*R Maximale bandbreedte risico 15.248

T =P+S Totale andbreedte risico 3e 2.850 18.613 62.285
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Bij de interpretatie van de berekening dient op drie punten acht geslagen te worden: 
• Gemakshalve hebben we in deze vier scenario’s de eerste zekerheidstelling van het WSW (liquiditeit 

en solvabiliteit van de woningcorporaties) verdisconteerd met de schade. 
• Scenario 1 hebben wij niet in de risico-inschatting opgenomen, omdat dit risico door het WSW in het 

kader van de tweede zekerheidstelling binnen het garantievermogen van het WSW 
(borgstellingsreserve plus obligo’s) opgevangen kan worden. 

• De berekening van scenario 4 is een zeer arbitraire. Bij een totale systeemcrisis met een omvang van 
€ 86 miljard gaan zaken spelen, die wij op gemeentelijk niveau niet kunnen inschatten, zoals sterk 
stijgende marktrentes, omvallende banken en EU-steun. Bovendien kan in zo’n geval onduidelijkheid 
ontstaan over de waarde van het corporatiebezit en de verdiencapaciteit van de corporaties op basis 
van dat bezit. 

In het vierde scenario is het totale risicobedrag € 6,2 miljoen. De kans schatten we op 0,01 (1%). 
 
16. Geschil met UPC over kabeltarieven 
programma: 8 
Bedrag: P.M. (incidenteel) 
Kans: P.M. 
Reeds enkele jaren heeft de gemeente Hilversum een geschil met UPC over de hoogte van de tarieven van 
het analoge basispakket. UPC heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de rechterlijke macht. Het Europese 
Hof heeft op 7 november 2013 uitgesproken dat de met UPC gemaakte afspraken over de zeggenschap 
van de gemeente over de Hilversumse kabeltarieven, inmiddels onrechtmatig zijn geworden, doordat de 
regelgeving is veranderd. Hilversum doet jegens UPC dan ook geen beroep meer op die afspraken.  
Een mogelijke schadevergoeding is onderdeel van de juridische inspanningen van UPC. De gemeente 
Hilversum stelt zich op het standpunt dat een schadevergoeding niet aan de orde is. De gemeente 
Hilversum verwacht niet dat het geschil tot een betaling van enige omvang leidt. Er hoeft dan ook geen 
voorziening voor worden getroffen. 
De procedure kan nog jaren duren. Er wordt niet voor het einde van het jaar een uitspraak verwacht van 
het Hof. Daarna is nog cassatie mogelijk. Parallel aan het juridische traject is de gemeente in overleg met 
UPC. 
 
17. Verplichtingen Stichting VML 
Programma: 9 
Bedrag: € 70.000 incidenteel 
Kans: 50% 
De Stichting VML (Verenigde Muzieklycea) vormde samen met het GOCK (Goois Centrum voor 
Creativiteitsontwikkeling) Globe CKC, dat een deel van de Hilversumse cultuureducatieve activiteiten 
verzorgde. Met de beëindiging van de subsidie aan Globe CKC was het de bedoeling om de Stichting 
VML te ontbinden. Dat is echter niet mogelijk zolang de Stichting de verplichting heeft tot het uitkeren 
van wachtgelden aan voormalige medewerkers. De nog bestaande verplichtingen duren voort tot uiterlijk 
eind 2016. Als voormalige medewerkers eerder werk vinden en geen beroep meer doen op wachtgelden, 
vervallen de verplichtingen. In dat geval vervallen ook de kosten van de begeleiding van deze mensen en 
de administratiekosten die met het voortbestaan van de stichting gepaard gaan. Er is begroot op basis van 
het scenario dat de voormalige medewerkers inderdaad eerder werk vinden. Voor het geval dit scenario 
geen werkelijkheid wordt, is het maximale risicobedrag voor de periode 2014-2016 berekend op € 70.000. 
Het budget voor wachtgeldverplichtingen is hierin verrekend. De kans dat het risico werkelijkheid wordt 
schatten we op 0,5 (50%). 
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18. Herkeuringen WIA 
Programma: 11  
Bedrag: € 2.500.000 incidenteel 
Kans: 15% 
In het kader van de verscherpte (her)keuringen WIA (voorheen WAO) loopt de gemeente een risico. 
Onbekend is of er nog (ex-)medewerkers van de gemeente Hilversum daadwerkelijk afgeschat gaan 
worden en zo ja, tegen welk percentage. Een lager percentage leidt tot extra lasten omdat de gemeente zelf 
de WW-uitkering of het wachtgeld betaalt. Vanwege de vele onzekerheden (aantal, leeftijd, inschaling, 
afschattingspercentage, huidige rechten op wachtgeld of WW, enz.) kunnen de werkelijke kosten 
aanzienlijk variëren. De grootste kans op afschattingen is geweest op het moment van wetswijziging. Tot 
dusver hebben bij voormalige personeelsleden, die een WAO uitkering hadden, geen daadwerkelijk 
afschattingen plaatsgevonden. Gezien de ervaringen bij andere gemeenten is er geen garantie dat er geen 
claims zullen binnen komen. Het risico blijft nog steeds bestaan, omdat het UWV herkeuringen uitvoert. 
Het minimale risico, uitgaande van één afschatting in de lagere salarisschalen, bedraagt € 280.000 (70% * 
€ 40.000 * 10 jaren). Bij zes medewerkers in de hogere schalen kan dit oplopen tot zo’n € 2,5 miljoen, 
hetgeen als maximale hoogte van het risicobedrag wordt beschouwd. De kans op dit maximale risico 
wordt geraamd op 0,15 (15%) en op het minimale risico 0,5 (50%). 
 
19. Frictiekosten Slank & Hoogwaardig  
Programma: 11 
Bedrag: € 1.100.000 incidenteel Kans: 50% 
Uit de operatie Slank & Hoogwaardig vloeit formatiereductie voort, en daarmee zogenoemde 
‘frictiekosten’. Om die kosten op te vangen is een reserve van € 5,5 miljoen ingesteld. Het uitgangspunt is 
dat dit voldoende is. Echter, aangezien de hoogte van de reserve is gebaseerd op vele aannames, blijft er 
een risico dat het bedrag ontoereikend is. Dit risico is als volgt te duiden: 
• In de raming van de frictiekosten wordt er van uitgegaan dat de formatiereductie van formatie voor het 

grootste deel opgevangen wordt via natuurlijk verloop en begeleiding naar werk, zodat maar een klein 
aantal werknemers in de WW terecht zal komen. In de praktijk zal uiteindelijk moeten blijken of dit 
een realistisch scenario is; 

• In dit scenario wordt sterk ingezet op mobiliteit, interne en externe plaatsing. Hierop zal, zoals eerder 
is aangegeven, door het management gestuurd worden. Een te sterke sturing op interne plaatsing kan 
consequenties hebben voor de onderdeel ‘hoogwaardige organisatie’ als daardoor ondanks niet 
volledige geschiktheid toch gekozen wordt om een boventallige te plaatsen; 

• Het aantal plekken om werknemers te herplaatsen neemt af door de krimp van de huidige organisatie; 
• Binnen de gehele overheid wordt op dit moment gereorganiseerd waardoor de krapte op de 

arbeidsmarkt aan het toenemen is en externe plaatsing lastiger wordt. De huidige recessie maakt het 
bovendien lastiger om medewerkers buiten de overheid te plaatsen. 

Op grond van deze onzekerheden schatten wij het risico in op € 1,1 miljoen, met een kans van 0,5 (50%). 
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7.2.4. Weerstandscapaciteit 
Zoals in de inleiding is vermeld, bestaat de weerstandscapaciteit uit alle financiële middelen waarmee 
eventuele tegenvallers gedekt kunnen worden. Dit betreft zowel incidentele (éénmalige) als structurele 
(jaarlijks terugkerende) middelen. Ook gaat het om zowel reeds beschikbare middelen (bijv. de algemene 
reserve) als zonodig beschikbaar te maken middelen (bijv. door verhoging van de OZB). 
Bezuinigingsmogelijkheden zijn wel relevant voor de bepaling van het weerstandsvermogen (zie aldaar), 
maar behoren niet tot de weerstandscapaciteit, omdat ze te politiek gevoelig zijn om ze in te kunnen 
schatten voorafgaand aan het moment dat ze, naar politieke inzichten, onvermijdelijk worden. 
Onderstaand overzicht toont de verwachte weerstandscapaciteit per 1 januari 2015. Van de vermelde 
reserves hebben alleen de ‘algemene reserve, ongebonden’ en de ‘algemene reserve, gebonden’ de functie 
om risico’s op te vangen. De bestemmingsreserves hebben dat niet. Zij kunnen evenwel, als de algemene 
reserve tekort schiet, in geval van nood toch worden aangesproken.  
 
Tabel: weerstandscapaciteit 

 
Toelichting op de onderdelen van de weerstandscapaciteit 
 
1. ‘Algemene reserve, ongebonden’ 
De zogenoemde ‘algemene reserve, ongebonden’ heeft de functie van buffer voor het opvangen van 
risico’s waarvoor geen maatregelen (afsluiten verzekering, instellen van een voorziening op de balans, 
enzovoort) kunnen worden getroffen. De stand van deze reserve per 1 januari 2015 is € 3,5 miljoen. 
  
2. ‘Algemene reserve, gebonden’ 
De zogenoemde ‘algemene reserve, gebonden’ is oorspronkelijk ingesteld als stamkapitaal, waarvan de 
rente ten gunste van de exploitatie wordt gebracht. In de praktijk wordt deze reserve echter al jaren als 
gewone algemene reserve gebruikt – dus om aan te onttrekken om tekorten op te vangen, en aan toe te 
voegen als overschotten op de rekening dat toelaten. De stand van de reserve per 1 jan. 2015 is € 54 mln. 
 
3. Vrije bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves zijn, zoals de term reeds suggereert, bestemd voor de respectievelijke doelen 
waarvoor ze zijn ingesteld. Niettemin vormen ze, als onderdeel van het eigen vermogen, 
weerstandscapaciteit die kan worden aangesproken in het geval dat de algemene reserve tekort schiet. 
Twee categorieën bestemmingsreserves vormen hierop een uitzondering: 
• beklemde reserves. Dit zijn reserves die zijn bestemd voor de dekking van kapitaallasten. In deze 

categorie vallen de reserves ‘Huisvesting/DHI’, ‘Project Larenseweg’, ‘Herinrichting Marktplein’ en 
‘De Vorstin’ (zie 9.1, staat van reserves). 

Incidenteel Structureel

Actueel
1. Algemene reserve, ongebonden 3.501    6. Onvoorzien 134     

2. Algemene reserve, gebonden 54.230  7. Stelpost autonome ontwikkelingen 2.000  

3. Vrije bestemmingsreserves 8.418    

subtotaal Actueel Incidenteel 
('reserves')

66.149  subtotaal Actueel Structureel 2.134  

Potentieel
4. Verwachte winst uit verkoop niet-
strategisch bezit

-           8. Onbenutte belastingcapaciteit 6.630  

5. Verwachte winst uit grondexploitaties -           

subtotaal Potentieel incidenteel 
('stille reserve')

-          subtotaal Potentieel structureel 6.630  

Totaal Totaal incidenteel 66.149  Totaal structureel 8.764  

Alle bedragen x € 1000
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• andere reserves waarvan de bestemming moeilijk te wijzigen is. Dit betreft met name de reserves 
‘Decentralisaties Sociaal Domein’, ‘Principal Toolbox’, ‘Frictiekosten Slank & Hoogwaardig’ en 
‘Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer (FLO)’ (zie 9.1, staat van reserves). 

Het totaal aan bestemmingsreserves bedraagt € 20,5 miljoen. Met aftrek van de genoemde uitzonderingen 
(totaal € 12,1 miljoen) resteert een bedrag aan ‘vrije bestemmingsreserves’ van € 8,4 miljoen. 
 
4. Verwachte winst uit verkoop niet-strategisch bezit 
De ‘stille reserve’ bestaat uit overwaarde van bezittingen, dat wil zeggen het positieve verschil, als dat er 
is, tussen de marktwaarde van die bezittingen en de waardering ervan op de balans (‘boekwaarde’). Sinds 
enkele jaren loopt er een traject om het niet-strategische bezit van de gemeente te verkopen. Op deze wijze 
wordt dit deel van de stille reserve verzilverd. Verwacht wordt dat het verkooptraject in de komende jaren 
de volgende verkoopwinsten oplevert: € 800.000 in 2015 en € 750.000 in 2016 (zie 8.2, 
Meerjarenraming). Deze voordelen zijn echter nodig om in 2015 tot een positief regulier begrotingssaldo 
te komen. De verwachte winst uit de verkoop van niet-strategisch bezit wordt daarom - in tegenstelling tot 
bij eerdere begrotingen en jaarrekeningen - niet beschouwd als weerstandscapaciteit. 
 
5. Verwachte winst uit grondexploitaties 
Op grond van de geldende verslaggevingsvoorschriften moeten verliezen op grondexploitaties worden 
afgedekt door een voorziening op het moment dat ze bekend worden, en mogen winsten pas genomen 
worden als ze gerealiseerd zijn. Op grond van de actualisatie 2014 (raadsvoorstel van 4 juni) zijn de 
verwachte winsten voor de komende jaren:  € 2,4 miljoen in 2015, € 8.000 in 2016, en € 13.000 in 2017. 
Het voordeel in 2015 is nodig om tot een positief regulier begrotingssaldo te komen; de voordelen in 2016 
en 2017 zijn te verwaarlozen. De verwachte winst uit de grondexploitaties kan daarom - in tegenstelling 
tot bij eerdere begrotingen en jaarrekeningen - niet worden beschouwd als weerstandscapaciteit. 
 
6. Onvoorzien 
Jaarlijks wordt in de begroting een post voor onvoorziene lasten opgenomen. Ten laste van dit budget 
mogen alleen uitgaven worden geboekt die voldoen aan de zogenoemde ‘drie o’s’: onvoorzien,  
onontkoombaar en onuitstelbaar. Een deel van de tegenvallers kan dus met dit budget worden 
opgevangen. De post ‘onvoorzien’ in de programmabegroting 2015 bedraagt € 107.000. Met ingang van 
2016 bedraagt de post structureel € 134.000. 
 
7. Stelpost autonome ontwikkelingen 
Voor het opvangen van autonome ontwikkelingen is in de meerjarenraming een stelpost geraamd die elk 
jaar € 1 miljoen hoger wordt. Binnen de horizon van deze programmabegroting – van 2015 tot en met 
2019 – loopt de post op van € 0 (2015) tot € 4 miljoen (2019). Dat is cumulatief € 10 miljoen. Daarmee 
wordt in de periode 2015-2019 gemiddeld € 2,0 miljoen bijgedragen aan de structurele 
weerstandscapaciteit. 
 
8. Onbenutte capaciteit OZB 
De onbenutte OZB-capaciteit is het verschil tussen enerzijds de OZB-opbrengst bij het door de gemeente 
Hilversum vastgestelde tarief en anderzijds de opbrengst die zou worden behaald als de gemeente het 
tarief zou hanteren dat minimaal nodig is om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering op 
basis van artikel 12 Fvw (Financiële verhoudingswet). Dit ‘artikel 12 normtarief’ is een gewogen 
percentage op basis van de economische waarde van woningen, van niet-woningen eigenaren en van 
niet-woningen gebruikers, en bedraagt voor 2015: 0,1790%. 
Het gewogen percentage van de gemeente Hilversum, op basis van de door de gemeenteraad voor 2015 
vast te stellen tarieven, is 0,1331. De gemeente Hilversum zit daarmee 0,0459% onder het normtarief. 
Wanneer dit verschil wordt vermenigvuldigd met de opgetelde economische waarde voor de drie 
categorieën – € 14,4 miljard – dan levert dit een onbenutte OZB-capaciteit van € 6,6 miljoen op. 
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7.2.5. Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de aanwezige en de benodigde weerstandscapaciteit. 
Zoals getoond in de risicoprofiel-tabel in § 7.2.3 bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 2,4 miljoen 
incidenteel en € 3,5 miljoen structureel. Zoals getoond in de tabel in § 7.2.4 bedraagt de aanwezige 
weerstandscapaciteit € 66 miljoen incidenteel en € 8,8 miljoen structureel. Dit betekent een incidenteel 
weerstandsvermogen van 28 en een structureel weerstandsvermogen van 2,5. 
In het artikel ‘Een norm voor het weerstandsvermogen’ (B&G, oktober 2006) heeft Smorenberg een 
beoordelingstabel voor het weerstandsvermogen voorgesteld.  
 
Tabel: normen voor het weerstandsvermogen 

 
 
Aan de hand van deze beoordelingstabel zou zowel het incidentele als het structurele weerstandsvermogen 
van de gemeente Hilversum in de hoogste categorie vallen en de beoordeling ‘uitstekend’ krijgen. 
 
Om een ‘algeheel weerstandsvermogen’ te kunnen bepalen, moeten de incidentele en structurele cijfers bij 
elkaar worden opgeteld. Dat kan alleen als we bepalen hoe lang we, als dat nodig mocht zijn, mogelijke 
structurele tegenvallers willen laten drukken op incidentele weerstandscapaciteit. Het antwoord is: zo kort 
mogelijk, dus maximaal één jaar. Het is namelijk ongeschreven financieel beleid dat structurele 
tegenvallers in het eerstvolgende jaar meteen worden gecompenseerd met bezuinigingen. Dit prudente 
financiële beleid draagt er aan bij dat de structurele weerstandscapaciteit, waarin mogelijke bezuinigingen 
niet zijn verdisconteerd, zo min mogelijk aangewend wordt en dus ook niet heel groot hoeft te zijn. 
 
Tabel: weerstandsvermogen 

 
 
Zoals de tabel laat zien, is het algehele weerstandsvermogen 12,8. Ook dit verhoudingsgetal zou volgens 
de systematiek van Smorenberg met gemak de beoordeling ‘uitstekend’ krijgen. Bij deze beoordeling 
passen twee nuanceringen. Enerzijds hebben we enkele risico’s (nog) niet kunnen kwantificeren (zie de 
pro-memories in de risicoprofiel-tabel in § 7.2.3). Anderzijds zullen de gesignaleerde risico’s zich 
natuurlijk niet allemaal tegelijk voordoen. 
 
 

Categorie Weerstandsvermogen Beoordeling
A >2 Uitstekend
B 1,4<x<2,0 Ruim voldoende
C 1,0<x<1,4 Voldoende
D 0,8<x<1,0 Matig
E 0,6<x<0,8 Onvoldoende
F <0,6 Ruim voldoende

aanwezige 
weerstandscapaciteit

benodigde 
weerstandscapaciteit

weerstandsvermogen

incidenteel 66.149€                          2.360€                          28,0
structureel 8.764€                           3.514€                          2,5

totaal 74.913€                          5.874€                          12,8
bedragen x1000
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7.3. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
7.3.1. Inleiding 
 
Deze paragraaf gaat conform het Besluit Begroting en Verantwoording over onderhoud (maatregelen 
waarmee een kapitaalgoed gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau worden gehouden). 
Uitgaven voor onderhoud worden in de begroting opgenomen en/of voor onderhoud wordt via de 
begroting een onderhoudsvoorziening opgebouwd. Om het beeld over de stand van zaken rond 
kapitaalgoederen te completeren wordt in deze paragraaf ook op de maatregelen in de investeringssfeer  
ingegaan (vervanging van een kapitaalgoed, uitbreiding of renovatie).  
Met het onderhoud van en de investeringen in de kapitaalgoederen wegen, water, openbaar groen, 
riolering en gebouwen is een substantieel bedrag gemoeid. Bepalend voor de omvang van die budgetten is 
het gekozen kwaliteitsniveau en de vertaling daarvan naar de maatregelen die nodig zijn om dat 
kwaliteitsniveau te realiseren. Per soort kapitaalgoed worden het ambitieniveau, de bijbehorende 
maatregelen en kosten vastgelegd in een meerjarig programma. De mate waarin één en ander wordt 
geactualiseerd en wordt ingepast in de begroting is mede bepalend voor de gezondheid van de begroting.  
In het vervolg van deze paragraaf kapitaalgoederen worden de ontwikkelingen in beleid en uitvoering 
weergegeven voor het begrotingsjaar 2015 op de gebieden wegen, riolering, water, groen, en gebouwen. 
Per onderdeel worden de beschikbare uitgavenbudgetten voor onderhoud en investeringen in beeld 
gebracht.  
 
7.3.2. Wegen 
 
Beleid 
In het Handboek Beheer Hilversum Buiten (vastgesteld in 2009) is het beleid voor het beheer en 
onderhoud van wegen en openbare verlichting vastgelegd. In 2010 is in het kader van de bezuinigingen 
het kwaliteitsniveau van de plus-gebieden in het handboek Beheer Hilversum Buiten teruggebracht naar 
het basisniveau.  
Het inhaalprogramma openbare verlichting is in 2012 afgerond. In 2015 start een nieuw 
vervangingsprogramma voor de armaturen. 
Het ambitieniveau van het programma onderhoud wegen is gebaseerd op een landelijk gehanteerd 
normenstelsel voor rationeel wegonderhoud. De investeringen die voortvloeien uit de verkeersplannen 
Infra en het IBP (Integraal Bereikbaarheid Plan Hilversum e.o.) worden in 2014 afgerond. In 2007 is 
daarnaast een meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (bruggen en viaducten) opgesteld.  
 
Uitvoering onderhoud 
De meldingen van klachten over het actuele onderhoudsniveau wegen verlopen via de Meldingen 
Openbare Ruimte. De achterstand bedraagt ongeveer 7 %, voornamelijk in het onderhoud van open 
verharding (voetpaden).  Landelijk wordt dat percentage als aanvaardbaar beschouwd. 
 
In 2015 is er naast het lopende klein onderhoud op de volgende locaties groot onderhoud gepland: 
• Kamrad 
• Diverse straten Noord 
• Diverse straten klein Rome 
• Elzenlaan – Kastanjelaan 
• Sportcomplex loosdrecht 
• Voetpaden meent 
• Voetpaden Kerkelanden 
• Diverse asfaltslijtlagen 
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Uitvoering investeringen 
In 2015 zullen op diverse locaties in Hilversum wegen worden vernieuwd. Hierbij is zoveel mogelijk 
gekozen voor een integrale aanpak door verhardingswerkzaamheden (waaronder IBP en Plan Infra) te 
combineren met rioleringswerken en projecten in het kader van ISV.  
 
De volgende wegen zullen worden vernieuwd:  
• Jacob van Campenlaan, Oostzijde tussen Lieven de Keylaan en Erfgooiersstraat 
• Villaparken en Trompenberg Noord overlagen na relining riool 
• Raadhuiskwartier  fase 4 
• Burg. Lambooylaam, Burg. Van Hellenber-Hubarlaan, Tesselschadelaan, 
• Koninginneweg tussen Sumatralaan en Hoge Naarderweg, Min. Hartsenlaan en 
• Oude Enghweg tussen ‘sGravelandseweg en het Melkpad 
• Staatsliedenkwartier fase 1 
• Casper Fagelstraat, Hugo de Grootlaan tussen Oude Loosdrechtseweg en 
• Jacob Catsstraat, Jacob Catsstraat tussen Gijsbrecht van Amstelstraat en 
• Van Oldebarneveltlaan, van Hoornstraat tussen Hugo de Grootlaan en van  
• Oldebarneveltlaan en de Oude Loosdrechtseweg tussen de Gijsbrecht van Amstelstraat 
• en van Oldebarneveltlaan 
• Fietspad langs Diependaalselaan tussen Eikbosserweg en Pieter de Hooghlaan 
• Jagerspaadje en Raaweg 
• Groest tussen Herenstraat en Gooilandplein (herstel penterklinkers) 
• Vaartweg tussen Brinkweg en Elleboogstraat 
• Vaartweg tussen Esso en Gijsbrecht van Amstel 
• Eikenlaan i.v.m. glasvezelkabel aanleg 
• Geluidsscherm vreelandseweg 
 
Van de volgende gebieden zal de openbare verlichting worden vernieuwd, waarbij LED-verlichting 
toegepast zal worden :  
• woonstraten in de Astronomische buurt,  
• liebergen 
• en het West-Indiëkwartier  
 

 
 
Relevante beleidsnota’s  
1. Visie Hilversum Buiten, (2004) 
2. Meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (2007) 
3. Hilversum Buiten handboek Beheer (2009) 
4. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015 

Investerings- en onderhoudsbudgetten bedragen x € 1.000

Wegen rek.2013 begr.2014 begr.2015

Onderhoudslasten 2.868 2.960 2.966
Investeringen 3.169 6.068 3.040
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7.3.3. Riolering 
 
Areaal 
Tot de kapitaalgoederen van de Riolering behoren alle openbare voorzieningen die aanwezig zijn voor de 
gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het gaat om riolen, rioolgemalen, 
bufferbassins en bijkomende voorzieningen.   
 
Beleid 
Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) bevat de beleidsuitgangspunten voor de exploitatie van het riool en 
de financiële consequenties daarvan en beslaat steeds een periode van vijf jaar. Het huidige GRP heeft 
betrekking op de periode 2009-2014. Het opstellen van een rioleringsplan berust op een wettelijke 
verplichting die is neergelegd in de Wet Milieubeheer. In 2012 is het lopende GRP uitgebreid met 
hemelwater- en grondwaterbeleid. We actualiseren het GRP voor een nieuwe periode van 2015-2020. 
 
Uitvoering onderhoud 
Het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel omvat onder meer het reinigen, ontstoppen en repareren 
van riolen en kolken, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. Per jaar reinigen we 
ongeveer 15% van het totale areaal aan riolen. De kolken worden 2x per jaar geleegd. 
Daarnaast behoort ook het opsporen en zo mogelijk saneren van foutieve aansluitingen op het riool en 
onjuiste interne koppelingen tot de taken. Dienstverlening aan publiek is een dagelijkse bezigheid. 
  
Uitvoering investeringen 
Jaarlijks wordt aan het gemeentebestuur een uitvoeringsprogramma voorgelegd waarin de 
vervangingsinvesteringen zijn opgenomen. De hoofdmoot van dit uitvoeringsprogramma betreft de 
vervanging van afgeschreven rioolbuizen. 
 
In 2015 zijn in de volgende straten renovatieprojecten voor de riolering gepland:  
• Raadhuiskwartier (vervolgfase); 
• Staatsliedenkwartier (eerste fase); 
• Jacob van Campenlaan, oostzijde, tussen de Lieven de Keylaan en de Erfgooiersstraat 
• Villaparken en Trompenberg Noord; 
• renovatie van enkele rioolgemalen. 
 
 

 
 
Relevante beleidsnota’s 
1. Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2014. 
2. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015 
 

Investerings-, onderhoudsbudgetten en voorziening bedragen x € 1.000

Riolering rek.2013 begr.2014 begr.2015

Onderhoudslasten 973 1.195 1.241
Investeringen 2.933 2.796 3.222
Toevoeging spaarvoorziening rioleringen 2.842 2.775 2.700
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7.3.4. Water 
 
Areaal 
Het betreft de waterbodems en oeverbeschermingen van alle openbare oppervlaktewateren en vijvers in de 
stad. Daarnaast zijn we eigenaar van het Hilversums Kanaal. In discussie met het waterschap is de 
bilaterale overeenkomst volgens welke het waterschap onderhoudstaken van de openbare wateren heeft 
overgenomen; het waterschap beschouwt de overeenkomst niet meer geldig en wil onderhoudstaken 
terugleggen bij de gemeente. 
 
Beleid 
Baggeren is nodig om vaarwegen op diepte te houden voor de scheepvaart en voor overige waterpartijen 
om voldoende doorstroming te waarborgen en de waterkwaliteit te verbeteren.  
Na bijstelling van het vaarwegprofiel van het Hilversums Kanaal is nautisch baggeren van het kanaal niet 
meer nodig. Een rapport van adviesburo ATMilieuAdvies (april 2013) bevestigt dat de actuele 
doorvaartdiepte voldoende is.  
 
Het beheer van de overige stadswateren is op orde.Voor de bescherming van de oevers zijn rond en/of 
langs de meeste waterpartijen houten of stalen beschoeiingen aanwezig. Er zijn beperkte mogelijkheden 
tot preventief of curatief onderhoud van beschoeiingen. Er zijn beperkte bedragen beschikbaar voor klein 
onderhoud.Voor vervanging van de beschoeiingen komen in aanmerking de 3e Havenarm en het 
Hilversums Kanaal, respectievelijk in 2016 en 2017. Voor het kanaal loopt de vervanging door tot 2020. 
Daarna komt de vervanging van de oeverbescherming langs de waterpartijen van het sportpark Loosdrecht 
en de Hilversumse Meent in beeld.  
  
Uitvoering onderhoud (waterbodems en beschoeiingen) 
Het accent ligt op het opheffen van calamiteiten. De omvang hiervan is niet op voorhand te kwantificeren. 
In 2015 is er geen structureel onderhoud aan waterbodems en beschoeiingen gepland.  
 
Uitvoering investeringen (beschoeiingen) 
Vervanging van beschoeiingen geschiedt via het investeringsprogramma. In 2015 zijn geen 
vervangingswerken aan beschoeiingen gepland. 
 

 
 
Relevante beleidsnota’s 
1. Rapport buro Tauw, Actualisatie oeverbescherming, d.d. Sept 2014; 
2. Rapport buro ATMilieuAdvies, Verkennend onderzoek waterbodems, d.d. Apr 2013. 
 

Investerings- en onderhoudsbudgetten bedragen x € 1.000

Water (baggeren, oevers, sluis) rek.2013 begr.2014 begr.2015

Onderhoudslasten 87 94 94
Investeringen -                  -                  93
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7.3.5. Groen 
 
Beleid 
In het Handboek Beheer Hilversum Buiten (vastgesteld in 2009) en in het Groenbeleidsplan (vastgesteld 
in 2012) is het beleid voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de bomen vastgesteld. In 
2010 is in het kader van de bezuinigingen het kwaliteitsniveau van de plus-gebieden in het handboek 
Beheer Hilversum Buiten teruggebracht naar het basisniveau, uitgezonderd het groen rond het Raadhuis. 
De programma’s omvatten zowel het onderhoud als de herinrichting (investeringen) van het openbaar 
groen. Aansluiting is gezocht bij de zonering-niveaus van het Handboek Beheer Hilversum Buiten. Op dit 
moment zijn de budgetten voor groen voldoende voor het onderhoud en noodzakelijke renovatie.  
 
Het beleid met betrekking tot bomen is vastgelegd in het Groenbeleidsplan en in het Handboek Beheer 
Hilversum Buiten. Het ambitie niveau is een structureel gezond divers bomenbestand. Om dit te bereiken 
wordt een jaarlijkse VTA inspectie uitgevoerd, waarvan de resultaten worden meegenomen in het 
programma “ boomverzorging”. Op dit moment zijn de budgetten voor bomen voldoende voor het 
onderhoud en noodzakelijke renovatie. 
 
Uitvoering onderhoud 
In 2015 voert SBS, evenals in voorgaande jaren (vanaf 1-7-2007) de onderhoudswerkzaamheden groen en 
bomen uit conform het onderhoudsbestek groen. Voor sommige werkzaamheden is een bepaalde 
frequentie vastgesteld. Andere werkzaamheden worden getoetst op een vooraf overeengekomen 
beeldkwaliteit. 
 
Uitvoering investeringen 
Bij de uitvoering van investeringen wordt zoveel mogelijk gekozen voor een integrale benadering. Hierbij 
wordt zoveel mogelijk een integrale uitvoering gerealiseerd, waarbij afstemming plaats vindt met  het 
groot onderhoud aan infrastructurele werken (vervangen afgeschreven wegen) rioleringswerkzaamheden 
en projecten in het kader van ISV. Het kan voorkomen dat grotere renovatie werkzaamheden aan groen 
apart worden uitgevoerd, omdat de levensduur van het groen niet dezelfde is als die van riolen en andere 
infrastructurele voorzieningen. 
 
In 2015 wordt op de volgende locaties het openbaar groen gerenoveerd en de bomen vervangen:  
 
Bomen : 
• Raadhuiskwartier fase 3 (in combinatie met riolering en wegen)  
• Staatsliedenkwartier fase 1 (in combinatie met riolering en wegen) 
 
Plantsoenen:. 
• Simon Stevinweg/Noorderweg  
• Simon Stevinweg Middenberm  
• Burg Schooklaan, pleintje 
• Neuweg, pleintjes bij van Limburg Stirumlaan 
• H. Meijerstraat 
• Vam Weg  
• Edisonplein (in combinatie met ISV) 
• Jacob van Campenlaan (in combinatie met riolering en wegen)  
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Relevante beleidsnota’s 
1. Visie Hilversum Buiten, 2004; 
2. Hilversum Buiten handboek Beheer, 2009. 
3. Groenbeleidsplan 2013 
4. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015 
 
 
7.3.6. Kantoorgebouwen 
 
Beleid 
Voor het raadhuis en het stadskantoor worden er, in samenspraak met onze eigen gebouwenbeheerders, 
door een extern bureau meerjarige onderhoudsplannen (de zogenoemde MOP´s) opgesteld. Deze worden 
periodiek geactualiseerd. Jaarlijks wordt aan de MOP´s een vast bedrag gedoteerd waaruit alle 
toekomstige onderhoudslasten gedekt kunnen worden. 
Uitvoering onderhoud 
 
 
Raadhuis 
Op basis van het in 2012 geactualiseerde MOP Raadhuis met een looptijd van 2013-2042, bedraagt de 
jaarlijkse dotatie € 479.000. Het MOP blijft een dynamisch document;  jaarlijks wordt aan de hand van 
een schouw bepaald wat er uitgevoerd moet worden en wat eventueel door kan schuiven naar latere jaren. 
Ook het naar voren trekken van later geplande werkzaamheden komt voor, bijvoorbeeld vanuit het 
oogpunt van efficiëntie. De voorziene last vanuit het MOP raadhuis 2015 is op hoofdlijnen als volgt uit te 
splitsen: 
 
1) installaties    €  214.000  
2) het bouwkundig interieur  €  381.000 
3) bouwkundig exterieur €  103.000 
totaal:    €  698.000 
 
Ad 1) Met name voor de vervanging van de hydraulische liftinstallatie en vervanging van armaturen. 
Ad 2)  Onder meer vervanging van gordijnen, vloerbedekking, tapijt, aanpassing vloeren, schilderwerk en 
zonwering. 
Ad 3) Deze post bestaat uit vele kleinere zaken die met name betrekking hebben op de gebouwafwerking, 
het vervangen van de aluminium daglichten rond Dudokkamer /voet toren en terreininrichting. 
 
 
Stadskantoor 
Het stadskantoor is medio 2009 opgeleverd. De aangehouden planningshorizon van het eerst opgestelde 
MOP bedroeg 10 jaar (periode 2010-2019) met totale kosten van ruim € 900.000. Vanwege diverse 
aanpassingen die de afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden (in combinatie met geconstateerde 
tekortkomingen in het huidige MOP) , is er in het voorjaar een nieuw MOP opgesteld. Vanaf 2015 was in 
de Hilversumse begroting al structureel een toevoeging van € 138.000 opgenomen. Met een planhorizon 
van 10 jaar (periode 2014-2023) kunnen alle in het nieuwe MOP opgenomen onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd. 

Investerings- en onderhoudsbudgetten bedragen x € 1.000

Groen en bomen rek.2013 begr.2014 begr.2015

Onderhoudslasten 2.448 2.166 2.697
Investeringen 700 938 568
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1) installaties    €   69.000 
2) bouwkundig interieur  €   36.000 
3) terrein   €   35.000    
totaal:    € 140.000 
 
Ad 1) aanpassingen aan verwarmings-, electrische-, en liftinstallaties.  
Ad 2) werkzaamheden aan kozijnen, ramen en deuren, dakbedekking en zonwering 
Ad 3) aanleggen van bestrating hoogwerkerpaden.  
 
Overig 
Binnen de MOP´s gaat het om de posten groot cyclisch onderhoud. De post “meubilair” valt hier dus 
buiten (met uitzondering van het Dudok stijlmeubilair). In het kader van een goede bedrijfsvoering is het 
gewenst wel rekening te houden met een vervangingsplan meubilair. Na een grondige inventarisatie (op 
zowel kwaliteit als kwantiteit) in 2015 wordt er een vervangingsplan meubilair opgesteld. Bij de 
begrotingsopstelling 2016 kan hiermee dan in de investeringsplanning rekening worden gehouden. 
Het budget voor de reguliere jaarlijks terugkerende onderhoudslasten van de bedrijfsgebouwen heeft 
betrekking op de onderhoudscontracten van de technische installaties, het kleine onderhoud en het 
terreinonderhoud rond Dudokpark 1 en het Stadskantoor.  
 
Huisvesting afdeling Werk, Inkomen en Zorg 
Voor de huisvesting van W.I.Z. worden t/m 2014 panden gehuurd aan de Wilhelminastraat en de 
Larenseweg. Alle exploitatielasten, voornamelijk huur, zijn binnen de exploitatie opgenomen.  
Vanuit een bezuinigingsopdracht (huisvesting loketten) is bekeken of de huisvesting op één locatie 
mogelijk is. Daarnaast is het vanuit de drie decentralisaties zeer gewenst dat er één gemeentelijke integrale 
toegang komt voor klanten op gebied van WMO, WWB en  jeugdzorg. Op de locatie aan de 
Wilhelminastraat kan dit worden gerealiseerd. Door het onderbrengen van deze diverse onderdelen in één 
toegang is het beter mogelijk om in complexe situaties de regievoering op te pakken. Bovendien levert de 
huisvesting op één plek structureel een financieel voordeel op. Het huidige huurcontract van de locatie 
Wilhelminastraat loopt tot 1 januari 2018.  
 

 
 
Relevante beleidsnota´s  
• Meerjaren onderhoudsplannen Raadhuis (2012) en Stadskantoor (2014). 
 

Investerings- en onderhoudsbudgetten bedragen x € 1.000

Kantoorgebouwen rek.2013 begr.2014 begr.2015

Onderhoudslasten 292 170 170
Investeringen 479 479 617
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7.3.7. Onderwijshuisvesting 
 
Beleid 
Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente. De gemeente stelt in overleg met de 
schoolbesturen meerjarige plannen op voor de onderwijshuisvesting. Voor nieuwbouw, renovatie en 
levensduur verlengende voorzieningen stelt de gemeente investeringsbudgetten beschikbaar.  
Via het investeringsprogramma legt de gemeente vast welke investeringsbudgetten er in de eerstvolgende 
vier jaar voor onderwijshuisvesting beschikbaar zijn. Het investeringsprogramma in deze begroting loopt 
tot en met 2018. Het investeringsbedrag is in 2015 €5,6 miljoen en met ingang van 2016 wordt dit bedrag 
afgebouwd naar een gemiddelde van € 3,4 miljoen per jaar. Voor het onderhoud van de gymlokalen voor 
primair onderwijs is een onderhoudsvoorziening ingesteld om de kosten van het geplande onderhoud 
gelijkmatig over de jaren te spreiden. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd om ze 
op het vereiste niveau te houden/krijgen. In 2015 is dat een bedrag van € 125.000. Het beschikbare budget 
voor onderhoud is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan dat tweejaarlijks wordt geactualiseerd.  
 
 
Uitvoering onderhoud 
In het meerjaren onderhoudsplan zijn voor 2015 onder aan de gymzalen van de Wilhelminaschool en 
Ayoub werkzaamheden gepland. 
 
Uitvoering investeringen 
In 2015 zijn onder meer de volgende investeringen gepland:  
De nieuwbouw van de twee scholen (Hilfertsheem-Beatrix en Da Costaschool) aan de Lieven de Keylaan. 
De nieuwbouw van de Trappenberg op Monnikenberg, de vervangende nieuwbouw van de dislocatie van 
de Lorentzschool op Anna’s Hoeve en de vervangende nieuwbouw van de Kindercampus. 
 

 
 
Relevante beleidsnota’s  
• IHP 2012-2020.  
• Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2012. 
• Onderwijs huisvestingsprogramma 2014. 
 

Investerings- en onderhoudsbudgetten bedragen x € 1.000

Onderwijshuisvesting rek.2013 begr.2014 begr.2015

Onderhoudslasten 8.126 6.900 5.600
Investeringen 243 228 135
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7.3.8. Overig maatschappelijk vastgoed 
 
Beleid 
De gemeente bezit speelgelegenheden, buitensportaccommodaties en panden voor cultuur-, welzijn, en 
sportdoeleinden. Het noodzakelijk onderhoud wordt beschreven in een meerjaren onderhoudsplan (MOP) 
voor de periode 2012-2031 en is erop gericht het maatschappelijk vastgoed in kwalitatief goede staat te 
houden. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen, is een onderhoudsvoorziening 
ingesteld. Hieraan wordt in 2015 een bedrag van € 1.298.000 toegevoegd. 
 
Uitvoering onderhoud 
In het meerjaren onderhoudsplan zijn voor 2015 onder andere de volgende werkzaamheden gepland: 
• Peuterspeelzaal De kleine beer: vervangen dakbedekking 
• Kinderdagverblijf klein Drakensteyn: vervangen cv-ketel 
• Kinderopvang Kam. Onnesweg: schilderwerk 
• GGD Edisonstraat: vervangen luchtbehandeling 
• Wijkcentrum Kruisdam: vervangen mechanische ventilatie 
• Buurthuis De Zoutkeet: vervangen dakbedekking 
• Noorderweg 96: vervangen ventilatiesysteem 
• Kinderopvang Badhuislaan 10: schilderwerk 
• Vorstin: vervanging diverse onderdelen theatertechniek 
• Zwembad De Lieberg: vervangen kozijnen  
• Sportzaal De Meent: binnenschilderwerk 
• Sporthal Dudok Arena: revisie brandmeld en inbraakinstallatie 
 
De hiervoor benodigde budgetten worden rechtstreeks uit de voorziening gehaald en drukken niet op de 
exploitatie. Alleen ten behoeve van het onderhoud kunst is een exploitatiebudget opgenomen. 
 
Uitvoering investeringen 
Met ingang van 2014 zijn de vervangingsinvesteringen voor buitensportaccommodaties in het 
investeringsprogramma opgenomen. Het gaat in 2014 om een te investeren bedrag van € 234.900. 
 

 
 
Relevante beleidsnota’s: 
• Meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk gemeentelijke gebouwen (panden sociaal, cultureel, 

welzijn, sport en kinderopvang (2011)). 
• Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties (2012). 
• Meerjaren onderhoudsplan speelvoorzieningen (2012). 

Investerings- en onderhoudsbudgetten bedragen x € 1.000

Overig maatschappelijk vastgoed rek.2013 begr.2014 begr.2015

Onderhoudslasten -                  235 -                  
Investeringen 842 1.308 1.298
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7.4. Financiering 
 
7.4.1. Inleiding 
Naast het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt ook de wet Financiering Decentrale 
Overheden (wet FIDO) een financieringsparagraaf verplicht. De financieringsparagraaf in de begroting en 
rekening is in samenhang met het financieringsstatuut, dat in artikel 212 van de Gemeentewet is 
voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de 
financieringsfunctie. De verhouding tussen statuut en paragraaf kan daarbij als volgt worden omschreven: 
Het financieringsstatuut geeft regels voor de wijze van dekking van de financieringsbehoefte en regels 
voor het uitzetten van overtollige middelen (die laatste situatie doet zich in Hilversum niet voor). De 
hoofduitgangspunten daarbij zijn dat de risico’s worden geminimaliseerd en dat de kosten zo laag 
mogelijk gehouden worden. In de financieringsparagraaf in begroting en rekening wordt ingegaan op de 
actuele situatie rond de dekking van de financieringsbehoefte in het betreffende jaar. 
 
7.4.2. Beleid 
De gemeente hanteert het systeem van integrale financiering. Dit houdt in dat voor de gemeentelijke 
organisatie als geheel de financieringsbehoefte c.q. het financieringstekort bepaald wordt; er wordt dus 
niet voor iedere investering apart geleend.  
Voor de dekking van het financieringstekort zijn de volgende financieringsmiddelen beschikbaar: 
• Kortlopende financieringsmiddelen (< 1 jaar).  

Om het renterisico te beperken is de omvang van de korte schuld wettelijk gelimiteerd tot 8,5% van 
het uitgaventotaal van een gemeente (= kasgeldlimiet). Deze grens is gesteld om te voorkomen dat een 
te groot gedeelte van het financieringstekort met kortlopende middelen (vaak goedkoop) wordt 
gedekt. Kortlopende financiering kent een relatief groot renterisico: Bij korte looptijden moeten 
bestaande leningen vaker worden vervangen met steeds opnieuw de onzekerheid over het actuele 
rentepeil op het moment van aantrekken van de nieuwe lening. 

• Langlopende financieringsmiddelen. 
Deze worden aangetrokken als het wettelijk maximum voor de kortlopende schuld is bereikt. 
Om het renterisico op langlopende schuld te beperken (het risico dat de rente hoger is op het moment 
dat een lening moet worden vervangen of de rente van een bestaande lening moet worden herzien), is 
bepaald dat de omvang van de te herfinancieren bedragen niet boven de 20% van het geraamde 
uitgaventotaal van een gemeente mag uitkomen. 

 
Bij het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen wordt de looptijd en het aflossingsritme 
zodanig gekozen, dat het renterisico onder de daarvoor voorgeschreven norm blijft (zie § 7.4.3.). Dat 
betekent dat leningen met een gelijkmatig aflossingsritme de voorkeur verdienen. 
 
7.4.3. Dekking financieringstekort  
De omvang van het financieringstekort en daarmee de behoefte aan vreemd vermogen is afhankelijk van 
de omvang en het tempo van uitvoering van investeringsprogramma’s en grondprojecten, en de omvang 
van de eigen financieringsmiddelen.  
 
Gelet op de geschatte omvang op 1 januari 2015 van de investeringen (inclusief grondprojecten) en de 
eigen middelen ligt het financieringstekort op deze peildatum rond € 38 miljoen. Van dit 
financieringstekort wordt circa € 13 miljoen met kortlopende schuld gedekt (looptijd korter dan 1 jaar). 
Dit bedrag valt binnen de kasgeldlimiet (zie § 7.4.2).  
 
Het restant financieringstekort van afgerond € 25 miljoen wordt gedekt met langlopende schuld (looptijd 1 
jaar of langer). De langlopende schuld komt daarmee eind 2015 uit op € 168 miljoen (zie voor een 
berekening bijlage Staat van langlopende geldleningen). 
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Het renterisico van vaste schuld is net als dat van korte schuld wettelijk begrensd. De norm wordt 
overschreden als een gemeente in een bepaald jaar meer dan 20% van het uitgaventotaal moet 
herfinancieren (inclusief renteherziening). Hilversum blijft in de periode 2015 tot 2018 gemiddeld  
€ 32 miljoen onder de norm, zoals de berekening hierna laat zien. 
 

 
 
 
7.4.4. Risicoprofiel leningenportefeuille 
Het totaalbedrag aan leningen per 1 januari 2015 is geraamd op € 158 miljoen, verdeeld over 36 leningen. 
De rentepercentages variëren tussen de 2,96% en 5,45%. In de vorige paragraaf is uitgelegd dat Hilversum 
ruim binnen de rente risiconorm blijft. Dit komt omdat het aflossingspatroon van de bestaande 
leningenportefeuille voldoende gespreid is. Hilversum heeft maar 3 leningen waarvan de rente tussentijds 
kan worden herzien (renteconversie). Bij dit type leningen is het renterisico het grootst, maar binnen de 
Hilversumse portefeuille zijn ze van ondergeschikt belang. In onderstaand overzicht wordt de 
samenstelling van onze leningenportefeuille samengevat. 
 

 
 
7.4.5. Rente 
 
Algemeen 
De rentelasten worden zowel bepaald door de omvang van de schuld als door het rentepeil. Het doen van 
betrouwbare voorspellingen over de renteontwikkeling is niet goed mogelijk. Een groot aantal factoren is 
hierop van invloed, zoals de ontwikkeling van de economische groei bijvoorbeeld. Sinds 2009 wordt de 
rente sterk beïnvloed door de schuldenproblematiek en de economische crisis in Europa. Zowel de korte 
rente als de rentes voor langlopende leningen zijn zeer laag. De financiële markten zijn nog steeds 
onrustig. 
 
 

Berekening renterisico 2015 2016 2017 2018

1 Renteherziening op vaste schuld 454 0 0 0
2 Te betalen aflossingen 15.752 16.299 15.965 15.784
3 Renterisico op vaste schuld (1+2) 16.206 16.299 15.965 15.784
4 Renterisiconorm (= 20% van uitgaventotaal) 48.600 48.600 48.600 48.600

5a Ruimte onder renterisiconorm (4-3) 32.394         32.301         32.635           32.816           
5b Overschrijding renterisiconorm -              -              -                -                

Berekening renterisiconorm 2015 2016 2017 2018
Uitgaventotaal jaar T (=begrotingsjaar) 243.000       243.000       243.000         243.000         

4a Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20%
4b Renterisiconorm jaar T (=begrotingsjaar) 48.600         48.600         48.600           48.600           

Tabel 7.1 Berekening renterisiconorm Bedragen x € 1.000

Omschrijving soort lening Aantal Looptijd Boekwaarde Rentepercentage

in jaren per 01-01-2015 tussen

in mln

Lineair aflosbare leningen met renteconversie 3 25 3.489 3,44 - 4,87

Lineair aflosbare leningen met vaste rente 33 10 - 25 154.991 2,96 - 5,45

Totaal 36 158.480

Tabel 7.2 Onderverdeling leningen naar wijze van aflossing (Bedragen x € 1.000)
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Kosten 
Voor de begroting 2015 gaan wij uit van een marktrente van 0,4% voor looptijden korter dan 1 jaar en een 
rente van 3% voor langlopende schuld (uitgaande van een 25-jaars looptijd). Onderstaand staatje geeft een 
overzicht van de rentelasten. In 2015 bedragen deze € 6,4 miljoen, gebaseerd op het geraamde 
financieringstekort van € 38 miljoen (zie par. 7.4.3) en de hiervoor genoemde marktrente. Deze lasten 
worden via een rente omslagpercentage verdeeld over de programma's. Het rente omslagpercentage komt 
voor 2015 uit op 3,00% (2014: 3,35%).  
 

 
 
 
Gevoeligheidsanalyse 
Tabel 7.1 in paragraaf 7.4.3 geeft onder meer informatie over de aflossingen op onze bestaande leningen in 
de jaren 2015 t/m 2018. De tabel hieronder geeft aan wat - uitgaande van herfinanciering van deze 
aflossingen (met andere woorden: de schuld neemt niet toe of af) - de financiële gevolgen zijn als dit 
rentepercentage 1% hoger wordt dan de 3% waarmee in deze begroting gerekend is (uiteraard verdubbelen 
deze bedragen bij een 2% hoger rentepercentage en worden ze drie keer zo hoog bij een 3% hoger 
rentepercentage): 
 

 

Lasten en baten financieringsfunctie Rekening Begroting Begroting

2013 2014 2015

LASTEN

Rente gespecificeerd naar:

- rente van bestaande langlopende geldleningen 6.392 6.269 5.732

- rente van nieuw aan te trekken langlopende geldleningen* 500 687

- rente van kortlopende financieringsmiddelen 51 66 55

Totaal lasten 6.443 6.835 6.474

* Inclus ief s telpos t na i jl ing ad € 784.000 (Bedragen x € 1.000)

Tabel 7.3 Lasten en baten van de financieringsfunctie

Omschrijving Aflossings-
bedrag 2015 2016 2017 2018

Herfinanciering aflossingen 2015 15.752 158 158 158 158
Herfinanciering aflossingen 2016 16.299 163 163 163
Herfinanciering aflossingen 2017 15.965 160 160
Herfinanciering aflossingen 2018 15.784 158

Totale extra rentelasten (indicatief) bij een rentestijging van 1% 63.800 158 321 480 638
Tabel 7.4 Extra rentekosten te herfinancieren aflos singen

Hogere rentelasten per % rentestijging

(bedragen x € 1.000)
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7.5. Bedrijfsvoering 
 
7.5.1. Inleiding 
De paragraaf Bedrijfsvoering is een verplichte begrotingsparagraaf. In deze paragraaf wordt inzicht 
gegeven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Deze 
paragraaf bevat de volgende onderdelen:  
• Organisatieontwikkeling; 
• Inhuur van externen; 
• Communicatie; 
• Digitalisering dienstverlening; 
• Informatiebeheer en beveiliging 
• Dashboard bedrijfsvoering. 
 
7.5.2  Organisatieontwikkeling 
In het kader van de organisatieverandering ‘Slank en Hoogwaardig’ is er een nieuwe organisatiestructuur. 
Bij het ontwerp van de structuur zijn we heel bewust afgestapt van de traditionele, hiërarchische en 
verkokerde ‘hark’ van de productgerichte dienstenstructuur en hebben we gekozen voor een directiemodel 
met sterke horizontale (programma-)lijnen, dat aansluit op de behoeften van de doelgroepen (Bewoners, 
Bezoekers en Bedrijven). 
Nu de organisatiestructuur staat en de plaatsing van leidinggevenden is gerealiseerd, concentreren we ons 
in fase 4 op de medewerkers. Fase 4 is erop gericht de medewerkers zodanig te plaatsen dat hun 
kwaliteiten maximaal tot hun recht komen. In 2015 ronden we de reorganisatie ‘Slank en Hoogwaardig’ 
(fase 4) af en werken we verder aan een cultuuromslag in de richting van ‘Hoogwaardigheid’. Bij deze 
ontwikkeling gaat het erom dat de beoogde, omgevingsgerichte werkwijze en de daarmee gepaard gaande 
houding en gedrag (cultuur) door iedere medewerker wordt doorleefd en toegepast.  
 
Ontwikkelactiviteiten op dit gebied zijn de volgende thema’s: 
 
De Hilversumse methode  
 

(Voortgaande) implementatie/verbetering van procesmatig, projectmatig 
en programmatisch werken, bevordering en verbetering van (interne) 
samenwerking; 

Omgevingsbewust werken  
 

Van buiten naar binnen denken en werken, lerend organiseren: 
ontwikkeling vensterrol bij medewerkers, externe 
rolneming/samenwerken met externe partners, communicatiever maken 
van de organisatie; 

De Hilversumse ambtenaar. 
 

Aandacht voor professionalisering en vaardigheidsontwikkeling in 
aansluiting op de missie,visie en strategie van de organisatie. 

 
Naast de cultuuromslag ligt de afronding van de reorganisatie (fase 4) van de organisatieverandering 
‘Slank en Hoogwaardig’ in 2015 ook de nadruk op: 
1. De inrichting van een nieuw functiegebouw met generieke functies (HR21); 
2. De inrichting van een nieuwe gesprekscyclus met het personeel; 
3. De implementatie van strategische personeelsplanning; waarbij structureel in kaart gebracht wordt de 

instroom, doorstroom en uitstroom van de organisatie met als doel een optimale ondersteuning van de 
organisatiedoelstellingen; 

4. De intensivering van opleidings- en ontwikkelactiviteiten gericht op kennis, vaardigheden en gedrag. 
Instrumenten zijn o.a. Hilversum Academie, MD-traject en kweekvijver (talentenpool). 

Bovenstaande thema’s bevorderen de ontwikkeling en (interne) mobiliteit van medewerkers met als 
beoogd resultaat dat de organisatie in staat is professioneel in te spelen op de ontwikkelingen in de 
samenleving. Vervolgens leidt een en ander naar verwachting tot  minder inhuur van derden.  
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7.5.3 Inhuur van externen  
De inhuur derden betreft de inzet van externe krachten om werk te doen dat tot de eigen taken van de 
organisatie behoort, die onder leiding van het eigen lijnmanagement worden uitgevoerd en waarvoor per 
arbeidsduur betaald wordt.  
 
De raad heeft haar zorgen uitgesproken over het aanzienlijke verschil tussen de begrote kosten van inhuur 
en de werkelijk verantwoorde kosten van inhuur in de jaarrekening 2013. Dit komt omdat de meeste 
inhuur niet wordt begroot maar binnen reguliere budgetten wordt opgevangen. Op hoofdlijnen zijn er de 
volgende verklaringen: 
• De inhuur als gevolg van vacatures en ziekte wordt gedekt binnen de begrote personeelslasten maar 

worden zichtbaar bij het component ‘inhuur’. Tevens worden voor specifieke (incidentele) klussen 
ook externe krachten ingezet, welke niet volledig zijn begroot. Dit betreft meestal klussen met een 
dusdanige specialistische kennis dat het niet lonend is om hiervoor vast personeel aan te nemen. 
Tevens staan daar budgetten tegenover zoals participatiebudgetten die jaarlijks wisselen.  

• Onder de noemer projecten en investeringen worden de decentralisaties vanuit het rijk of projecten 
zoals het HOV en het voormalige IBP verantwoord.  Hier ontvangen wij als gemeente ook gelden 
voor. Deze gelden zijn niet altijd exact geraamd, omdat ze op een later tijdstip dan de vaststelling van 
de begroting kunnen wijzigen;  

• De inhuur op basis van het Participatie budget van Werk Inkomen en Zorg valt in de loop van het jaar 
hoger uit dan in de primaire begroting geraamd is. Op het moment van het opstellen van de begroting 
is nog niet bekend wat de hoogte is van het te ontvangen Participatiebudget en de personele 
component (inclusief benodigde inhuur) t.b.v. de uitvoering van de decentralisatie Sociaal Domein. 

Gelijktijdig met de begroting 2015 ontvangt u een notitie met daarin een analyse over verschillende 
categorieën inhuur en te nemen maatregelen.  
 
7.5.4 Veranderopgave voor communicatie 
In het kader van de gemeentebrede veranderopgave heeft communicatie een dubbele veranderopgave: 
1. de gemeentebrede cultuuromslag (minder verkokering, horizontale integraliteit & van buiten naar 

binnen) moet worden geïncorporeerd; 
2. medewerkers van de afdeling communicatie hebben een voortrekkersrol om de gehele organisatie: 

• communicatief vaardiger te maken; 
• meer empathisch te laten communiceren; 
• pro-actiever te laten communiceren; 
• te leren de communicatie te laten aansluiten op de behoeften van de doelgroepen. 

 
Daarnaast is vanuit het bestuur de behoefte gegroeid om professioneler, met veel aandacht voor 
reputatiemanagement, de profilering van “Hilversum: Mediastad” explicieter vorm te geven. In dit kader 
wordt ‘relatiemanagement’ en ‘netwerkmanagement’ geïntroduceerd met als doelstelling opener, 
journalistieker, pro-actiever en transparanter met de verschillende doelgroepen en stakeholders in de 
samenleving te communiceren.  
 
Tenslotte bestaat de voortdurende noodzaak om kritisch naar de productie van alle communicatiemiddelen 
te kijken. Met de komst van o.a. social media (websites, twitter, facebook) is de hoeveelheid 
communicatie kanalen in de afgelopen tien jaar explosief gegroeid1.  Een deel van de productie is in de 
afgelopen periode extern weggezet en alle taken worden momenteel onder de loep genomen. In 2015 
zullen we alle productie die buiten de deur kan aan derden overdragen en zal de communicatie via een 
aantal verouderde en minder relevante communicatiekanalen worden beëindigd.  
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De specifieke veranderopgaven voor 2015 zijn: 
• de profilering college wordt, op basis van de 5 collegethema’s, helder en transparant uitgedragen. 

Adviseurs worden hiertoe rechtstreeks aan bestuurders gekoppeld;  
• de vensterfunctie (luisteren in de samenleving) krijgt in 2015 dusdanig vorm dat de Hilversummer dit 

ook bemerkt 
• de interne communicatie (organisatieverandering communiceren) wordt geprofessionaliseerd; 
• berichtgeving in de media wordt op een hoogwaardige manier gemonitord en geduid, waarna proactief 

nieuws wordt gemaakt; 
• de kwaliteit van raads-, wethouders- en persberichten/brieven wordt sterk verbeterd; 
• de uitingen van de gemeente via social media krijgen een nieuwe vorm, waardoor ze beter worden 

benut en ingezet. 
• het doelgroepenbeleid wordt helder vormgegeven, waardoor maatwerk in de communicatie mogelijk 

is (specifieke communicatie afgestemd op doelgroepen, wijken, instellingen) 
 
7.5.4.1 Profilering college en reputatiemanagement 
In het 3e kwartaal van 2014 is tijdelijk de functie van ‘strategisch communicatie adviseur’ toegevoegd aan 
de communicatieploeg. Expliciet doel is zowel de profilering van het bestuur, woordvoering & de 
gemeente vorm te geven alsmede te starten met reputatiemanagement. In 2015 staat zowel Hilversum 
Mediastad als het Hilversumse bestuur zichtbaar op de kaart. Halverwege 2015 zullen we de taken en 
resultaten van de strategische communicatie adviseur worden geëvalueerd en besloten of en op welke 
wijze hier een vervolg aan wordt gegeven.  
 
7.5.4.2 Heroverweging communicatiemiddelen 
Op basis van kosten bereik, effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, productietijd, integraliteit en horizontale 
accenten nemen we in de tweede helft van 2014 alle communicatiemiddelen in heroverweging. 
Uitgangspunten hierbij zijn: 
• communicatieproducten met weinig bereik / waardering en hoge kosten worden gestopt; 
• communicatieproducten die extern tegen lagere kosten en met een hogere kwaliteit kunnen worden 

geproduceerd worden extern weggezet; 
• communicatieproducten die intern worden geproduceerd worden kwalitatief naar een hoger plan 

getild.  
 
7.5.5 Digitalisering dienstverlening 
Onderstaand ziet u een overzicht van de acties die in 2015 doorlopen als uitvloeisel van de in 2011 
vastgestelde nota betreffende het digitaliseren van processen: 
1. Het doel is om in 2015 alle veel voorkomende eenvoudige aanvragen als e-dienst aan te bieden. Zodat 

inwoners en bedrijven meer gelegenheid hebben om via eenvoudige processen digitale aanvragen in te 
dienen, en er een goede afweging wordt gemaakt tussen kosten en baten. Deze afweging zal per 
e-dienst worden gemaakt. 

2. Het digitaliseren van uitgaande facturen loopt door in 2015.  
3. In 2015 zijn binnen het Gegevenshuis alle applicaties met betrekking tot de BAG, WOZ, en BGT 

gemoderniseerd en aangesloten op de wettelijke Landelijke Voorzieningen.  
 
In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor zaakgericht werken, met de nadruk op functionaliteit, 
techniek en systematiek. In 2015 wordt de nadruk gelegd op de aansluiting op het eigen werkproces en 
houding en gedrag van onze medewerkers. Dit heeft tot doel dat informatie beter vastgelegd wordt, en dus 
beter terug te vinden is.   
 
De digitalisering van de dienstverlening en het zaakgericht werken draait op software die we via 
GovUnited afnemen van GreenValley. In 2016 loopt de overeenkomst tussen deze partijen af. Uiterlijk 
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begin 2015 zal het college van B&W, geadviseerd door de gemeenteraad, een keuze maken hoe we na 
deze periode verdergaan. Deze keuze bepaalt de invulling van de plannen die in 2015 gemaakt zullen 
worden voor een zorgvuldige overgang in 2016.  
 
7.5.6 Informatiebeheer en beveiliging  
In 2014 hebben we een nieuw informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, en een bijbehorend 
informatiebeveiligingsplan voor 2015 opgesteld. Waar voorheen de nadruk lag op techniek en procedures 
om te voldoen aan wetgeving, is het plan voor 2015 meer gericht op communicatie, bewustzijn en 
organiseren van informatiebeveiliging binnen de context van meer samenwerking in ketens: 
1. Communiceren van heldere spelregels over informatiebeveiliging en privacy op de website, in 

samenhang met de ontwikkelingen in de decentralisatie in de zorg. 
2. Organisatie breed verbeteren bewustzijn ten aanzien van informatiebeveiliging. 
3. Inbouwen toezicht op informatiebeveiliging in de bedrijfsvoeringscyclus, inclusief rapportage richting 

gemeenteraad bij de jaarrekening. 
 
7.5.7 Dashboard bedrijfsvoering 
Om belangrijke bedrijfsvoering aspecten periodiek te meten en te evalueren, ontwikkelen we een 
dashboard waarin we zowel interne als externe prestatie indicatoren opnemen. Uitgangspunt is bovendien 
dat de twee bestuurlijke niveaus en het managementniveau ieder hun eigen specifieke stuurinformatie 
kennen. Het gemeentelijk dashboard bevat daarom effect- en prestatie-indicatoren op het niveau van (1) de 
raad, (2) het college en (3) management.  
 
Een aantal van de prestatie-indicatoren van het dashboard maakt deel uit van een beloningssystematiek. 
Deze systematiek bestaat er in dat het concern, mits er bij de jaarrekening sprake is van een batig saldo, bij 
het behalen van de doelstellingen een toevoeging aan de ‘algemene bedrijfsvoeringsreserve’ ontvangt. 
Deze door u bij de jaarrekening 2013 ingestelde reserve is bestemd voor het organiseren van concernbrede 
activiteiten op het gebied van hoogwaardige organisatie. De maximale toevoeging op jaarbasis bedraagt 
1% van de loonsom. 
 
De beloningssystematiek kent de volgende indicatoren: 
1. Ziekteverzuim; 

Deze indicator meet het percentage ziekteverzuim over één jaar. De norm voor 2015 is: niet meer dan 
5% van de uren voor welke medewerkers van de gemeente zijn aangesteld, wordt vanwege ziekte 
verzuimd. 

2. Realisatie begroting; 
Deze indicator meet het verschil tussen de werkelijke en de begrote lasten, respectievelijk baten, 
uitgedrukt als een percentage van de begrote lasten, respectievelijke baten. Met ‘begroot’ wordt 
gedoeld op de laatst bijgestelde begroting, dus inclusief begrotingswijzigingen. De norm voor 2015 is: 
een afwijking van maximaal 3%. 

3. Telefonische bereikbaarheid; 
Deze indicator meet de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers. De meting vindt vier keer in 
het jaar plaats (1 keer per kwartaal). De norm voor 2015 is: bij minimaal 90% van de telefoontjes 
(zowel van binnen als buiten) wordt de telefoon binnen zes keer overgaan opgenomen. 

4. Afhandeling zaken; 
Deze indicator meet het percentage zaken dat binnen de ‘wettelijke’ of ‘redelijke’ termijn van acht 
weken is afgehandeld. De norm voor 2015 is: ten minste 95% van de zaken is binnen de wettelijke 
termijn afgehandeld. 

5. Betrouwbaarheid en vindbaarheid (digitale) informatie. 
Deze indicator meet of het beheer van de papieren en digitale informatie geheel, deels of niet voldoet 
aan de bestaande regelgeving. Op basis van het archiefinspectierapport juli 2010 – juni 2013 is de 
ambitieuze verwachting dat in 2015 het beheer van de papieren informatie voor 78% geheel en voor 
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22% deels voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving. Voor wat betreft de digitale informatie is de 
verwachting dat 50% geheel en 50% deels aan de bestaande wet- en regelgeving voldoet. De norm 
voor 2015 stellen wij dan ook op: 
 
     Geheel  Deels 
Papieren informatie   78%  22% 
Digitale informatie   50%  50%  
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7.6. Verbonden partijen 
 
Naam verbonden partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
Vestigingsplaats Den Haag 

Oprichtingsdatum  23 december 1914 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Programma 1. Financiën 

Doel en openbaar 
belang 

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor 
overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met 
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo 
laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 
burger en is het voor de gemeente mogelijk om op eenvoudige wijze 
toegang te krijgen tot de geldmarkt. 

Partners Het Rijk is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is 
in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 

Bestuurlijke deelname 
van de gemeente 

De gemeente Hilversum heeft 120.939 van de 55.690.720 aandelen 
en daarmee 0,2% van het stemrecht op de AVA (Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders). De gemeente wordt op de AVA 
vertegenwoordigd door de wethouder Financiën. 

Financiële deelname 
van de gemeente 

Hilversum bezit 120.939 aandelen, gewaardeerd op € 274.000. 

Eigen vermogen van de 
verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 3,43 miljard 
Per 31 december 2012: € 2,75 miljard 

Vreemd vermogen van 
de verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 128 miljard 
Per 31 december 2012: € 139 miljard 

Financieel resultaat van 
de verbonden partij 

Nettowinst na belastingen: 
Per 31 december 2013: € 283 miljoen. 
Per 31 december 2012: € 332 miljoen. 
 
Dividenduitkering: 
Per 31 december 2013: € 140.000 (begroot); € 153.593 (werkelijk) 
Per 31 december 2012: € 140.000 (begroot); € 180.199 (werkelijk) 

Risico’s Geen risico’s. De bank heeft de volgende ratings: Standard & 
Poor’s: AA+; Moody’s: Aaa; Fitch: AAA. 

Ontwikkelingen De dekkingsgraad van de BNG moet in 2018 voldoen aan de Basel 
III-normen, die er op zijn gericht de risico’s van de banken te 
verlagen. De Bank heeft een plan opgesteld met als doelstelling eind 
2017 aan deze normen te voldoen. Eén van de genomen maatregelen 
is de verlaging van de aan aandeelhouders uit te keren winst van 
50% naar 25% van het nettoresultaat van de Bank. Deze maatregel is 
in 2012 ingegaan. 

Rapportages Jaarverslag half maart en halfjaarbericht eind augustus. 
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Naam verbonden partij Vitens N.V. 

Vestigingsplaats Utrecht  

Oprichtingsdatum Vitens is op 18 mei 2002 ontstaan door een fusie van de 
drinkwaterbedrijven Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en 
Waterleiding Maatschappij Overijssel. In 2006 is Vitens verder 
gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland. 
Hilversum is aandeelhouder van een voorloper van Vitens en sinds 
de fusie aandeelhouder van Vitens. 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Programma 1. Financiën 

Doel en openbaar 
belang 

Het statutaire doel van Vitens is de uitoefening van een publiek 
(drink)waterbedrijf, waaronder de winning, de productie, het 
transport, de verkoop en de distributie van water (statuten art 3 lid 
1). Het doel van de deelname van Hilversum is het beïnvloeden van 
het beleid van Vitens, teneinde de prijs van water voor de 
Hilversumse burgers en bedrijven zo laag mogelijk te houden. 

Partners De aandelen van de N.V. zijn in handen van provinciale en 
gemeentelijke overheden. 

Bestuurlijke deelname 
van de gemeente 

De gemeente Hilversum heeft 89.569 van de 5.777.247 aandelen en 
daarmee 1,55 % van het stemrecht op de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA). De gemeente wordt op de AVA 
vertegenwoordigd door de wethouder Financiën. 

Financiële deelname 
van de gemeente 

Hilversum bezit 89.569 aandelen (op een totaal van 5.777.247), met 
elk een verkrijgingsprijs van € 1,00 (één euro). Op de gemeentelijke 
balans is de financiële deelname in Vitens daarom gewaardeerd op 
€ 89.569. 

Eigen vermogen van de 
verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 438 miljoen 
Per 31 december 2012: € 386 miljoen.  

Vreemd vermogen van 
de verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 1.274 miljoen 
Per 31 december 2012: € 1.297 miljoen.  

Financieel resultaat van 
de verbonden partij 

De netto winst over 2013 bedroeg € 39,3 miljoen, hiervan is € 23,6 
toegevoegd aan het eigen vermogen,  € 15,7 miljoen is uitgekeerd 
aan de aandeelhouders (€ 2,72 per aandeel)  
 
De netto winst over 2012 bedroeg € 29,6 miljoen, hiervan is € 14,47 
toegevoegd aan het eigen vermogen,  € 14,9 miljoen is uitgekeerd 
aan de aandeelhouders (€ 2,57 per aandeel) 
 
Voor Hilversum betekent dat over 2012 (in 2013) € 230.000 aan 
dividend is ontvangen en over 2013 (in 2014) € 244.000. In de 
begroting is € 251.000 aan dividendinkomsten geraamd. 
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Risico’s Geen risico. Het betreft een bedrijf met een monopolie op het gebied 
van drinkwater. 

Ontwikkelingen Geen. 

Rapportages Begroting (t-1, november voor de (AVA december), jaarrekening en 
jaarverslag (t+1, maart, voor de AVA van april). 
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Naam verbonden partij Werkvoorzieningsschap Tomingroep 

Vestigingsplaats Hilversum 

Oprichtingsdatum 1 december 1988 (huidige vorm sinds 1 november 1997) 
Hilversum neemt deel sinds 1 december 1988. 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam 

Programma 2. Sociale Zaken 
 Doel en openbaar 

belang 
De Tomingroep voert namens de deelnemende gemeenten wettelijke 
taken uit die gericht zijn op het aanbieden van aangepast werk aan 
mensen met een arbeidsbeperking. 
 

Partners De gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Laren, 
Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren 

Bestuurlijke deelname 
van de gemeente 

In het Algemeen Bestuur (AB) van het Schap heeft elke 
deelnemende gemeente één vertegenwoordiger. Elke 
vertegenwoordiger heeft één stem. Er zijn twee externe adviseurs 
aan het AB toegevoegd. Namens de gemeente Hilversum heeft de 
wethouder Sociale Zaken zitting in het DB. Hilversum is niet 
vertegenwoordigd in het driekoppige Dagelijks Bestuur (DB). 

Financiële deelname 
van de gemeente 

De bijdrage van de gemeente Hilversum voor 2013 bedroeg  
€ 140.000. Deze was begroot op € 158.000. Sinds 2008 wordt ook 
de rijksbijdrage WSW die de gemeente ontvangt, doorbetaald aan de 
Tomingroep. In 2013 was de rijksbijdrage € 8,6 miljoen. 

Eigen vermogen van de 
verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 1,5 miljoen 
Per 31 december 2012: € 1,5 miljoen 

Vreemd vermogen van 
de verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 12,9 miljoen 
Per 31 december 2012: € 13,8 miljoen 

Financieel resultaat van 
de verbonden partij 

Het financieel resultaat is in elk rekeningjaar formeel € 0. Het Schap 
heeft een 100% deelneming in Tomingroep BV. Het Schap en de 
BV hebben een meerjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
In deze overeenkomst garandeert de BV aan het Schap een 
nulresultaat, en verklaart het Schap dat de SW-medewerkers bij de 
BV worden gedetacheerd. De garantietoekenning van de BV aan het 
Schap (= compensatie van negatief resultaat) bedroeg in 2013 
€ 2.555, in 2012 € 2.714. 

Risico’s De gemeente is 100% risicodrager voor haar aandeel (= het aantal 
werkdagen van de in de gemeente Hilversum wonende 
werknemers). 
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Ontwikkelingen Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Er 
vindt vanaf dat moment geen nieuwe instroom in de WSW meer 
plaats. Inwoners die voorheen in aanmerking kwamen voor de WSW 
vallen onder de Participatiewet. De inwoners met een WSW 
dienstverband behouden hun rechten en plichten. Op de bekostiging 
van de WSW wordt door het Rijk bezuinigd. De in het Schap 
deelnemende gemeenten beraden zich over de vraag hoe Tomin 
financieel levensvatbaar kan blijven met een op termijn afnemende 
groep inwoners die onder de WSW blijven vallen en een afnemend 
budget. Zij doen dit door middel van het opstellen en uitwerken van 
een businesscase.   

Rapportages Begroting (mei), jaarrekening (juli) en jaarverslag (juli) 
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Naam verbonden partij Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek 
Vestigingsplaats Bussum 

Oprichtingsdatum  Opgericht op 9 maart 2000. Hilversum neemt vanaf het begin deel. 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam 

Programma 3. Onderwijs en jeugdzaken 

Doel en openbaar 
belang 

De GR heeft tot doel de naleving van de Leerplichtwet 1969, de wet 
op het voortgezet onderwijs, de wet educatie en beroepsonderwijs en 
de wet op de expertisecentra op doelmatige en gecoördineerde wijze 
te bevorderen (GR art. 4 lid 1). Het openbaar lichaam draagt zorg 
voor de uitvoering van de gemeentelijke taken die uit deze wetten 
voortvloeien (GR art. 4 lid 2 en 3). 
 
 Partners De gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Laren, Muiden, 
Naarden, Weesp en Wijdemeren. 

Bestuurlijke deelname 
van de gemeente 

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door de 
onderwijswethouders van de samenwerkende gemeenten. De 
stemverhouding in het bestuur is evenredig aan het inwoneraantal. 
De Hilversumse onderwijswethouder heeft ook zitting in het 
driekoppige DB. 

Financiële deelname 
van de gemeente 

Het RBL krijgt jaarlijks een evenredige financiële bijdrage van alle 
deelnemende gemeenten. Het aandeel voor Hilversum in 2013 is  
€ 159.000,-. Daarnaast krijgt Hilversum als centrumgemeente een 
rijksbijdrage ten behoeve van het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). In 2013 
bedraagt deze € 625.000. Deze rijksbijdrage wordt volledig aan het 
RBL beschikbaar gesteld, omdat deze is belast met de uitvoering 
van de RMC-functie. 

Eigen vermogen van de 
verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 200.165 
Per 31 december 2012: € 201.332 

Vreemd vermogen van 
de verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 137.198 
Per 31 december 2012: € 123.122 

Financieel resultaat van 
de verbonden partij 

Over 2013 was er een negatief resultaat van € 1.167. Over 2012 was 
er een negatief resultaat € 35.629,-. Het tekort is in beide gevallen 
onttrokken aan de reserves. 

Risico’s In geval van eventuele opheffing van het RBL is de gemeente 
Hilversum naar evenredigheid verantwoordelijk voor de 
wachtgelden van de op dat moment uit Hilversum afkomstige 
leerplichtambtenaren. Dit betreft maximaal een bedrag van € XXX 
per jaar. Ook zal de gemeente dan zelf de Leerplichtwet weer 
moeten uitvoeren, omdat dit een wettelijke taak is. 
 

Ontwikkelingen Op basis van een door B&W overgenomen motie komt het college 
B&W met een visiedocument over het RBL en haar positie binnen 
de transformatie van het sociaal domein. 
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Rapportages Begroting 2015. 
Jaarrekening 2013. 
Periodieke accountgesprekken met de directeur van het RBL. 
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Naam verbonden partij Stichting Gooisch Natuurreservaat 
Vestigingsplaats Hilversum 

Oprichtingsdatum Opgericht op 11 november 1932 als samenwerkingsverband van de 
provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Blaricum, 
Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden. 

Rechtsvorm Stichting 
 Programma 6. Milieubescherming, natuur en leefbaarheid 

Doel en openbaar 
belang 

Het doel van de stichting is (1) het in stand houden van het 
natuurschoon van het Gooi door het eigendom te verkrijgen over 
terreinen en daar voorgoed natuurreservaten van te maken en  (2) 
het publiek te laten genieten van het natuurschoon van het Gooi 
(statuten van de stichting, art. 2 lid 1). 
 

Partners De gemeenten Amsterdam, Blaricum, Bussum, Huizen, Laren en 
Naarden, en de provincie Noord-Holland. 

Bestuurlijke deelname 
van de gemeente 

Het Algemeen Bestuur heeft 17 zetels, waarvan Hilversum er, met 
één wethouder en drie raadsleden, vier bezet (statuten, art. 5). In het 
achtkoppige Dagelijks Bestuur (art. 6) wordt Hilversum 
vertegenwoordigd door de wethouder Milieubescherming, natuur en 
leefbaarheid. 

Financiële deelname 
van de gemeente 

De nettobijdrage van Hilversum bedraagt in 2015 € 477.000. 

Eigen vermogen van de 
verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 1.514.645 
Per 31 december 2012: € 1.176.868 

Vreemd vermogen van 
de verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 696.338 
Per 31 december 2012: € 547.360 

Financieel resultaat van 
de verbonden partij 

Het resultaat over het boekjaar 2013 bedraagt, na reservemutaties, 
€ 77.653 voordelig. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de 
egalisatiereserve algemeen. 

Risico’s Amsterdam treedt mogelijk per 2017 uit het GNR. Dit zou voor het 
GNR jaarlijks circa € 175.000 aan inkomsten schelen. Het GNR 
onderzoekt verdienmodellen, kostenbesparing door samenwerking 
en toetreding van een nieuwe partner als mogelijkheden om dit 
financiële gat te dichten. Als dat niet lukt, bestaat de kans dat de 
overige deelnemers het verschil bijpassen. In het geval van 
Hilversum zou het dan gaan om een extra bijdrage van circa 
€ 50.000. 
 

Ontwikkelingen Teneinde uit te kunnen treden is Amsterdam in 2013 een rechtszaak 
gestart tegen de andere deelnemers aan de stichting. In mei 2013 
heeft de rechter geoordeeld in het nadeel van Amsterdam. Amster-
dam is in hoger beroep is gegaan. Op 22 juli 2014 heeft het hof 
geoordeeld dat Amsterdam per 1 januari 2017 uit het GNR mag 
treden. De overige deelnemers beraden zich op de mogelijkheid om 
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in cassatie te gaan. Dat kan tot 22 oktober 2014. Daarnaast voert de 
stichting GNR verkennende gesprekken met de Provinciale 
Waterleidingduinen Noord-Holland (PWN) over toetreding tot de 
stichting GNR. 
 

Rapportages Begroting, jaarrekening, en jaarverslag. 
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Naam verbonden partij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

Vestigingsplaats Hilversum 

Oprichtingsdatum  1 januari 2007 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam 

Programma 10. Openbare orde en veiligheid, brandweer 

Doel en openbaar 
belang 

Het doel van de Veiligheidsregio is het verhogen van de effectiviteit 
en efficiëntie van de hulpverlening bij crisisbeheersing en 
rampenbestrijding door deze regionaal te organiseren. De 
Veiligheidsregio draagt zorg voor de uitvoering van de volgende 
taken: 
1. de brandweerzorg; 
2. de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de daaraan 

verbonden bevolkingszorg; 
3. de geneeskundige hulpverlening. 
4. het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke 

meldkamer voor brandweer, geneeskundige hulpverlening en 
ambulancevervoer. 

Partners De gemeenten Blaricum, Bussum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp en Wijdemeren. 

Bestuurlijke deelname 
van de gemeente 

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 
deelnemende gemeenten. De burgemeester van Hilversum is 
voorzitter. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Het 
veiligheidsbestuur neemt besluiten bij meerderheid van stemmen. 
Bij stakende stemmen krijgt de voorzitter een beslissende stem. 

Financiële deelname 
van de gemeente 

De voor 2015 geraamde bijdrage van Hilversum is € 6.916.000. 

Eigen vermogen van de 
verbonden partij 

Per 31 december 2013 € 1.219.933 
Per 31 december 2012: € 1.679.171 

Vreemd vermogen van 
de verbonden partij 

Per 31 december 2013 € 18.937.811 
Per 31 december 2012: € 4.605.144 

Financieel resultaat van 
de verbonden partij 

De jaarrekening 2013 van de Brandweer Gooi en Vechtstreek sluit 
voor resultaatbestemming met een negatief saldo van € 326.843. 

Risico’s De deelnemende gemeenten dragen bij in een eventueel tekort op 
basis van het aantal inwoners. De regionalisering gaat verder 
gepaard met onrust onder vrijwilligers en de doorontwikkeling van 
de brandweer. 
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Ontwikkelingen Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd rond doorontwikkeling van 
de regionale brandweer. In 2013 is de gemeenschappelijke regeling 
(GR) gewijzigd en er is onder meer een nieuwe financiële 
verdeelsystematiek gekomen. De gemeente Hilversum is 
voordeelgemeente, want we hoeven in 201 rond de € 300.000 
minder betalen. Om de nadeelgemeenten tegemoet de komen, is er 
gekozen voor een gefaseerde invoering van drie jaar. 2015: 1/3 
nieuwe sleutel, 2/3 oude sleutel; 2016: 2/3 nieuwe sleutel, 1/3 oude 
sleutel; 2017: nieuwe sleutel. De samenwerking met Flevoland en 
Utrecht neemt steeds steviger vormen aan. De gemeenschappelijke 
meldkamer in kamp Zeist zal de samenwerking versterken en 
versnellen. 

Rapportages Ontwerp-begroting (uiterlijk 1 april); ontwerp-jaarrekening (uiterlijk 
1 juli) 
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Naam verbonden partij Regio Gooi en Vechtstreek 

Vestigingsplaats Bussum 

Oprichtingsdatum  Opgericht in 1967 als ‘gewest Gooiland’. Hilversum neemt vanaf 
het begin deel. In 1974 uitgebreid met de Vechtgemeenten en 
omgedoopt in ‘gewest Gooi en Vechtstreek’. In 2013 is de GR 
herzien en is het samenwerkingsverband omgedoopt in ‘Regio Gooi 
en Vechtstreek’. 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam. 

Programma 11. Bestuurlijke aangelegenheden 

Doel en openbaar 
belang 

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is de samenwerking 
tussen de gemeenten in Gooi en Vechtstreek zodanig vorm te geven 
dat de voor een gezamenlijke aanpak relevante taakstellingen en 
doelen voor de komende jaren kunnen worden aangepakt in een 
daarop toegesneden bestuursvorm onder regie van de deelnemende 
gemeenten en onder waarborging van betrokkenheid van de 
gemeenteraden bij de regionale samenwerking. 
 

Partners De gemeenten Blaricum, Bussum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp en Wijdemeren. 

Bestuurlijke deelname 
van de gemeente 

Op 4 juli 2013 is een nieuw AB (Algemeen Bestuur) van het 
samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek van start gegaan. 
Het oude gewestbestuur, dat uit 31 leden bestond, is afgeslankt naar 
een compact regiobestuur van negen leden. De gemeenten zijn 
daarin vertegenwoordigd via een bepaalde verdeelsleutel. Het 
algemeen bestuur gaat over regionale uitvoering. Beleidsmatige 
afstemming tussen de gemeenten is voorbehouden aan de 
portefeuillehouders. De portefeuillehouders voeren in nauwe 
afstemming met colleges en de raden samen de regie. 
Beleidsafspraken zijn pas bindend als er lokale besluiten van college 
en/of raad over genomen zijn. 

Financiële deelname 
van de gemeente 

De gemeente Hilversum draagt elk jaar bij aan de begroting van de 
Regio Gooi en Vechtreek. In de begroting 2015 wordt (afgerond) 
rekening gehouden met de een bijdrage aan de Regio Gooi en 
Vechtstreek van € 11.079.000. Deze bijdrage is als volgt 
onderverdeeld: 
• Algemene Dienst € 651.000 
• RAV € 95.000 
• GGD € 2.499.000 
• GAD € 7.834.000 

Eigen vermogen van de 
verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 6.877.000. 
Per 31 december 2012: € 4.466.000. 

Vreemd vermogen van 
de verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 9.122.000. 
Per 31 december 2012: € 10.883.000. 
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Financieel resultaat van 
de verbonden partij 

Het resultaat over 2013 was € 2.670.000 (2012: € 3.271.000). 
Hiervan wordt € 2.350.000 aan de gemeenten gerestitueerd, toe te 
schrijven aan: 
• € 1.000 voordeel binnen de Algemene Dienst 
• € 10.000 voordeel binnen Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
• € 2.339.000 voordeel binnen de GAD 
 
Het positieve resultaat dat de gemeente Hilversum ontvangt van de 
GAD wordt, zoals elk jaar, toegevoegd aan de 
tariefsegalisatiereserve Afvalstoffenheffing. 

Risico’s De deelnemende gemeenten dragen op basis van het aantal inwoners 
bij in een eventueel tekort. Een aantal bijdragen wordt verrekend op 
basis van geleverde aantallen tegen een vaste prijs per eenheid. Meer 
afname betekent dan een hogere bijdrage. 

Ontwikkelingen De deelnemende gemeenten hebben de programmatische coördinatie 
en een aantal zaken rond de uitvoering van de te decentraliseren 
regelingen binnen het sociale domein neergelegd bij de 
regio-organisatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het 
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. De regionale 
samenwerkingsagenda wordt in 2015 aan alle gemeenteraden ter 
besluitvorming voorgelegd. 

Rapportages Jaarrekening (mei), begroting (maart / april)  
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Naam verbonden partij Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Vestigingsplaats Lelystad 

Oprichtingsdatum Opgericht 11 juni 2012. De gemeente Hilversum neemt deel sinds 
de oprichting. 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam 

Programma 13. Vergunningverlening en handhaving 

Doel en openbaar 
belang 

Verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven, op het 
gebied van milieu. 

Partners De gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Huizen, Laren, 
Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, 
Wijdemeren en Zeewolde, en de provincies Flevoland en 
Noord-Holland. 

Bestuurlijke deelname 
van de gemeente 

De wethouder die vergunningverlening en handhaving in zijn 
portefeuille heeft, heeft zitting in het algemeen bestuur.  De 
verdeling van de stemmen geschiedt naar rato van de omvang van de 
ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage 
per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling. 

Financiële deelname 
van de gemeente 

De bijdrage van de gemeente Hilversum bestaat uit een jaarlijkse 
bijdrage. In 2015 is deze begroot op € 227.000. 

Eigen vermogen van de 
verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 2.106.000. 
Per 31 december 2012: € 814.000. 

Vreemd vermogen van 
de verbonden partij 

Per 31 december 2013: € 2.358.000. 
Per 31 december 2012: € 1.113.000. 

Financieel resultaat van 
de verbonden partij 

Het resultaat, vóór bestemming, over 2013 was € 1.292.000. In 2012 
was dit  € 814.000. 

Risico’s De Omgevingsdienst heeft een bezuinigingsopdracht, een 
taakstellende bezuiniging van 1% per jaar, oplopend tot 5% in 2018, 
van het begrotingstotaal 2013 (exclusief directe productiekosten) 
opgenomen. Het is de vraag of de Omgevingsdienst er in slaagt die 
opdracht te realiseren. De OFGV heeft voorgesteld om een 
egalisatiereserve te vormen voor de frictiekosten op de 
personeelskosten OFGV ten behoeve van de voorspelde tekorten op 
de begroting in de jaren 2016 tot en met 2018, en hieraan te doteren 
vanuit de jaarrekeningresultaten in de jaren 2013 tot en met 2015. 
De OFGV is nu 1,5 jaar in bedrijf en er is nog een slag te gaan 
voordat er kostenefficiënt gewerkt wordt. De voortgang daarvan 
wordt door de gemeente Hilversum gevolgd via de jaarrekeningen 
en begrotingen. Verder wordt het Activiteitenbesluit milieubeheer 
aangepast. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dat gevolgen 
heeft voor de opdrachtverstrekking naar de OFGV. 
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Ontwikkelingen De OFGV moet een kostenefficiënte organisatie worden, die de 
basis op orde heeft. Op het vlak van bedrijfsvoering is dit de opgave 
voor de komende jaren op het vlak van de bedrijfsvoering. 

Rapportages Begroting (april / mei); jaarrekening en jaarverslag (mei/juni) 
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7.7. Grondbeleid 
 
7.7.1. Inleiding 
De nota Grondbeleid (2009) dient als kader voor de besluitvorming over ruimtelijke projecten en de 
manier waarop gebruik wordt gemaakt van grondbeleid en de bijbehorende instrumenten. Een en ander in 
het licht van de ruimtelijke opgave voor de komende jaren. De nota Grondbeleid dient als beleidskader 
voor sturing en controle. Grondbeleid is van groot financieel belang, waarbij de hiermee samenhangende 
risico’s goed moeten worden gemonitord. 
 
Keuze type grondbeleid 
Om de regierol vanuit de gemeente te kunnen waarborgen en publieke doelen te kunnen realiseren is een 
goed doordachte vorm van grondbeleid en de keuze van het juiste grondbeleidsinstrumentarium van 
belang. Deze keuze is afhankelijk van ambities, tijd, middelen en beschikbare capaciteit. De keuze voor 
actief strategische grondverwerving zal dan ook selectief moeten worden toegepast. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de aanbeveling van de rekenkamercommissie om grondbeleid op maat te maken. 
De beleidslijn voor het te voeren grondbeleid luidt als volgt: 
 
1. In principe voert de gemeente faciliterend grondbeleid. Hierbij laat de gemeente zoveel mogelijk aan 

de marktpartijen over en voert de gemeente slechts de publiekrechtelijke taken uit. 
2. Bij particuliere ontwikkelingen, waarbij de gemeente voorzieningen moet treffen van openbaar nut, is 

de gemeente in beginsel wettelijk verplicht een exploitatieplan vast te stellen om de door de gemeente 
te maken kosten te kunnen verhalen. In beginsel, omdat de gemeentelijke inzet erop gericht is om met 
desbetreffende marktpartijen realisatieovereenkomsten (anterieur) te sluiten met hierin opgenomen 
afspraken over de te leveren financiële bijdragen in openbare voorzieningen (zie ook onder het kopje 
ruimtelijk beleid en grondbeleid hieronder). 

3. Hilversum kiest eventueel voor selectief actief grondbeleid daar waar marktpartijen niet in staat zijn, 
dan wel niet bereid zijn, een actieve rol te vervullen. De volgende criteria/vragen spelen een rol:  
 
Doel:   Wat wil de gemeente bereiken? 
Invloed:   Welke betrokkenheid is gewenst? 
Capaciteit:   Wat kan de gemeente aan? 
Rendement:  In hoeverre is het rendement van de ontwikkeling van belang? 
Risico:   In welke mate kan de gemeente risico lopen (weerstandsvermogen)? 
Grondbezit:  Welke grondpositie heeft de gemeente (of kan zij krijgen)? 
 
Strategische aankopen in het kader van actief grondbeleid vinden plaats voor zover deze passen 
binnen de door de raad vastgestelde kaders. 

4. Indien, op basis van een zorgvuldige en objectieve afweging, gekozen wordt voor actief grondbeleid 
voor een bepaalde locatie, dan is minnelijke verwerving het beleidsuitgangspunt.  

5. Indien het niet mogelijk blijkt om gronden langs de minnelijke weg te verwerven, zijn onteigening of 
het vestigen van voorkeursrecht op basis van de wet voorkeursrecht ook toe te passen instrumenten. 
 

Risico’s, herziening,  actualisering, rapportages 
Het voeren van grondbeleid brengt risico’s met zich mee. De gemeente Hilversum heeft haar beleid ten 
aanzien van risicomanagement en weerstandsvermogen opgenomen in haar Nota “Risicomanagement en 
weerstandsvermogen Hilversum 8 maart 2007”. Dit beleid is in de Nota Grondbeleid aangevuld door het 
benoemen van de belangrijkste risicofactoren en het benoemen van de mogelijkheden tot beperken van de 
risico’s en de bijsturingsmogelijkheden. De gemeente Hilversum kiest hierbij voor een actief 
risicomanagement door de uitgangspunten van het plan en de bijbehorende grondexploitaties te monitoren 
en zorgvuldig bij te stellen. Dit kan gedurende het planontwikkelingsproces. De grondexploitatie wordt 
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vervolgens voor gewijzigde vaststelling aan de raad aangeboden.  
 
Van een  herziening van een grondexploitatie is sprake indien de raming wijzigt als gevolg van (majeure) 
beleidswijzigingen. Het gaat hierbij om de majeure afwijkingen van de vastgestelde uitgangspunten van 
de plannen (bijvoorbeeld bij majeure afwijkingen van het plangebied of het te realiseren programma). 
Naast herzieningen (voor individuele grondexploitaties) kent Hilversum ook een jaarlijkse actualisering, 
waarbij alle grondexploitaties, op basis van ongewijzigd beleid, technisch worden bijgesteld (planning, 
prijspeil, marktomstandigheden en overige aanpassingen). Hierbij worden onder andere ook de ramingen 
van verwervingen en saneringen geactualiseerd.  
 
Tot en met 2010 werden de grondexploitaties jaarlijks geactualiseerd en werd de raad op basis van een 
beperkte stand van zaken geïnformeerd over de meer beleidsmatige en inhoudelijke voortgang van de 
lopende planontwikkelingen. In 2010 heeft de raad besloten dat de raad tweemaal jaarlijks geïnformeerd 
wenst te worden over de actuele ontwikkelingen. Dit krijgt zijn beslag via de jaarlijkse actualisatie en 
tweemaal per jaar een inhoudelijke toelichting op de stand van zaken. Bij raadinformatiebrief (RIB 
2012-20) hebben wij u geïnformeerd over de frequentie van deze laatstgenoemde inhoudelijke toelichting 
(Voortgangsrapportage Projecten) die wij om redenen van beperkte capaciteit teruggebracht hebben tot 1 
voortgangsrapportage in de 2e helft van elk jaar.  
 
Voorzichtigheidsprincipe 
Omdat in de grondexploitaties forse bedragen omgaan, die een beslag leggen op gemeentelijke middelen, 
en omdat de grondexploitaties meerdere boekjaren bestrijken, wordt budgettair-technisch voorzichtig te 
werk gegaan: 
1. Het te verwachten verlies van nadelig af te sluiten grondexploitaties nemen we direct in het lopend 

boekjaar door het verlies tegen contante waarde af te dekken in de voorziening grondexploitaties; 
2. de verwachte winst van voordelig af te sluiten grondexploitaties nemen we pas op het moment, dat 

deze winst zeker is. Dit is niet noodzakelijkerwijs op het moment c.q. in het jaar dat de 
grondexploitatie wordt afgesloten. Winstneming kan ook tussentijds geschieden.  

3. (tussentijdse) winstnemingen van voordelig (af te sluiten of) afgesloten grondexploitaties maken geen 
deel uit van het reguliere resultaat op de gemeentelijke exploitatierekening, evenmin als de winsten 
op de verkoop van niet-strategisch bezit.  

 
Voorziening grondexploitaties 
Bij de actualisering van de grondexploitaties wordt o.a. het totale te verwachten verlies van alle 
grondexploitaties berekend. Dit verlies moet in de komende jaren kunnen worden gedekt op de momenten 
dat we de betreffende grondexploitaties afsluiten. Hiertoe hanteren we de volgende werkwijze: 
Omdat het totale verlies niet in één keer optreedt, maar in de jaren dat we de betreffende verliesgevende 
grondexploitaties afsluiten, berekenen we dit verlies tegen contante waarde; dat wil zeggen de waarde van 
dit verlies in dit boekjaar. Door jaarlijkse rentetoevoegingen stijgt deze waarde tot het vereiste 
eindwaardeniveau van het verlies op het moment van afsluiten van de betreffende verliesgevende 
grondexploitatie. Zonder mee- en tegenvallers in de verliesgevende grondexploitaties volstaat dus een 
jaarlijkse rentetoevoeging aan de voorziening grondexploitaties. Deze rentetoevoeging nemen we jaarlijks 
in de begroting op. 
 
Grondprijsbeleid 
De nota Grondbeleid geeft inzicht in de wijze waarop, binnen de bestaande markt, grond wordt 
aangekocht, ontwikkeld en verkocht. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente grond in eigendom 
heeft gaan gepaard met een grondexploitatie. Daarbij is de grondprijsbepaling van belang. Het 
grondprijsbeleid van de gemeente Hilversum wordt met ingang van 2011 in de vorm van een Memo 
Grondprijzen jaarlijks geactualiseerd.  
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Uitgiftebeleid 
Het grondbeleid is erop gericht om alleen strategische locaties in eigendom te hebben. Gronden en 
panden, die als strategisch worden aangemerkt en waarvoor voor de middellange termijn nog geen 
planontwikkelingsproces is opgestart, worden beheerd. 
 
Voor iedere grondexploitatie is een risico- en kansenanalyse opgesteld. Jaarlijks wordt deze bijgesteld en 
bij de presentatie van de actualisering toegelicht. Het saldo van de risico’s en kansen wordt becijferd. De 
uitkomst heeft echter geen directe invloed op de jaarrekening. Het saldo is vooral bedoeld om te bepalen 
of de gemeente aanvullende financiële maatregelen moet nemen om potentiële financiële tegenvallers te 
kunnen opvangen. 
 
Niet in exploitatie genomen gronden (niegg) 
Binnen de gemeente Hilversum is een aantal percelen grond opgenomen onder de categorie niet in 
exploitatie genomen gronden (niegg), dit zijn strategische gronden. Op het moment dat een perceel grond 
aan deze categorie niegg wordt toegevoegd, ligt hieraan -conform BBV-voorschrift- een raadsbesluit ten 
grondslag. Deze niegg worden gewaardeerd tegen historische kostprijs vermeerderd met 
vervaardigingskosten. De boekwaarde mag op basis van wettelijke voorschriften  (BBV) niet hoger zijn 
dan de marktwaarde van de te verwachten bestemming van betreffende gronden.  
 
Indien de boekwaarde de toekomstige marktwaarde overstijgt vindt daarom afwaardering plaats ten laste 
van het resultaat. Om een inzicht te krijgen in de marktwaarde van de niegg wordt  jaarlijks 25% van de 
niegg getaxeerd door externe deskundigen. Selectie vindt plaats op basis van de hoogte van de 
boekwaarde. Er is begonnen met taxatie van de percelen met de hoogste boekwaarde. Op basis van het 
prijsverloop van de afgelopen jaren achten wij een taxatie 1 maal in de 4 jaar voldoende. Indien er 
tussentijds aanwijzingen zijn voor een duurzame waardevermindering zal jaarlijks taxatie plaatsvinden. 
Voorzichtigheidshalve en in goed overleg met de accountant, schrijven wij rente en gemaakte kosten niet 
bij op de boekwaarde (activeren). 
 
Pas op het moment dat er een grondexploitatie door de Raad is vastgesteld zullen rente en kosten worden 
bijgeschreven op de boekwaarde. Op dat moment verhuist de niegg  naar de categorie Onderhanden 
werken grondexploitaties. 
 
Alle overige gronden en panden worden in principe verkocht. Gronden, waarbij de gemeente door middel 
van privaatrechtelijke wijze regulerend wenst te blijven, worden in erfpacht uitgegeven. Bij de keuze voor 
uitgifte in erfpacht gaat de voorkeur uit naar de methode waarbij het canon  'voor eeuwig' wordt 
afgekocht. Hiermee blijft erfpacht als sturingsinstrument wel behouden, maar vervalt het meer 
ideologische argument dat de waardestijging van de grond aan de gemeenschap moet toevallen.  
Het beoogde afstoten van niet-strategisch bezit houdt rekening met prijsvorming en marktontwikkeling. 
Ontwikkelingen in de markt hebben ertoe geleid dat de verkoop van het nog resterende niet-strategische 
bezit langzaam verloopt. Ten eerste is de algemene situatie op de onroerend goedmarkt niet uitnodigend. 
Het is een kopersmarkt. Potentiële kopers wachten af en hebben volop keuze. Vooralsnog verwachten we 
hierin voor 2015 geen verandering. Ten tweede zijn de resterende panden van de lijst van het 
niet-strategische bezit, minder courante panden. De onderhoudstoestand vergt behoorlijke investeringen 
voor nieuwe kopers. Verder worden diverse panden gebruikt door meerdere huurders, hetgeen in zijn 
algemeenheid de panden minder courant maakt. Een ander deel van het niet-strategisch bezit betreft 
groenstroken, snippergroen, terreintjes en andere braakliggende gedeeltes van, met name, buitengebied. 
 
Vastgoed (panden en gronden) staan tegen verkrijgingswaarde minus afschrijvingen op de balans. 
Wanneer dit vastgoed verkocht gaat worden in het kader van de verkoop niet-strategisch bezit, dan dient 
de geraamde verkoopopbrengst gebaseerd te zijn op een actuele taxatiewaarde.  
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Selectie van marktpartijen 
Wat betreft de selectie van marktpartijen worden ter verbetering van de transparantie in principe alle 
plannen met betrekking tot strategische gronden in concurrentie aangeboden met uitzondering van de 
plannen, waarvoor bij vaststelling van de nota Grondbeleid al een formele overeenkomst of een andere 
pré-contractuele relatie is aangegaan. De selectiemethode, die we hanteren, is afhankelijk van de omvang 
van het plan en het moment waarop een ontwikkelaar wordt geselecteerd. Er wordt pas tot selectie van 
marktpartijen overgegaan, nadat er duidelijkheid is over de wijze van aanbesteding. Daarnaast vindt 
selectie plaats op basis van te formuleren selectiecriteria waaronder het grondbod. 
 
Ruimtelijk beleid en grondbeleid.  
Vóór 1 juli 2008 ontbraken noodzakelijke adequate publiekrechtelijke instrumenten voor verevening van 
kosten. Het sinds 1 juli 2008 bestaande wettelijke kostenverhaalstelsel van afdeling 6.4 van de  Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), in de praktijk aangeduid met “Grondexploitatiewet”, biedt voor het voeren 
van faciliterend grondbeleid actieve sturingskansen. Op grond van de Grondexploitatiewet heeft 
kostenverhaal in combinatie met de koppeling aan ruimtelijke plannen en besluiten een verplichtend 
karakter. De gemeente mag niet afzien van kostenverhaal. Tot het moment van vaststelling van een 
bestemmingsplan kunnen (niet openbare) onderhandelingen plaatsvinden tussen de gemeente en 
marktpartijen op basis waarvan partijen een anterieure overeenkomst kunnen sluiten over kostenverhaal. 
Komen partijen er niet uit, dan verplicht de wet de raad naast het bestemmingsplan een exploitatieplan 
vast te stellen, omdat het kostenverhaal niet ‘anderszins verzekerd’ is. De gemeentelijke inzet is erop 
gericht het kostenverhaal te verzekeren middels het sluiten van anterieure overeenkomsten.  
 
Niet alleen bestemmingsplannen maar ook de structuurvisie heeft een directe relatie met grondbeleid. Een 
structuurvisie kan de basis vormen voor het sluiten van anterieure overeenkomsten. Daarnaast is een 
structuurvisie verplicht om eventuele ‘bovenplanse’ kosten te verhalen. Ook vormt de structuurvisie  een 
basis om het voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te kunnen vestigen.  
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7.7.2. Uitvoering grondbeleid 2015  
 
Rapportages 
Eind 2014  zullen wij u het geactualiseerde memo grondprijzen 2015 aanbieden. De jaarlijkse actualisatie 
grondexploitaties verwachten wij u, zoals gebruikelijk, voor het zomerreces 2015 aan te bieden. In 
voorkomende gevallen zullen mogelijk grondexploitaties worden herzien, maar dit is momenteel nog niet 
bekend. De grondexploitaties maken ook deel uit van de voortgangsrapportage projecten die wij u via een 
raadinformatiebrief jaarlijks aanbieden. 
 
Grondexploitaties 
Per 1 januari 2014  waren er 12 lopende grondexploitaties. Wij verwachten in 2014 een tweetal  
winstgevende grondexploitaties (Kapperschool, Van Linschotenlaan) af te sluiten  en een drietal 
verlieslatende grondexploitaties (Ten Boomstraat, Egelshoek, De Vijf Veren), zodat per 1 januari 2015 
nog  7 grondexploitaties resteren. Naar verwachting zijn 4 van de 7 grondexploitaties per 1 januari 2015 
winstgevend. 
 
Op basis van de actualisatie grondexploitaties 2014 is de voorziening grondexploitaties gelijk aan de 
contante waarde van de 6 verliesgevende grondexploitaties per 1 januari 2014:  € 7.175.000. De contante 
waarde van de voorziening grondexploitaties per 1 januari 2015 bedraagt dan: 

 
De rentebijschrijving voor het jaar 2015 wordt geraamd op € 116.000 (3% van € 3.881.000) en is 
opgenomen. In 2015 verwachten wij  o.b.v. de actualisatie grondexploitaties 2014 de volgende 4 
grondexploitaties te kunnen afsluiten met de bijbehorende financiële resultaten zoals hieronder 
weergegeven. 

 
(*1) De voordelige resultaten ad € 2.395.000 komen ten gunste van het begrotingsresultaat 2015. 
(*2) De nadelige resultaten ad € 2.688.000 komen ten laste van de Voorziening Planexploitaties. 
 
Gronduitgifte: verkoop/ erfpacht 
Wij verwachten in 2015 grond uit te geven via verkoop in de grondexploitaties Anna’s Hoeve, 
Winkelcentrum Kerkelanden, Paardenplein en Lage Naarderweg/Crailoseweg. In 2015 verwachten wij 
geen grond in erfpacht uit te geven. Deze verwachtingen komen voort uit de actualisatie grondexploitaties 
2014. 
 

7.175.000

240.000

-389.000 

-3.103.000 

-42.000 

3.881.000Stand per 1 januari 2015

Stand per 1 januarie 2014

Rente bijschrijving 2014

Onttrekking als gevolg van afsluiten nadelige grondexploitatie Ten Boomstraat 

Onttrekking als gevolg van afsluiten nadelige grondexploitatie Egelshoek

Onttrekking als gevolg van afsluiten nadelige grondexploitatie de Vijf veren

Resultaat 2015 Resultaat 2015

Grondexploitatie Winstgevend Verlieslatend

Laapersveld 2.349.000

Lage Naarderweg/ Crailoseweg 46.000

Anna's Hoeve sanering 2.173.000

Paardenplein 515.000

Totaal 2.395.000 2.688.000
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Exploitatieplannen / anterieure overeenkomsten 
De gemeente is in beginsel verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan 
vast te stellen. Hiervan kan worden afgezien indien de door de gemeente te maken kosten anderszins 
verzekerd zijn. Vooralsnog heeft de raad van Hilversum nog geen enkel exploitatieplan vastgesteld. Bij 
alle betreffende bestemmingswijzigingen is het gelukt om met gebate grondeigenaren afspraken te maken 
omtrent kostenverhaal. 
 
Verkoop niet-strategisch bezit 
De winst op de verkoop niet-strategisch bezit wordt voor 2015 geraamd op € 800.000. 
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8. Overzichten van lasten en baten  
 

 

Bedragen x 1.000
Progr. Omschrijving beleidsdoel rek begr. begr. begr. begr. begr. begr.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten 
1 Financiën 10.443 11.944 4.815 6.632 5.263 5.942 8.276
2 Sociale zaken 48.636 52.089 52.392 52.236 52.276 52.308 52.308
3 Onderwijs en Jeugd 18.963 19.486 33.661 33.436 32.909 33.012 33.012
4 Welzijn en zorg 22.393 26.950 44.810 45.758 44.935 44.965 44.958
5 Beheer openbare ruimte 14.468 14.202 14.017 14.017 14.017 14.017 14.017
6 Milieu, Natuur, Riolering en begr.pl 18.793 20.120 20.874 20.549 19.049 19.049 19.049
7 Wonen / ISV 23.841 25.354 19.916 19.839 19.840 19.841 19.842
8 EZ Media, toerisme en evenem. 1.731 2.098 3.039 2.440 2.350 2.350 2.350
9 Cultuur en monumentenzorg 8.374 7.797 7.536 7.431 7.423 7.415 7.415
10 Openb. orde, veiligh. en brw. 14.704 8.594 8.142 8.050 7.799 7.799 7.799
11 Bestuurlijke aangelegenheden 11.166 11.744 11.594 11.223 11.270 11.254 11.389
12 Sport en recreatie 3.880 3.900 4.049 4.021 3.956 3.956 3.956
13 Bouw- en Woningtoezicht 6.661 6.421 6.365 6.365 6.365 6.365 6.365
14 Bereikbaarheid 8.862 7.913 7.263 7.263 7.263 7.263 7.263
15 Ruimtelijke ordening 3.081 2.763 2.796 2.796 2.796 2.796 2.796
16 Dienstverlening 2.904 2.739 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711

Totaal lasten 218.900 224.114 243.980 244.767 240.222 241.043 243.506

Baten 
1 Financiën -119.728 -124.319 -163.114 -163.950 -161.230 -161.214 -161.161 
2 Sociale zaken -38.438 -40.643 -27.796 -30.404 -30.404 -30.404 -30.404 
3 Onderwijs en Jeugd -2.916 -2.389 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 
4 Welzijn en zorg -2.693 -2.571 -2.215 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 
5 Beheer openbare ruimte -1.003 -565 -540 -540 -540 -540 -540 
6 Milieu, Natuur, Riolering en begr.pl -19.631 -19.011 -18.520 -20.105 -18.520 -18.520 -18.520 
7 Wonen / ISV -23.651 -23.732 -19.322 -16.916 -16.725 -16.702 -16.702 
8 EZ Media, toerisme en evenem. -921 -813 -570 -570 -570 -570 -570 
9 Cultuur en monumentenzorg -1.604 -1.243 -1.314 -1.314 -1.314 -1.314 -1.314 
10 Openb. orde, veiligh. en brw. -6.179 -33 -63 -71 -78 -85 -91 
11 Bestuurlijke aangelegenheden -251 -175 -117 -137 -374 -336 -336 
12 Sport en recreatie -790 -738 -716 -716 -716 -716 -716 
13 Bouw- en Woningtoezicht -1.544 -2.873 -2.639 -4.039 -2.839 -1.839 -1.839 
14 Bereikbaarheid -6.535 -5.470 -4.710 -4.710 -4.710 -4.710 -4.710 
15 Ruimtelijke ordening -25 -               -               -               -               -               -               
16 Dienstverlening -1.281 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 

Totaal baten -227.190 -225.882 -245.226 -249.257 -243.805 -242.735 -242.688 

Saldo 
1 Financiën -109.285 -112.375 -158.299 -157.318 -155.967 -155.272 -152.885 
2 Sociale zaken 10.198 11.446 24.596 21.832 21.872 21.904 21.904
3 Onderwijs en Jeugd 16.047 17.097 31.378 31.153 30.626 30.729 30.729
4 Welzijn en zorg 19.700 24.379 42.595 43.563 42.740 42.770 42.763
5 Beheer openbare ruimte 13.465 13.637 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477
6 Milieu, Natuur, Riolering en begr.pl -838 1.109 2.354 444 529 529 529
7 Wonen / ISV 190 1.622 594 2.923 3.115 3.139 3.140
8 EZ Media, toerisme en evenem. 810 1.285 2.469 1.870 1.780 1.780 1.780
9 Cultuur en monumentenzorg 6.770 6.554 6.222 6.117 6.109 6.101 6.101
10 Openb. orde, veiligh. en brw. 8.525 8.561 8.079 7.979 7.721 7.714 7.708
11 Bestuurlijke aangelegenheden 10.915 11.569 11.477 11.086 10.896 10.918 11.053
12 Sport en recreatie 3.090 3.162 3.333 3.305 3.240 3.240 3.240
13 Bouw- en Woningtoezicht 5.117 3.548 3.726 2.326 3.526 4.526 4.526
14 Bereikbaarheid 2.327 2.443 2.553 2.553 2.553 2.553 2.553
15 Ruimtelijke ordening 3.056 2.763 2.796 2.796 2.796 2.796 2.796
16 Dienstverlening 1.623 1.432 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404

Totaal saldo -8.290 -1.768 -1.246 -4.490 -3.583 -1.692 818
(Bedragen x € 1.000)
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8.1 Financieel overzicht 
 
Het overzicht van lasten en baten beschrijft in hoofdlijnen de financiële relatie tussen de programma’s, 
de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reservepositie. Het overzicht vormt de financiële 
samenvatting van drie hoofdstukken van de begroting 2015, te weten de programma’s in hoofdstuk 5, 
de algemene dekkingsmiddelen in hoofdstuk 6 en de specificatie van de reserves in § 9.1. Achter het 
overzicht treft u in § 8.2 de in de meerjarenraming 2016-2019 opgenomen mutaties per programma 
aan. Bedacht moet worden dat het hier alleen de mutaties ten opzichte van de begroting 2015 betreft.  
 
Hieronder een korte toelichting op het overzicht van lasten en baten. 
 
Blok A 
Blok A geeft aan in hoeverre de programma’s 2 tot en met 16 zichzelf ‘bedruipen’. Een nadere 
uitwerking van de programma’s vindt u in hoofdstuk 5. Het nadelige saldo van  € 157,1 miljoen wordt 
gedekt door de algemene middelen (€ 153,3 miljoen in blok B) en onttrekkingen aan reserves 
(€ 3,9 miljoen in blok D). Programma ‘1 Financiën’ ontbreekt in blok A aangezien de lasten en baten 
van dit programma in het overzicht samenvallen met de algemene dekkingsmiddelen (blok B), de 
mutaties in de reservepositie (blok D) en het resultaat na mutaties in reserves (blok E).  
 
Blok B 
Blok B geeft weer in hoeverre het nadelige saldo van blok A gedekt wordt door de algemene 
dekkingsmiddelen ( € 153,3 miljoen). De belangrijkste algemene middelen zijn de algemene uitkering 
(€ 134,3 miljoen) en de opbrengsten lokale heffingen (€ 19,4 miljoen). In hoofdstuk 6 worden de 
algemene dekkingsmiddelen nader beschreven.  
 
Blok C 
Het resultaat voor mutaties reserves in blok C volgt uit het verschil tussen blok A en B.  
 
Blok D 
Voor de uitvoering van diverse projecten zijn in het verleden bestemmingsreserves gevormd. Als deze 
projecten worden uitgevoerd, worden de lasten van de projecten verwerkt in de programma’s in blok 
A. Dekking ervan vindt plaats (in blok D) door onttrekking aan de betreffende reserves. In 2014 lopen 
deze onttrekkingen op tot een bedrag van € 4,9 miljoen. Een specificatie van de reservemutaties treft u 
aan in § 9.1.  
 
Blok E 
Het resultaat na mutaties reserves in blok E volgt uit het verschil tussen blok C en D. In 2015 komt het 
voordelig geraamde resultaat uit op € 1.046.000. Eronder staan de drie componenten vermeld, waaruit 
het resultaat is opgebouwd: positieve grondexploitaties (€ 2.395.000), winst verkoop niet-strategisch 
bezit (€ 800.000), en de ‘reguliere exploitatie’ (€ 2.395.000 nadelig). Nadere informatie hierover treft 
u aan in hoofdstuk 4. 
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8.2 Meerjarenraming 2016 - 2019 t.o.v. 2015 
 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019

t.o.v 2015 t.o.v 2015 t.o.v 2015 t.o.v 2015

1 01.1B 914.1 Lagere bespaarde rente a.g.v. reserve frictiekosten 32 65 81 81

1 01.1B 914.1 Lagere bespaarde rente a.g.v. daling eigenmiddelen (ISV ) 55 81 93 93

1 01.2B 921.1 Algemene uikering (t/m meicirculaire 2014) -2.043 -951 -703 -255 

1 01.2L 922.1 Stelpost nieuw beleid coalitieakkoord 800 1.000 -700 -700 

1 01.2L 922.1 IP 2016- 2019 725 1.447 2.265 3.088

1 01.2L 922.1 Vrijval 2016-2019 -486 -1.028 -1.803 -2.592 

1 01.2L 922.1 Verlaging stelpost onvoorzien 27 27 27 27

1 01.2L 922.1 Stelpost nominale ontwikkelingen (2%) 1.300 2.600 3.900 5.200

1 01.2L 922.1 Stelposten voor autonome ontwikkelingen 1.000 2.000 3.000 4.000

1 01.2L 922.1 Stelpost bezuinigingen coalitieakkoord -3.000 -6.500 -6.500 -6.500 

1 01.3B 932.1 Tariefsontwikkeling OZB -371 -750 -1.137 -1.532 

1 01.4B 960.1 2e ronde bezuinigingen korte termijn - Verkoop panden 50 800 800 800

1 01.4L 960.1 Inburgering (AU) -110 -110 -110 -110 

1 01.4L 960.1 Uitvoering Participatiewet (AU) 35 71 107 136

1 01.4L 960.1 Bezuinigingen Groen -40 -40 -40 -40 

1 01.4L 960.1 GO budget /e-learning (vanuit reserve decentrale loonruimte) -37 -37 -37 -37 

1 01.4L 960.1 Slank en hoogwaardig (ten laste van reserve) -                  -639 -1.000 -1.000 

1 01.4L 960.1 Restant Slank en hoogwaardig (fte reductie) 32 32 32 3

1 01.5B 980.1 Reserve buurtsportcoaches 10 75 75 75

1 01.5B 980.1 Reserve transitie cultuur 29 29 29 29

1 01.5B 980.1 Reserve werklocaties 469 469 469 469

1 01.5B 980.1 Reserve projecten beleidsplan sociale zaken 146 163 163 163

1 01.5B 980.1 Reserve maatschappelijke opvang 229 229 229 229

1 01.5B 980.1 Reserve vrouwenopvang -26 -26 -26 -26 

1 01.5B 980.1 Reserve decentrale loonruimte 37 37 37 37

1 01.5B 980.1 Inburgeringstrajecten (bezuiniging) 320 320 320 320

1 01.5B 980.1 Reserve Hilversumse economie -300 73 200 200

1 01.5B 980.1 Reserve duurzaamheid 68 68 68 68

1 01.5B 980.1 Reserve creatieve Sector 130 220 220 220

1 01.5B 980.1 Reserve veiligheid -                  153 153 153

1 01.5B 980.1 Reserve afvalstoffenheffing 329 829 829 829

1 01.5L 980.1 Reserve slank en hoogwaardig -14 625 986 986

1 01.5L 980.1 Reserve afvalstoffenheffing commanditair kapitaal VAM 1.585 -                  -                  -                  

1 01.5L 980.1 Reserve afvalstoffenheffing investeringen -                  1.000 1.000 1.000

2 02.1B 610.1 Wet Werk en Bijstand -2.608 -2.608 -2.608 -2.608 

2 02.1L 610.1 Individuele studietoeslag 60 117 149 149

2 02.1L 623.3 Projecten sociale zaken  (vanuit de reserve) -146 -163 -163 -163 

2 02.1L 623.3 Inburgering  (vanuit de reserve) -70 -70 -70 -70 

3 03.1L 716.1 Centra Jeugd en Gezin -                  -                  9 9

3 03.3L 480.3 Brede school 10 -58 -58 -58 

3 03.3L 682.1 Decentralisatie jeugdzorg -225 -752 -658 -658 

3 03.3L 716.1 Dekking brede school CJG middelen -10 58 58 58

4 04.1B 630.1 Bezuinigingen - commerciële huur niet gesubs.instellingen 15 15 15 15

4 04.1B 650.1 Bezuinigingen - commerciële huur niet gesubs.instellingen 5 5 5 5

4 04.1L 620.1 Vrouwen opvang -193 -193 -193 -193 

4 04.3 620.1 Maatschappelijke opvang (vanuit de reserve) -200 -200 -200 -200 

4 04.3L 620.1 Maatschappelijke opvang 233 271 371 371

4 04.3L 652.1 Hergebruik scootmobielen (AU) -60 -209 -210 -210 

4 04.3L 662.1 Decentralisatie AWBZ naar WMO gem deel 586 229 194 191

4 04.3L 663.1 Decentralisatie AWBZ naar WMO aandeel regio 582 227 193 189

Progr. Bel.doel Subfie. Omschrijving
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2015 2016 2017 2018 2019

t.o.v 2015 t.o.v 2015 t.o.v 2015 t.o.v 2015

6 06.1L 723.1 Reserve duurzaamheid  (vanuit de reserve) -68 -68 -68 -68 

6 06.1L 723.1 Nota duurzaamheid 72 72 72 72

6 06.2B 721.1 Terugbetaling commanditair kapitaal VAM -1.585 -                  -                  -                  

6 06.2L 721.1 Verwachte teruggave gewestelijke afvalstoffendienst 104 51 -55 -55 

6 06.2L 721.1 Bijdrage gewestelijke afvalstoffendienst -433 -880 -774 -774 

6 06.2L 721.1 Investeringen in afvalstoffen verwerking (vanuit de reserve) -                  -1.000 -1.000 -1.000 

7 07.0B 830.1 Winstgevende grondexploitaties 2.387 2.382 2.395 2.395

7 07.0B 830.1 Doorberekening indirecte kosten (OHW) 27 223 233 233

7 07.0B 830.1 Erfpacht -8 -8 -8 -8 

7 07.0L 830.1 Dotatie voorziening planexploitaties -77 -76 -75 -74 

8 08.1L 310.2 Creative sector (vanuit de reserve) -130 -220 -220 -220 

8 08.2L 310.2 Werklocaties Havenkwartier (vanuit de reserve) -86 -86 -86 -86 

8 08.2L 310.2 Werklocaties Kerkelanden (vanuit de reserve) -383 -383 -383 -383 

9 09.1L 510.1 E boeken bibliotheek (AU) -6 -14 -22 -22 

9 09.1L 511.1 Transitie cultuur (vanuit de reserve) -15 -15 -15 -15 

9 09.1L 540.3 Transitie cultuur (vanuit de reserve) -14 -14 -14 -14 

9 09.2L 541.5 Inventarisatie monumenten (motie 13/29) -70 -70 -70 -70 

10 10.1L 140.1 Nota veiligheid 8 8 8 8

10 10.1L 140.1 Uitgaven veiligheid (vanuit de reserve) -                  -153 -153 -153 

10 10.3 120.1 Vergoeding kapitaallasten veiligheidsregio -8 -15 -22 -28 

10 10.3L 120.1 Brandweer (veiligheidsregio G&V) -100 -198 -198 -198 

11 11.0L 001.1 Lasten voormalig bestuurders (wachtgeldverplichtingen) -161 -269 -360 -360 

11 11.0L 006.2 Kosten gemeenteraadverkiezinigen -                  -                  25 -                  

11 11.0L 006.2 I pads nieuwe raadsperiode -                  -                  50 -                  

11 11.2B 004.1 Paspoorten/ID-kaarten/rijbewijzen -20 -257 -219 -219 

11 11.2L 003.1 Verkiezingen -210 -55 -55 155

12 12.2L 530.5 Reserve buurtsportcoaches (vanuit de reserve) -10 -75 -75 -75 

12 12.3L 560.4 Organisatie volksfeesten -18 -18 -18 -18 

13 13.1B 823.1 Ontwikkeling bouwleges -1.400 -200 800 800

Mutaties saldi ten opzichte van 2015 -3.244 -2.337 -446 2.064

Saldi 2015 - 2019 -1246 -4.490 -3.583 -1.692 818

Progr. Bel.doel Subfie. Omschrijving
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8.3 Investeringsprogramma 2015 - 2018 
 

 
 

INVESTERINGSPROGRAMMA 2015-2018                        
Investeringen in meerjarige projecten uit vorige in vesteringsprogramma's, die al vóór 2015 zijn gestar t en w aarvoor het krediet al is verleend! rente 3,00%

afschr.
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2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019

1. PROGRAMMA FINANCIËN
I.4 960.2 concern i&a; techn. infra; serverpark ip 2015 * 130 30 30 30 30 5
I.4 960.2 concern i&a; techn. infra; storage ip 2015 * 97 22 22 22 22 5
I.4 960.2 concern i&a; techn. infra; netwerkapparatuur ip 2015 * 50 12 12 12 12 5
I.4 960.2 concern i&a; technische infrastructuur ip 2016 277 0 64 64 64 5
I.4 960.2 exploitatielasten technische infrastr. 2016 ip 2016 7 7 7
I.4 960.2 concern i&a; technische infrastructuur ip 2017 277 0 0 64 64 5
I.4 960.2 concern i&a; technische infrastructuur ip 2018 277 0 0 0 64 5
I.4 960.2 concern i&a; kernapplicaties en e-dienstverlening ip 2015 250 58 58 58 58 5
I.4 960.2 concern i&a; kernappl. mid- en frontoffice (GU) ip 2016 200 0 46 46 46 5
I.4 960.2 dekking uit verlaging expl. b ijdrage aan ICTU ip 2016 -200 0 -46 -46 -46 5
I.4 960.2 concern i&a; kernappl. backoffice ip 2016 200 0 46 46 46 5
I.4 960.2 concern i&a; kernappl. mid- en frontoffice (GU) ip 2017 240 0 0 55 55 5
I.4 960.2 exploitatielasten kernapplicaties ip 2017 20 20 5
I.4 960.2 concern i&a; kernappl. backoffice ip 2018 150 0 0 0 35 5
I.4 960.2 concern i&a; verv. scanapp. en softw. postverwerk. ip 2016 185 0 43 43 43 5
I.4 960.2 energiebesparende maatr. gem. panden ip 2015 * 1.203 156 156 156 156 10
I.4 960.2 hogere huurinkomsten cq lagere energielasten ip 2015 -1.203 -305 -305 -305 -305 10

TOTAAL PROGRAMMA FINANCIËN 527 662 517 427 -27 133 272 371

3. PROGRAMMA ONDERWIJS
3.4 421.2 Kindercampus (krediet is al verleend) ip 2015 548 30 30 30 30 40

3.4 441.2 Hilvertsh. Beatrix en Da Costa (krediet is al verleend) ip 2015 3.300 182 182 182 182 40

3.4 421.2 Lorentzschool, dislocatie Anna´s hoeve ip 2015 * 750 41 41 41 41 40
3.4 421.2 Lorentzschool, philipslocatie OLP plus ip 2015 * 32 3 3 3 3 20
3.4 421.2 Wilgetoren OLP ip 2015 * 19 2 2 2 2 20
3.4 421.2 Internationale school (IGBO) ip 2015 * 165 38 38 38 38 5
3.4 421.2 HSV gymzaal ip 2015 * 400 22 22 22 22 40
3.4 421.2 Montessori-Centrum gymzaal ip 2015 * 20 1 1 1 1 40
3.4 431.1 Trappenberg ip 2015 * 170 9 9 9 9 40
3.4 480.3 nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting ip 2015 * 146 9 9 9 9 32
3.4 421.2 Lorentzschool, dislocatie Anna´s hoeve ip 2016 1.219 0 67 67 67 40
3.4 421.2 dekking huurkosten Lorentzschool ip 2016 -75 0 -4 -4 -4 40
3.4 421.2 HSV gymzaal ip 2016 400 0 22 22 22 40
3.4 431.1 Trappenberg ip 2016 4.000 0 220 220 220 40
3.4 480.3 dekking nieuwe leerlingen Trappenberg ip 2016 -3.000 0 -165 -165 -165 40
3.4 480.3 nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting ip 2016 806 0 49 49 49 32
3.4 421.2 Lorentzschool, dislocatie Anna´s hoeve ip 2017 200 0 0 6 6 0
3.4 431.1 Trappenberg ip 2017 2.500 0 0 138 138 40
3.4 480.3 Verkoopopbrengst J. Blankenlaan ip 2017 -1.000 0 0 -55 -55 40
3.4 480.3 nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting ip 2017 1.650 0 0 101 101 32
3.4 421.2 Lorentzschool, dislocatie Anna´s hoeve ip 2018 164 0 0 0 5 0
3.4 431.1 Trappenberg ip 2018 1.730 0 0 0 95 40
3.4 480.3 nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting ip 2018 1.456 0 0 0 89 32

TOTAAL PROGRAMMA ONDERWIJS 5.550 3.350 3.350 3.350 337 526 716 905

Kapitaallasten cumulatiefInvesteringen
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INVESTERINGSPROGRAMMA 2015-2018                        
Investeringen in meerjarige projecten uit vorige in vesteringsprogramma's, die al vóór 2015 zijn gestar t en w aarvoor het krediet al is verleend! rente 3,00%
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5. PROGRAMMA BEHEER OPENBARE
    RUIMTE
investeringen openbare ruimte (krediet is al verleend) 1.551 87 87 87 87

5.1 210.1 armaturen wijken Astronomen, Liebergen, W.Indië ip 2015 * 448 112 45 56 56 56 14
5.1 210.1 ver. openbare verlichting; armaturen ip 2016 448 112 0 45 56 56 14

5.1 210.1 ver. openbare verlichting; armaturen ip 2017 448 112 0 0 45 56 14
5.1 210.1 ver. openbare verlichting; armaturen ip 2018 448 0 0 0 45 14
5.1 210.4 wegen J.v.Campenln., oostzijde LdeKln.,  Erfg.str. ip 2015 * 201 101 33 10 15 17 17 50
5.1 210.4 wegen Villapark en Trompenberg Noord: overlagen riool ip 2015 * 117 59 19 6 9 10 10 50
5.1 210.4 wegen Lambooyln, Hellenber-Hubarln., Tesselsch.ln. ip 2015 * 597 299 99 30 45 50 50 50
5.1 210.4 wegen Staatsliedenkwartier fase 1 ip 2015 * 578 289 96 29 43 48 48 50
5.1 210.4 fietspad Diepend. ln. tussen Eikb.w. en P.de H. ln. ip 2015 * 45 23 7 2 3 3 3 50
5.1 210.4 weg Jagerspaadje en Raaweg ip 2015 * 30 15 5 2 3 3 3 50
5.1 210.4 Groest tussen Herenstr. en Gooilandplein (klinkers) ip 2015 * 90 45 15 5 7 8 8 50
5.1 210.4 wegdek Vaartweg tussen Brinkweg en Elleboogstraat ip 2015 * 33 17 5 2 3 3 3 50
5.1 210.4 wegdek Vaartweg tussen Esso en G. v. Amstelstr. ip 2015 * 30 15 5 2 3 3 3 50
5.1 210.4 wegdek Eikenlaan i.v.m. glasvezelaanleg ip 2015 * 156 78 26 8 12 13 13 50
5.1 210.4 brug sportveld Loosdrecht ip 2015 * 24 12 4 1 2 2 2 50
5.1 210.4 geluidsscherm Vreelandseweg ip 2015 * 276 138 46 14 21 23 23 50
5.1 210.4 achterstallig onderhoud fabrieksmuren fase 1 ip 2015 * 180 90 30 9 14 16 16 50
5.1 210.4 vervanging afgeschreven wegen ip 2016 2.357 1.178 393 0 118 177 197 50

5.1 210.4 vervanging afgeschreven wegen ip 2017 2.357 1.178 0 0 118 177 50
5.1 210.4 vervanging afgeschreven wegen ip 2018 2.357 0 0 0 118 50
5.1 210.4 wegwerkzaamheden bij rioleringen ip 2015 * 235 118 39 12 18 20 20 50
5.1 210.4 wegwerkzaamheden bij rioleringen ip 2016 235 118 39 0 12 18 20 50

5.1 210.4 wegwerkzaamheden bij rioleringen ip 2017 235 118 0 0 12 18 50
5.1 210.4 wegwerkzaamheden bij rioleringen ip 2018 235 0 0 0 12 50
5.1 210.4 verv. dynamische afsluiting centrum ip 2018 650 0 0 0 85 10
5.1 211.3 vervangen materieel calamiteiten ip 2015 * 50 4 4 4 4 20

5.2 560.1 groen Simon Stevinweg/Noorderweg ip 2015 * 14 4 1 1 1 1 25

5.2 560.1 groen Simon Stevinweg, middenberm ip 2015 * 36 9 3 4 4 4 25

5.2 560.1 groen Burg. Schooklaan, pleintje ip 2015 * 11 3 1 1 1 1 25

5.2 560.1 groen Neuweg, pleintjes bij v. Limburg Stirumlaan ip 2015 * 36 9 3 4 4 4 25

5.2 560.1 groen J.H. Meijerstraat ip 2015 * 22 5 2 2 2 2 25

5.2 560.1 groen VAM weg ip 2015 * 18 5 1 1 1 1 25

5.2 560.1 groen Edisonplein (in combinatie met ISV) ip 2015 * 5 1 0 0 0 0 25

5.2 560.1 groen J.v.Campenln. (in combin. met riolering en weg ip 2015 * 66 16 5 6 6 6 25

5.2 560.1 renovatie groenvoorzieningen ip 2016 208 52 0 15 19 19 25

5.2 560.1 renovatie groenvoorzieningen ip 2017 208 52 0 0 15 19 25
5.2 560.1 renovatie groenvoorzieningen ip 2018 208 0 0 0 15 25
5.2 560.6 bomen Raadshuiskwartier fase 3 ip 2015 * 120 30 6 8 8 8 50

5.2 560.6 bomen Staatsliedenkwartier fase 1 ip 2015 * 68 17 3 4 4 4 50

5.2 560.6 instandhouding bomenbestand ip 2016 188 47 0 9 11 11 50

5.2 560.6 instandhouding bomenbestand ip 2017 188 47 0 0 9 11 50
5.2 560.6 instandhouding bomenbestand ip 2018 188 0 0 0 9 50
5.2 560.6 verv. kastanjebomen (kastanjebloedingsziekte) ip 2015 * 172 9 9 9 9 50
5.2 560.6 verv. kastanjebomen (kastanjebloedingsziekte) ip 2018 34 0 0 0 2 50
5.3 221.2 vervanging beschoeiing 3e havenarm ip 2016 495 330 0 40 66 66 20

5.3 221.3 vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal ip 2017 600 200 0 0 48 64 20
5.3 221.3 vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal ip 2018 600 0 0 0 48 20
5.3 221.4 renoveren dek fietsbrug schutsluis 't Hemeltje ip 2015 * 52 3 3 3 3 50
5.3 221.4 vervanging aanslaglijsten schutsluis 't Hemeltje ip 2015 * 41 9 9 9 9 5
5.3 221.4 vervanging aandrijvingen schutsluis 't Hemeltje ip 2016 65 0 5 5 5 20
5.3 221.4 vervanging aandrijvingen schutsluis 't Hemeltje ip 2018 250 0 0 0 20 20

TOTAAL PROGRAMMA BEHEER OPENBARE
RUIMTE 5.302 5.506 6.302 7.109 314 641 1.017 1.491

Investeringen Kapitaallasten cumulatief
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INVESTERINGSPROGRAMMA 2015-2018                        
Investeringen in meerjarige projecten uit vorige in vesteringsprogramma's, die al vóór 2015 zijn gestar t en waarvoor het krediet al is verleend! rente 3,00%
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6. PROGRAMMA MILIEU
6.3 722.1 investeringen riolering (krediet is al verleend) 1.246 322 55 69 69 69
6.4 722.2 inkomsten rioolrecht -1.246 -322 -55 -69 -69 -69
6.1 723.1 vervanging luchtmeetnet ip 2015 * 100 23 23 23 23 5

6.3 722.1 GRP J.v.Campenln., oostzijde tussen LdeK. en Erfg.str. ip 2015 * 472 236 78 21 31 34 34 71
6.3 722.1 GRP Villaparken en Trompenberg-Noord ip 2015 * 338 170 56 15 22 24 24 71
6.3 722.1 GRP Raadshuiskwartier fase 4 ip 2015 * 504 251 84 22 33 37 37 71
6.3 722.1 GRP Staatsliedenkwartier fase 1 ip 2015 * 508 253 85 22 33 37 37 71
6.3 722.1 Rioolgemalen ip 2015 * 154 78 26 7 10 11 11 71
6.3 722.1  inkomsten rioolrecht ip 2015 * -1.741 -870 -290 -77 -115 -128 -128 71
5.1 210.4 dekking uit investeringsbudget wegen ip 2015 * -235 -118 -39 -12 -18 -20 -20 50
6.3 722.1 GRP 2009-2015 ip 2016 1.741 870 290 0 77 115 128 71
6.3 722.1  inkomsten rioolrecht ip 2016 -1.741 -870 -290 0 -77 -115 -128 71
6.3 722.1 GRP 2009-2015 ip 2017 1.741 870 0 0 77 115 71
6.3 722.1  inkomsten rioolrecht ip 2017 -1.741 -870 0 0 -77 -115 71

6.3 722.1 GRP 2009-2015 ip 2018 1.741 0 0 0 77 71
6.3 722.1  inkomsten rioolrecht ip 2018 -1.741 0 0 0 -77 71
6.3 722.1 vervanging wachtdienst voertuig gemalen EMG ip 2015 * 60 8 8 8 8 10
6.3 722.1  inkomsten rioolrecht ip 2015 -60 -8 -8 -8 -8 10
6.3 722.1 vervanging 4-wheel drive ip 2016 60 0 10 10 10 7
6.3 722.1  inkomsten rioolrecht ip 2016 -60 0 -10 -10 -10 7
6.3 722.1 vervanging vw-transporter + crafter ip 2017 168 0 0 22 22 10
6.3 722.1  inkomsten rioolrecht ip 2017 -168 0 0 -22 -22 10

6.3 722.1 verv. VW Caddy (29-VVF-1) en VW Crafter (17-VLG-6) ip 2018 81 0 0 0 11 10
6.3 722.1  inkomsten rioolrecht ip 2018 -81 0 0 0 -11 10
6.5 724.1 bouw crematorium Zuiderhof ip 2015 * 2.223 178 178 178 178 20
6.5 724.1 rendabel ivm verbetering exploitatie ip 2015 -2.223 -178 -178 -178 -178 20
6.5 724.1 restauratie entreegebouw Bosdrift ip 2015 * 905 72 72 72 72 20
6.5 724.1 rendabel ivm verbetering exploitatie ip 2015 -905 -72 -72 -72 -72 20
6.5 724.1 vervanging pick-up + maaimachine ip 2017 35 0 0 5 5 10
6.5 724.1 rendabel ivm verbetering exploitatie ip 2017 -35 0 0 -5 -5 10

6.5 724.1 vervanging grafdelfmachine ip 2018 101 0 0 0 13 10
6.5 724.1 rendabel ivm verbetering exploitatie ip 2018 -101 0 0 0 -13 10

TOTAAL PROGRAMMA MILIEU 100 0 0 0 21 19 18 18

9. PROGRAMMA CULTUUR EN 
    MONUMENTENZORG

9.2 541.5 uitvoering monumentenbeleid ip 2015 227 14 14 14 14 33
9.2 541.5 uitvoering monumentenbeleid ip 2016 227 0 14 14 14 33
9.2 541.5 uitvoering monumentenbeleid ip 2017 227 0 0 14 14 33
9.2 541.5 uitvoering monumentenbeleid ip 2018 227 0 0 0 14 33

TOTAAL PROGRAMMA CULTUUR EN
MONUMENTENZORG 227 227 227 227 14 28 42 56

12. PROGRAMMA SPORT
12.2 531.1 vervanging kunstgras Anna's Hoeve ip 2015 * 232 30 30 30 30 10

12.2 531.1 verv. veld 1 en 2 Berestein (krediet is al verleend) ip 2017 160 0 0 20 20 10
12.2 531.1 vervanging toplaag en onderbouw, veld 3 Anna's Hoeve ip 2017 78 0 0 10 10 10
12.2 531.1 vervanging toplaag, zwaar, veld 4 Anna's Hoeve ip 2017 44 0 0 6 6 10
12.2 531.1 vervanging toplaag en onderbouw, veld 9 Berestein ip 2017 116 0 0 15 15 10
12.2 531.1 vervanging toplaag en onderbouw, veld 11 Berestein ip 2017 110 0 0 14 14 10

TOTAAL PROGRAMMA SPORT 232 0 508 0 30 30 95 95

14. PROGRAMMA BEREIKBAARHEID
14.1 211.1 verv. vri's Gijsbrecht bij vd Helstln. ip 2015 * 50 4 4 4 4 20
14.1 211.1 verv. vri's Vaartweg t.h.v. Boomberg ip 2015 * 45 4 4 4 4 20
14.1 211.1 verv. vri's Kerkelandenlaan bij Kloosterlaan ip 2015 * 45 4 4 4 4 20
14.1 211.1 verv. vri's Korp. v. Oudheusdenkazerne (Noodweg) ip 2016 90 0 7 7 7 20
14.1 211.1 verv. vri's Oostereind/Diependaalseln/A27/Collosseum ip 2017 250 0 0 20 20 20
14.1 211.1 verv. vri's Meentweg, v. Riebeeckw., K. Onnesw. Etc. ip 2018 165 0 0 0 13 20
14.1 211.1 verv. VW-transporter (03-VVJ-7) ip 2018 35 0 0 0 5 10

14.2 214.1 vervanging parkeermeters ip 2015 188 24 24 24 24 10

14.2 214.1 vervanging parkeermeters ip 2016 125 0 16 16 16 10
14.2 214.1 vervanging parkeermeters ip 2017 115 0 0 15 15 10
14.2 214.1 vervanging parkeermeters Bloemenbuurt Noord ip 2018 195 0 0 0 25 10
14.2 214.1 verv. VW Caddy tbv parkeermeters (30-VVF-1) ip 2018 27 0 0 0 4 10

TOTAAL PROGRAMMA BEREIKBAARHEID 328 215 365 422 36 59 94 14 1

Investeringen Kapitaallasten cumulatief
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INVESTERINGSPROGRAMMA 2015-2018                        
Investeringen in meerjarige projecten uit vorige in vesteringsprogramma's, die al vóór 2015 zijn gestar t en w aarvoor het krediet al is verleend! rente 3,00%
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15. PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING
15.1 810.2 one man station zonder gps ip 2016 35 0 8 8 8 5
15.1 810.2 vervanging dienstbus ip 2016 20 0 3 3 3 7

TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE
ORDENING 0 55 0 0 0 11 11 11

TOTAAL NETTO INVESTERINGEN 2015-2018 12.266 10.015 11.269 11.535 725 1.447 2.265 3.088

Investeringen Kapitaallasten cumulatief
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8.4 Grondslagen begroting 2015 en meerjarenraming 2016 - 2019 
 
In deze paragraaf staan enkele uitgangspunten op basis waarvan de begroting 2015 en 
meerjarenraming 2065-2019 opgesteld zijn. 
 
Presentatie van het resultaat 
Zoals gebruikelijk onderscheiden wij hierbij het reguliere resultaat en het totale resultaat. De totale 
exploitatie is inclusief de grondexploitaties en de verkopen van niet-strategisch bezit. Bij het reguliere 
resultaat worden deze twee componenten buiten beschouwing gelaten. Dit gebeurt om de structurele 
posten te kunnen onderscheiden van de meer incidentele posten. Voor een verdere splitsing van 
incidentele en structurele posten wordt de lezer verwezen naar de staat van incidentele baten en lasten. 
 
Grondexploitaties / verkoop niet-strategisch bezit 
Toekomstige verliezen op negatieve grondexploitaties zijn gedekt middels de voorziening negatieve 
grondexploitaties. Winsten van positieve grondexploitaties in 2015-2019 zijn geraamd conform het 
raadsvoorstel “actualisering grondexploitaties 2014” (raadsbesluit 4 juni 2014) en zijn verwerkt in de 
begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2019. Ook de winsten op verkoop van niet-strategisch 
bezit zijn verwerkt in de begroting en de meerjarenraming. Met ingang van het jaar 2008 is het 
tussentijds winst nemen onder voorwaarden toegestaan.  
 
Algemene uitkering 
De ramingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 
2014. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar onderdeel 6 van deze begroting 
(algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).  
 
OZB 2015-2019 
De OZB stijgt in 2014 voor zowel woningen als niet-woningen met het geraamde inflatiepercentage 
van 1,5 %. Daarnaast is de opbrengst voor niet-woningen eenmalig met € 790.000 verhoogd om het 
stadsfonds mogelijk te maken.  
  
Loon- en prijspeil in 2015 
In de begroting 2015 is de CAO verwerkt zoals deze in 2014 is overeengekomen tussen werknemers 
en werkgevers. De budgetten voor 2015 zijn niet aangepast met de verwachte inflatie van 1,5% (CPB). 
Dit geldt ook voor de uitgavenbudgetten en subsidies. In de meerjarenraming hebben wij in 2016 tot 
en met 2019 jaarlijks voor lonen, prijzen en subsidies een stelpost geraamd van 2%.  
 
Investeringsplanning 2015-2018 
De kapitaallasten en exploitatielasten van voorgenomen investeringen zijn opgenomen in het 
investeringsprogramma 2015-2018. In de systematiek van de gemeente Hilversum worden de 
kapitaallasten van een investering in jaar t verwerkt als een last in jaar t+1. De kapitaallasten 
(afschrijvingen en rentelasten) van de in de begroting 2015 opgenomen investeringen zijn als 
stelposten in programma 1 Financiën in de jaren 2016-2019 verwerkt. De rentelasten zijn berekend 
tegen een renteomslag van 3,0%.  
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8.5 Overzicht Incidentele lasten en baten  
 
Het opnemen van het overzicht incidentele lasten en baten is gebaseerd op artikel 19 van het Besluit 
Begroting en Verantwoording. In de toelichting op dit artikel staat dat het opnemen van dit overzicht 
relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Dit zou kunnen 
worden opgevat als de vraag: in welke mate wordt het resultaat over het jaar 2015 bepaald door 
incidentele lasten en baten, die in volgende jaren niet meer terugkomen.  
 
Bij het beoordelen van het onderscheid tussen de incidentele en structurele baten en lasten is de notitie 
incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV gehanteerd. 
 
Uit de meerjarenraming (zie paragraaf 8.2) blijkt welke lasten en baten wegvallen dan wel toegevoegd 
worden aan de begroting 2015, die in de meerjarenraming als basisjaar dient. 
 

 
 
Uit het overzicht incidentele baten en lasten blijkt dat het totale voordelige begrotingssaldo 2015 voor 
een voordelig saldo van € 337.000 uit incidentele baten en lasten bestaat, en voor een voordelig saldo 
van € 909.000 uit structurele baten en lasten. 

Lasten Baten Saldo

01.2L Incidenteel nieuw beleid college 1.300 -                       1.300 1.700 1.700 -                       -                       

01.4B Verkoop panden -                       -800 -800 -750 -                       -                       -                       

01.4L Frictiekosten bezuinigingen slank en hoogwaardig 1.000 -                       1.000 1.000 361 -                       -                       

01.4L Decentrale loonruimte 37 -                       37 -                       -                       -                       -                       

01.5B Mutaties (niet beklemde reserves) -                       -4.592 -4.592 -1.320 -361 -                       -                       

02.1B Incidentele ontwikkeling participatiebudget 1.472 1.472 -                       -                       -                       -                       

02.1L Incidentele ontwikkeling participatiebudget 1.136 -                       1.136 -                       -                       -                       -                       

02.1L Beleidsplan sociale zaken 163 -                       163 17 -                       -                       -                       

02.1L Inburgeringstrajecten 70 -                       70 -                       -                       -                       -                       

04.3L Maatschappelijke opvang 229 -                       229 -                       -                       -                       -                       

06.1L Duurzaamheid 68 -                       68 -                       -                       -                       -                       

06.2L Afvalstoffenheffing 1.829 -                       1.829 85 -                       -                       -                       

07.0B Grondexploitaties -                       -2.395 -2.395 -8 -13 -                       -                       

08.1L Creatieve sector 220 -                       220 -                       -                       -                       -                       

08.2L Werklocaties 469 -                       469 -                       -                       -                       -                       

09.1L Transitie cultuur 29 -                       29 -                       -                       -                       -                       

10.1L Veilig uitgaan 153 -                       153 153 -                       -                       -                       

12.2L Buursport coaches 75 -                       75 65 -                       -                       -                       

13.1B Incidentele baten bouwleges -                       -800 -800 -2.200 -1.000 -                       -                       

Incidentele baten en lasten 2015 6.778 -7.115 -337 -1.258 687 -                       -                       

Structurele baten en lasten 2015 237.202 -238.111 -909 -3.232 -4.270 -1.692 818

Totaal baten en lasten 2015 243.980 -245.226 -1.246 -4.490 -3.583 -1.692 818

2019B.doel Omschrijving

2015

2016 2017 2018
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8.6 Overzicht van doorberekende overhead 
 
In de begroting zijn lasten en baten opgenomen die niet direct aan één specifieke activiteit zijn toe te 
wijzen. Deze kosten worden verzameld in een kostenverdeelstaat en vervolgens verdeeld over (c.q. 
toegerekend aan) de subfuncties en daarmee de beleidsdoelen. Het gaat hier om algemene 
apparaatskosten, die voor een belangrijk deel bestaan uit personeelskosten (zie ook 8.8 Staat personele 
lasten en personele sterkte). Andere kosten die in de kostenverdeelstaat worden verantwoord, zijn 
bijvoorbeeld de huisvestingskosten en de kosten voor automatisering. 
 
Het totale bedrag aan doorberekende overhead in de begroting 2015 bedraagt zo’n € 46,8 miljoen. Het 
aandeel hierin van de salarislasten bedraagt zo'n 77% . De overige lasten bestaan uit materiële kosten 
zoals bijvoorbeeld de huisvestingslasten, overige personeelslasten (opleidingsbudgetten), lasten 
automatisering/informatievoorziening. 
 
Van het totaalbedrag van € 46,8 miljoen wordt € 45,1 miljoen versleuteld over de beleidsdoelen. 
Daarnaast wordt € 1,7 miljoen  van de overhead doorberekend aan derden en investeringen/projecten 
(bijvoorbeeld ISV en grondzaken). Het totale bedrag aan doorberekende kosten in de begroting 2015 
bedraagt € 46,8 miljoen. Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het bedrag aan overhead per 
beleidsdoel en per programma:  

 

Bedragen x € 1.000

B.doel Naam beleidsdoel Bedrag 2015

1.3 Belastingen 2.752

Totaal programma 01 Financiën 2.752

2.1 Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee                                                                        7.069

Totaal programma 02 Sociale Zaken 7.069

3.1 Pijler 1: Brede Ontwikkeling 794

3.2 Pijler 2: Versterken van Kansen                                       159

3.4 Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)                              153

Totaal programma 03 Onderwijs en Jeugdzaken 1.106

4.1 Alg. voorz. zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht                                                                            478

4.2 Gemeentelijke  Integrale toegang            1.771

4.3 Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen                               1.397

4.4 Een gezonde leefomgeving 105

Totaal programma 04 Welzijn en Zorg (inclusief Volk sgezondheid) 3.751

5.1 Schone, hele en veilige infrastructuur                  1.131

5.2 Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten      855

5.3 Instandhouding vijvers en waterwegen                       77

Totaal programma 05 Beheer openbare ruimte 2.063

6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente                                            461

6.2 Gescheiden inzameling/verwerking huishoudelijk afval                                                                 39

6.3 Schoon oppervlakte- en grondwater                            1.186

6.4 Natuurbehoud en -beheer 93

6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging                 763

Totaal programma 06 Milieubescherming, Natuur en Le efbaarheid 2.542
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Bedragen x € 1.000

B.doel Naam beleidsdoel Bedrag 2015

7.0 Algemeen programma 7 2.307

7.1 Huisvesting van de doelgroepen                                                                                                    27

7.2 Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen 53

7.3 Realisering programma stedelijke vernieuwing                          511

Totaal programma 07 Wonen ISV 2.898

8.1 Een sterke positie van Hilversum als Mediastad 127

8.2  Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat 65

8.3 Goed functionerende detailhandel en horeca 340

8.4 Een aantrekkelijk evenementenprogramma                                152

Totaal programma 08 Economische zaken, media, toeri sme en evenementen 684

9.1 Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod 1.344

Totaal programma 09 Cultuur en monumenten 1.344

10.1 Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit 202

10.2 Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding 187

Totaal programma 10 Openbare orde en veiligheid, Br andweer 389

11.0 Algemeen programma 11 4.790

11.1 Hilversum sterk in G&V en Noordvleugel 102

11.2 Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken                              1.000

11.3 Nieuwe invulling relatie met inwoners op wijkniveau 1.256

Totaal programma 11 Bestuurlijke aangelegenheden 7.148

12.1 Vergroting sportdeeln., gezonde leefstijl en sportklimaat                              257

12.2 Aantrekkelijke en goed gespreide sportvoorzieningen                              821

12.3 voldoende veilige openb. ruimte om te spelen/bewegen                              67

Totaal programma 12 Sport en recreatie 1.145

13.1 Verbetering dienstverlening bij het vergunningproces                              2.602

13.2 Effect. toezicht op woon/leefkwaliteit en openb. ruimte                              3.148

Totaal programma 13 Vergunningverlening en handhavi ng 5.750

14.1 Betere bereikbaarheid per fiets, OV en auto 1.116

14.2 Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken 927

Totaal programma 14 Bereikbaarheid 2.043

15.1 Actuele ruimtelijke plannen 2.361

Totaal programma 15 Ruimtelijke ordening 2.361

16.1 Versterking van de dienstverlening                              2.009

Totaal programma 16 Dienstverlening 2.009

Doorberekende overhead aan de beleidsdoelen 45.054

Overige doorberekeningen 1.740

Totale overhead begroting 2015 46.794
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8.7 Lasten en baten financieringsfunctie 
 

 

Lasten en baten financieringsfunctie Rekening Begroting Begroting

2013 2014 2015

LASTEN

Rente gespecificeerd naar:

- rente van bestaande langlopende geldleningen 6.392 6.269 5.732

- rente van nieuw aan te trekken langlopende geldleningen* 500 397

- rente van kortlopende financieringsmiddelen 51 66 55

- toegerekende rente over eigen financieringsmiddelen 4.817 4.085 3.649

Overige uitgaven:

- afschrijvingen 18.443 12.710 12.770

Totaal lasten 29.703 23.630 22.603

BATEN

Doorberekende kapitaallasten* 29.753 23.624 22.507

Totaal baten 29.753 23.624 22.507

Totaal saldo (verantwoord in programma 1, subfuncti e 960) -50 6 96

* Inclus ief s telpost nai jl ing ad € 784.000 (Bedragen x € 1.000)
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8.8. Personele lasten en personele sterkte 

 
Toegestane formatie:  
Het aantal fte's daalt in 2015 ten opzichte van 2014 met 16,93 fte.  Deze daling kan als volgt worden 
verklaard: 

Salarissen en sociale lasten personeel: 
In de begroting 2014 waren de salarislasten van het personeel geraamd op € 36.703.000. In de 
begroting 2015 zijn de salarislasten geraamd op  € 36.094.850. Dit betekent dat de salarislasten € 
608.150 lager zijn in 2015 ten opzichte van 2014. Dit kan als volgt worden verklaard: 

*) Vervanging wegens ziekte en vacature worden betaald uit vacatureruimte die door het jaar heen 
ontstaat door verloop van personeel. 
 
Salarissen voormalige bestuursorganen 
De hogere salarislasten voormalige bestuursorganen in 2015 ten opzichte van 2014 ad € 316.000 wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe wachtgeldverplichtingen ad € 230.000 als gevolg van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 

Afdeling Toegestane 
formatie in fte 

begroting 
2014

Toegestane 
formatie in fte 

begroting 
2015

Verschil in fte 
2014 t.o.v. 

2015

Salarissen, 
sociale lasten 
en bijkomende 
kosten huidig 

personeel 
(categorie 1 

BBV)

Salarissen, 
sociale lasten 
en bijkomende 

kosten 
voormalig 
personeel 

(categorie 1 
BBV)

Budgetten 
t.b.v. tijdelijke 

inhuur 
personeel 

(categorie 3.0 
BBV)

Totaal 
personeels- 

kosten

Directie 2,00 2,00 0,00 345.400 345.400
Beleidsontwikkeling 41,12 38,37 -2,75 3.121.700 491.000 3.612.700
Beleidsuitvoering 38,35 38,83 0,48 2.791.700 303.000 3.094.700
Openbare ruimte 80,75 79,75 -1,00 4.952.600 70.000 5.022.600
Werk, Inkomen en Zorg 80,01 77,08 -2,93 4.958.700 1.872.000 6.830.700
Publiekszaken 101,95 100,56 -1,39 6.497.700 88.000 6.585.700
Interne Dienstverlening 132,42 126,42 -6,00 7.565.400 48.000 7.613.400
Interne Advisering 73,24 69,90 -3,34 5.861.650 1.261.000 103.000 7.225.650

Totaal 549,84 532,91 -16,93 36.094.850 *) 1.261.000 2.975.000 40.330.850

Bestuursorganen 43,00 43,00 0,00 1.662.000 681.000 2.343.000

Totaal incl bestuursorganen 592,84 575,91 -16,93 37.756 .850 1.942.000 2.975.000 42.673.850

- reductie fte als gevolg van Slank en Hoogwaardig 16,73
- Handhavind drank en horeca -1,50
-Technisch medewerker VRI/DVM -1,00
- Medewerkers wijkonderhoud 3,00
- Uitbesteding beheer sportvoorzieningen 1,00
- WWZ loket -3,40
- Overheveling WMO naar Weesp 2,10
Totaal 16,93

 '+/+ = reductie, -/- = uitbreiding

- lagere salariskosten a.g.v. Slank en Hoogwaardig 1.059.000
- loonontwikkeling 2015 (cao verhoging) -659.850
- loonontwikkeling 2015 (premies) -285.000
- loonkosten Griffie en Rekenkamer 317.000
- overheveling WMO naar Weesp 128.400
- prepension Meerjarenbegroting 34.000
- bijstelling fiscale premiekosten t.l.v. overige personeelslasten 55.000
- overheveling 2,21 fte van afdeling WIZ naar afdeling BU -35.000
-afrondingsverschillen -5.400
Totaal 608.150
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8.9. Overige inkomensoverdrachten  
 
In deze staat zijn alle begrote inkomensoverdrachten verzameld. Het doel van deze staat is inzicht te 
verschaffen in de besteding van middelen die de gemeente doorgeeft aan derden.  
 
Voor het begrip 'inkomensoverdrachten' sluiten wij aan bij de definitie van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Het BBV onderscheidt de volgende categorieën van inkomensoverdrachten: 
 
1. Inkomensoverdrachten aan het rijk 
2. Subsidies aan marktproducenten 
3. Sociale uitkeringen in geld 
4. Sociale verstrekkingen in natura aan personen 
5. Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk) 
6. Overige inkomensoverdrachten 
 
Ad 1. Inkomensoverdrachten aan het rijk zijn inkomensoverdrachten die de gemeente aan het rijk doet. 
 
Ad 2. Tot de subsidies aan marktproducenten worden gerekend: de bijdrage aan professionele 
marktgerichte organisaties die worden verstrekt met het doel de productie in stand te houden dan wel 
tegen aanvaardbare prijzen te kunnen aanbieden. In de gemeente Hilversum betreft dit o.a. de 
subsidies aan zwembaden en sporthallen. 
 
Ad 3. Sociale uitkeringen in geld zijn inkomensoverdrachten in geld om de financiële lasten te 
verlichten die voor huishoudens voortvloeien uit een aantal sociale risico's en behoeften. Tot deze 
subcategorie behoren o.a. uitkeringen aan personen krachtens de Wet Werk en Bijstand. 
 
Ad 4. Onder sociale verstrekkingen in natura aan personen verstaat het BBV bijdragen aan 
huishoudens om de financiële lasten te verlichten die voortvloeien uit een aantal sociale risico's en 
behoeften. De besteding van de bijdragen is in dit geval niet een vrije keuze, maar gebonden, door 
bijvoorbeeld goederen ter beschikking te stellen of de aanschaf van bepaalde goederen en diensten te 
vergoeden. Een woningaanpassing krachtens de WMO is hiervan een voorbeeld. 
 
Ad 5. De overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk) betreffen overdrachten aan 
provincies, waterschappen, en gemeenschappelijke stichtingen, maar ook aan stichtingen waarvan de 
exploitatielasten in hoofdzaak bestaan uit overheidssubsidies. 
 
Ad 6. Inkomensoverdrachten, die niet onder voornoemde categorieën vallen, worden onder de overige 
inkomensoverdrachten gerangschikt. Voorbeelden hiervan zijn vergoedingen aan schoolbesturen van 
bijzondere scholen en tegemoetkomingen in de kosten van raadsfracties.   
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Progr. B.doel Subf. Omschrijving Rekening 
2013

Begroting 
2014

Begroting 
2015

2 2.1 614.4 Kwijtschelding belastingen 988               1.034            1.034            
2 2.1 610.1 Bijstand 24.441          27.438          28.454          
2 2.1 611.1 Sociale werkvoorziening 8.728            8.458            8.033            
2 2.1 614.1 Gemeentelijk minimabeleid 2.777            3.047            3.527            
2 2.1 621.1 Vreemdelingen 52                  56                  52                  
2 2.1 623.2 Participatiebudget - Re-integratie 708               1.087            1.105            
2 2.1 623.3 Participatiebudget - Inburgering 286               350               80                  

3 & 4. 3.1 & 4.1 630.1 Scw-jeugd-jongerenwerk 2.054            2.341            2.341            
3 3.1 715.1 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 1.021            1.117            1.084            
3 3.1 716.1 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 248               786               771               
3 & 4. 3.1 & 4.4 714.1 Openbare gezondheidszorg 1.417            1.357            1.267            
3 3.2 480.1 Onderwijsbegeleiding 200               201               200               
3 3.1 & 3.2 480.3 Overig voortgezet onderwijs 3.149            3.117            3.042            
3 3.3 623.1 Participatiebudget - Volwasseneneducatie 380               266               150               
3 3.1  &  3.2 650.1 Kinderopvang 554               569               567               
3 3.4 421.2 Overschrijdingsuitkering Openbaar Basisonderwijs 40                  40                  40                  
3 3.4 433.2 Openbare scholen, speciaal basisonderwijs 124               67                  -                     

4 4.1 140.5 Vergunningverlening / APV 8                    9                    10                  
4 & 9. 4.1 & 9.1 511.1 Vormings-/ontw.werk 525               528               607               
4 4.1 & 4.3 620.1 Maatsch.begeleiding/advies 4.802            5.360            5.195            
4 4.3 622.1 Huishoudelijke hulp (Wmo) 5.684            6.604            5.087            
4 4.3 652.1 Voorzieningen Gehandicapten 2.941            3.899            3.149            
4 4.4 711.1 Ambulancevervoer 95                  95                  95                  

5 5.1 210.4 Diverse vergunningen 38                  39                  39                  
5 5.2 560.1 Stichting Costerustuin 2                    2                    2                    
5 5.2 560.9 Stichting Kinderboerderij 41                  88                  42                  

6 6.1 723.1 Natuur en Milieu en CROS 40                  35                  45                  
6 6.3 722.1 Stichting Rioned 7                    10                  10                  
6 6.3 722.1 Bijdrage Gemeente Bussum 16                  19                  19                  
6 6.4 550.1 GNR 415               476               477               

7 7.0 830.1 Bijdragen aan derden diensten -                     334               256               
7 7.1 820.1 Bijdrage Regionaal Urgentie Bureau 116               111               82                  

8 8.3 310.2 Biz-zone Gijsbrecht en Centrum 120               126               -                     
8 8.4 560.5 Bevordering toerisme 136               125               200               
8 8.5 580.2 Ov. Cultuur en Recreatie -                     -                     177               

9 9.1 510.1 Openb.bibliotheekwerk / kunstuitleen 1.495            1.494            1.463            
9 9.1 540.2 Exposities moderne kunst 24                  -                     -                     
9 9.1 540.3 Overige kunst 1.833            1.867            1.867            
9 9.1 541.2 Museum Hilversum 542               600               745               
9 9.1 580.2 Ov. cultuur / recreatie 197               297               115               

10 10.2 120.4 Gemeentelijke bijdrage Bevolksingszorg 100               100               101               
10 10.3 120.1 Brandweer 6.945            7.055            7.216            

11 11.0 006.2 Vergoeding raadsfracties 16                  14                  14                  
11 11.1 005.1 Bestuurlijke samenwerking Gewest G&V 401               398               402               
11 11.1 005.1 Metropoolregio Amsterdam & NV Utrecht 12                  31                  31                  

12 12.1 530.5 Sportbeoefening/bev. 101               99                  107               
12 12.2 530.2 Zwembaden 286               277               277               
12 12.3 560.4 Volksfeesten 24                  45                  45                  

13 13.2 723.2 Milieubeheer: bijdrage OFGV 178               176               263               
13 13.2 822.1 Bouw- en woningtoezicht: kamerverhuur 80                  -                     -                     

15 15.1 810.2 GBKN Hilversum 3                    55                  10                  

Totaal inkomensoverdrachten 74.390          81.699          79.895          

(Bedragen x € 1.000)



304 
 

8.10 Berekening algemene uitkering uit gemeentefonds 2015 
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8.11 Lasten en baten per subfunctie naar programma 
 

 

Pogr. B.doel Subfie Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sa ldo

1 1.1 913.1 Overige financiele middelen 19 -180 -161 17 -140 -123 15 -140 -125 
1 1.1 914.1 Geldleningen ug/og gelijk of langer dan een jaar -               -4.817 -4.817 -               -4.085 -4.085 -               -3.649 -3.649 
1 1.2 330.1 Nutsbedrijven -               -230 -230 -               -251 -251 -               -251 -251 
1 1.2 921.1 Algemene uitkeringen -               -87.678 -87.678 -               -92.419 -92.419 -               -83.633 -83.633 
1 1.2 922.1 Algemene baten en lasten 188 -316 -128 1.682 -834 848 1.285 -               1.285
1 1.2 923.0 Integratie-uitkering Sociaal domein -               -               -               -               -               -               -               -50.664 -50.664 
1 1.3 930.1 Uitvoering wet WOZ 1.111 -               1.111 1.148 -               1.148 1.135 -               1.135
1 1.3 930.2 Uitvoering wet WOZ (controle) 283 -               283 225 -               225 223 -               223
1 1.3 931.1 OZB gebruikers -               -3.170 -3.170 -               -3.280 -3.280 -               -3.573 -3.573 
1 1.3 932.1 OZB eigenaren -               -13.884 -13.884 -               -14.210 -14.210 -               -15.022 -15.022 
1 1.3 934.1 Baatbelasting -               -               -               -               -               -               -               -               -               
1 1.3 937.1 Hondenbelasting -               -491 -491 -               -463 -463 -               -463 -463 
1 1.3 939.1 Precariobelasting -               -265 -265 -               -365 -365 -               -365 -365 
1 1.3 940.1 Belastingheffing/-Inning 2.101 -510 1.591 2.251 -577 1.674 2.021 -344 1.677
1 1.4 960.1 Saldi kostenplaats 3.654 -1.498 2.156 1.485 1.485 96 -               96
1 1.5 980.1 Mutaties reserves 3.087 -6.689 -3.602 5.136 -7.695 -2.559 40 -5.010 -4.970 

1. Financiën 10.443 -119.728 -109.285 11.944 -124.319 -112.375 4.815 -163.114 -158.299 

2 2.1 610.1 Bijstand/financiele dienstverlening 29.391 -27.084 2.307 31.545 -29.188 2.357 32.511 -27.716 4.795
2 2.1 611.1 Sociale werkvoorziening 8.883 -8.588 295 8.489 -8.300 189 8.064 -               8.064
2 2.1 614.1 Gemeentelijk minimabeleid 3.853 -8 3.845 4.517 -80 4.437 5.780 -80 5.700
2 2.1 614.4 Kwijtschelding belastingen 1.147 -               1.147 1.221 -               1.221 1.238 -               1.238
2 2.1 621.1 Vreemdelingen 52 -2 50 56 -               56 56 -               56
2 2.1 623.2 Participatiebudget Reintegratie 4.680 -2.448 2.232 5.780 -3.075 2.705 4.381 -               4.381
2 2.1 623.3 Participatiebudget Inburgering 630 -308 322 481 -               481 362 -               362

2. Sociale Zaken 48.636 -38.438 10.198 52.089 -40.643 11.446 52.392 -27.796 24.596

3 3.1 423.2 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting -9 -               -9 55 -               55 -               -               -               
3 3.1 430.0 Openbaar (voortg.) speciaal onderw.(excl. Onderwijsh.) -               -               -               -               -               -               62 -27 35
3 3.1 432.2 Bijzonder (voortg.) speciaal onderw. (excl. Onderwijsh.) 124 -15 109 61 -26 35 -               -               -               
3 3.1 480.3 Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs -               -               -               363 -               363 170 -               170
3 3.1 580.2 Overige recreatieve voorzieningen 5 -               5 5 -               5 5 -               5
3 3.1 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering 31 -               31 92 -               92 -               -               -               
3 3.1 630.1 Sociaal cultureel jeugd- en jongerenwerk 1.141 -               1.141 1.760 -               1.760 -               -               -               
3 3.1 650.1 Kinderdagopvang -               -               -               343 -               343 344 -               344
3 3.1 670.0 Algemene voorzieingen WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               2.692 -               2.692
3 3.1 714.1 Openbare gezondheidszorg 642 -               642 567 -               567 567 -               567
3 3.1 715.1 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 1.261 -240 1.021 1.143 -               1.143 1.110 -               1.110
3 3.1 716.1 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 998 -               998 895 -               895 -               -               -               
3 3.2 480.1 Onderwijsbegeleiding 262 -               262 247 -               247 245 -               245
3 3.2 480.3 Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs 3.397 -2.109 1.288 3.063 -2.024 1.039 3.115 -2.024 1.091
3 3.2 623.1 Participatiebudget volwassenen educatie 518 -380 138 290 -266 24 174 -150 24
3 3.2 650.1 Kinderdagopvang 601 -               601 248 -               248 218 -               218
3 3.3 671.0 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               1.043 -               1.043
3 3.3 682.0 Individuele voorzieingen natura Jeugd -               -               -               -               -               -               12.593 -               12.593
3 3.3 683.0 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd -               -               -               -               -               -               2.141 -               2.141
3 3.3 716.1 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) -               -               -               265 -               265 -               -               -               
3 3.4 421.2 Openbaar basisonderwijs onderwijshuisvesting 1.731 -49 1.682 1.703 -36 1.667 3.478 -47 3.431
3 3.4 423.2 Bijzonder basisonderwijs onderwijshuisvestingg 2.497 -13 2.484 1.941 -2 1.939 -               -               -               
3 3.4 431.0 Openbaar (voortg.) speciaal onderw. onderwijsh. -               -               -               -               -               -               1.371 -               1.371
3 3.4 433.2 Bijzonder (voortg.) speciaal onderw. onderwijsh. 1.568 -1 1.567 2.153 -               2.153 -               -               -               
3 3.4 441.0 Openbaar (voortg.) onderw. onderwijsh. -               -               -               -               -               -               3.644 -               3.644
3 3.4 443.2 Bijzonder voortg. Onderw. Onderwijsh. 3.292 -4 3.288 3.523 -               3.523 -               -               -               
3 3.4 480.2 Centr. gymnastieklokalen 205 -55 150 94 -12 82 90 -12 78
3 3.4 480.3 Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs 699 -50 649 675 -23 652 599 -23 576

3. Onderwijs en Jeugdzaken 18.963 -2.916 16.047 19.486 -2.389 17.097 33.661 -2.283 31.378

4 4.1 140.5 Vergunningverlening APV (DSL) 21 -               21 69 -               69 70 -               70
4 4.1 511.1 Vormings-/ontwikkelingswerk 6 -               6 6 -               6 6 -               6
4 4.1 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering 604 -35 569 -               -               -               -               -               -               
4 4.1 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering 20 -               20 3.728 -               3.728 -               -               -               
4 4.1 630.1 Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk -               -               -               148 -               148 -               -               -               
4 4.1 630.1 Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk 2.464 -429 2.035 2.666 -564 2.102 -               -               -               
4 4.1 650.1 Kinderdagopvang 275 -242 33 273 -265 8 -27 -               -27 
4 4.1 663.0 Opvang en beschermd wonen -               -               -               -               -               -               3.000 -               3.000
4 4.1 670.0 Algemene voorzieingen WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               4.498 -473 4.025
4 4.2 622.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1.583 -               1.583 1.946 -               1.946 -               -               -               
4 4.2 652.1 Wet Voorziening Gehandicapten 75 -               75 155 -               155 -               -               -               
4 4.2 671.0 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               1.999 -               1.999
4 4.2 671.0 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               1.550 -               1.550
4 4.2 711.1 Ambulancevervoer 95 -               95 -               -               -               -               -               -               
4 4.2 714.1 Openbare Gezondheidszorg 834 -               834 -               -               -               -               -               -               
4 4.3 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering -               -               -               99 -               99 -               -               -               
4 4.3 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering 5.740 -375 5.365 2.679 -111 2.568 -               -               -               
4 4.3 622.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 6.484 -1.596 4.888 8.916 -1.535 7.381 -               -               -               
4 4.3 652.1 Wet Voorziening Gehandicapten 4.192 -16 4.176 5.216 -90 5.126 -               -               -               
4 4.3 661.0 Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO -               -               -               -               -               -               1.085 -20 1.065
4 4.3 662.0 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO -               -               -               -               -               -               16.620 -1.605 15.015
4 4.3 663.0 Opvang en beschermd wonen -               -               -               -               -               -               13.596 -109 13.487
4 4.3 670.0 Algemene voorzieingen WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               1.455 -2 1.453
4 4.4 711.1 Ambulancevervoer -               -               -               95 -               95 95 -               95
4 4.4 714.1 Openbare Gezondheidszorg -               -               -               954 -6 948 863 -6 857

4. Welzijn en Zorg 22.393 -2.693 19.700 26.950 -2.571 24.379 44.810 -2.215 42.595
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Pogr. B.doel Subfie Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sa ldo

5 5.1 210.1 Openbare verlichting 1.159 -136 1.023 1.199 -117 1.082 1.206 -101 1.105
5 5.1 210.2 Straatreiniging 1.947 -               1.947 1.721 -               1.721 1.734 -               1.734
5 5.1 210.3 Gladheidsbestrijding 632 -               632 488 -               488 491 -               491
5 5.1 210.4 Onderhoud Wegen, straten en pleinen 5.187 -568 4.619 5.517 -314 5.203 5.801 -312 5.489
5 5.1 211.2 Onderhoud verkeersborden 357 -30 327 329 -4 325 -               -               -               
5 5.1 211.3 Verkeersmaatregelen/evenementen 198 -               198 242 -2 240 -               -               -               
5 5.2 560.1 Plantsoenen 3.216 -19 3.197 3.279 -5 3.274 3.331 -5 3.326
5 5.2 560.6 Boomverzorging 1.049 -191 858 866 -70 796 917 -70 847
5 5.2 560.9 Dierverzorging 210 -               210 90 -               90 94 -               94
5 5.3 221.2 Nieuwe Haven 14 -2 12 15 -3 12 17 -2 15
5 5.3 221.3 Overige havens/binnenwateren 321 -               321 299 -               299 272 -               272
5 5.3 221.4 Sluizen 178 -57 121 157 -50 107 154 -50 104

5. Beheer openbare ruimte 14.468 -1.003 13.465 14.202 - 565 13.637 14.017 -540 13.477

6 6.1 723.1 Milieubescherming (stad) 1.237 -433 804 1.313 -141 1.172 1.327 -461 866
6 6.2 721.1 Vuilophaal en -afvoer 6.961 -119 6.842 7.824 -               7.824 8.689 -               8.689
6 6.2 725.1 Baten vuilophaal en -afvoer -               -8.998 -8.998 -               -8.745 -8.745 -               -8.109 -8.109 
6 6.3 722.1 Riolen en Rioolgemalen 8.594 -75 8.519 8.961 -115 8.846 8.811 -115 8.696
6 6.3 722.2 Riolen buiten lozingsrecht 88 -               88 83 -               83 79 -               79
6 6.3 726.1 Baten rioolrechten -               -8.777 -8.777 -               -8.653 -8.653 -               -8.449 -8.449 
6 6.4 550.1 Natuur en landschap/bossen 583 -               583 572 -               572 572 -               572
6 6.5 724.1 Begraafplaatsen 1.330 -225 1.105 1.367 -222 1.145 1.396 -234 1.162
6 6.5 732.1 Baten begraafplaatsen -               -1.004 -1.004 -               -1.135 -1.135 -               -1.152 -1.152 

6. Milieu, Natuur, Riolering en begr.pl 18.793 -19.63 1 -838 20.120 -19.011 1.109 20.874 -18.520 2.354

7 7.0 830.1 Bouwgrondexploitaties 19.564 -20.051 -487 19.741 -18.918 823 16.622 -16.574 48
7 7.0 830.1 Bouwgrondexploitaties -               -               -               -               -               -               325 -531 -206 
7 7.1 820.1 Woninbouw en -exploitatie 207 -6 201 196 -               196 164 -               164
7 7.1 822.7 Woonhavens/-Schepen -               -18 -18 -               -14 -14 -               -17 -17 
7 7.2 820.1 Woninbouw en -exploitatie 58 -2 56 53 -               53 53 -               53
7 7.3 821.1 Stedelijke vernieuwing 4.012 -3.574 438 5.364 -4.800 564 2.752 -2.200 552

7. Wonen / ISV 23.841 -23.651 190 25.354 -23.732 1.622 19.916 -19.322 594

8 8.1 310.2 Economische ontwikkeling 429 -               429 734 -               734 652 -               652
8 8.1 310.2 Economische ontwikkeling -               -               -               -               -               -               126 -126 -               
8 8.2 310.2 Economische ontwikkeling 239 -85 154 185 -               185 1.554 -               1.554
8 8.3 310.1 Markt 347 -               347 310 -               310 307 -               307
8 8.3 310.2 Economische ontwikkeling 277 -161 116 291 -126 165 112 -               112
8 8.3 310.3 Verhuur grond/reklameborden 43 -319 -276 44 -319 -275 44 -319 -275 
8 8.3 311.1 Baten marktgelden -               -225 -225 -               -243 -243 -243 -               -243 
8 8.4 560.5 Bevordering toerisme 226 -               226 311 -               311 308 -               308
8 8.5 580.2 Overige recreatieve voorzieningen 170 -131 39 223 -125 98 179 -125 54

8. EZ Media, toerisme en evenem. 1.731 -921 810 2.098 - 813 1.285 3.039 -570 2.469

9 9.1 002.5 Streekarchief -               -               -               -               -               -               615 -177 438
9 9.1 510.1 Openbaar bibliotheekwerk 1.507 -               1.507 1.509 -               1.509 1.468 -               1.468
9 9.1 511.1 Vormings-/ontwikkelingswerk 1.112 -61 1.051 827 -               827 704 -2 702
9 9.1 540.2 Exposities moderne kunst 24 -               24 -               -               -               -               -               -               
9 9.1 540.3 Overig kunst / cultuur 3.060 -822 2.238 3.291 -1.066 2.225 3.056 -990 2.066
9 9.1 541.2 Oudheidkunde / musea 1.460 -535 925 828 -               828 925 -145 780
9 9.1 541.3 Carillon 15 -               15 15 -               15 -               -               -               
9 9.1 541.4 Streekarchief 633 -185 448 623 -177 446 -               -               -               
9 9.1 580.2 Overige recreatieve voorzieningen 55 -               55 175 -               175 174 -               174
9 9.2 821.0 Monumentenzorg -               -               -               -               -               -               579 -               579
9 9.2 821.0 Carillon -               -               -               -               -               -               15 -               15
9 9.2 541.5 Monumentenzorg 508 -1 507 529 -               529 -               -               -               

9. Cultuur en monumentenzorg 8.374 -1.604 6.770 7.797 - 1.243 6.554 7.536 -1.314 6.222

10 10.1 140.1 Openbare orde en veiligheid 567 -55 512 567 -20 547 578 -50 528
10 10.2 120.4 Rampenbestrijding 383 -11 372 345 -13 332 343 -13 330
10 10.2 160.1 Opsporing en ruiming conventionele explosieven 48 -               48 -               -               -               -               -               -               
10 10.3 120.1 Gem. Brandweer 13.706 -6.113 7.593 7.682 -               7.682 7.221 -               7.221

10. Openb. orde, veiligh. en brw. 14.704 -6.179 8.525 8.594 -33 8.561 8.142 -63 8.079

11 11.0 001.1 Bestuursorganen 3.481 -83 3.398 3.120 -               3.120 3.217 -               3.217
11 11.0 002.1 Bestuursondersteuning college 1.181 -               1.181 1.309 -               1.309 1.282 -               1.282
11 11.0 002.2 Ondersteuning college 1.925 -2 1.923 2.277 -               2.277 2.251 -               2.251
11 11.0 006.1 Bestuursondersteuning Raad 526 -               526 600 -               600 587 -               587
11 11.0 006.2 Ondersteuning Raad 877 -               877 923 -               923 844 -               844
11 11.1 005.1 Bestuurlijke samenwerking 651 -               651 645 -               645 648 -               648
11 11.2 003.1 Burgerzaken 853 -               853 1.288 -               1.288 1.200 -               1.200
11 11.2 004.1 Leges burgerzaken 85 -165 -80 82 -175 -93 82 -117 -35 
11 11.3 002.3 Communicatie 1.182 -               1.182 1.064 -               1.064 1.051 -               1.051
11 11.3 002.4 Samenlevingsgericht werken 405 -1 404 436 -               436 432 -               432

11. Bestuurlijke aangelegenheden 11.166 -251 10.915 11 .744 -175 11.569 11.594 -117 11.477

12 12.1 530.5 Sportbeoefening / -bevordering 296 -3 293 625 -4 621 655 -4 651
12 12.2 530.2 Zwembaden 403 -               403 398 -               398 393 -               393
12 12.2 530.3 Sportzalen en sporthallen 1.366 -413 953 1.192 -376 816 1.183 -363 820
12 12.2 531.1 Sportparken 1.168 -281 887 1.218 -274 944 1.316 -265 1.051
12 12.3 560.3 Overige Openluchtrecreatie 503 -8 495 325 -7 318 317 -7 310
12 12.3 560.4 Volksfeesten 144 -85 59 142 -77 65 185 -77 108

12. Sport en recreatie 3.880 -790 3.090 3.900 -738 3.162 4.049 -716 3.333

Jaarrekening 2013 Gewijzigde begroting 2014 Begroting  2015



307 
 

 

Pogr. B.doel Subfie Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sa ldo

13 13.1 140.2 Handhaving in de openbare ruimte 7 -110 -103 22 -140 -118 22 -140 -118 
13 13.1 140.3 Vergunningverlening APV 181 -54 127 223 -62 161 220 -62 158
13 13.1 723.2 Milieubescherming (inw) -               -               -               -               -1 -1 -               -1 -1 
13 13.1 822.1 Bouw- en woningtoezicht 2.982 -12 2.970 2.636 -               2.636 2.625 -               2.625
13 13.1 823.1 Baten Bouw- en Woningtoezicht -               -1.337 -1.337 -               -2.629 -2.629 -               -2.395 -2.395 
13 13.2 140.2 Handhaving in de openbare ruimte 974 -11 963 763 -10 753 753 -10 743
13 13.2 723.2 Milieubescherming (inw) 1.494 -17 1.477 1.203 -6 1.197 1.191 -6 1.185
13 13.2 822.1 Bouw- en woningtoezicht 1.023 -3 1.020 1.574 -               1.574 1.554 -               1.554
13 13.2 823.1 Baten Bouw- en Woningtoezicht -               -               -               -               -25 -25 -               -25 -25 

13. Bouw- en Woningtoezicht 6.661 -1.544 5.117 6.421 -2 .873 3.548 6.365 -2.639 3.726

14 14.1 210.5 Verkeersmaatregelen/-onderzoeken -               -               -               -               -               -               3.356 -               3.356
14 14.1 211.1 Verkeersmaatregelen/-onderzoeken 5.159 -1.974 3.185 3.972 -500 3.472 -               -               -               
14 14.2 214.1 Parkeervoorzieningen 3.703 -               3.703 3.941 -10 3.931 3.044 -               3.044
14 14.2 214.1 Parkeervoorzieningen -               -               -               -               -               -               863 -               863
14 14.2 215.1 Baten Parkeerbelasting -               -4.561 -4.561 -               -4.960 -4.960 -               -1.700 -1.700 
14 14.2 215.1 Baten Parkeerbelasting -               -               -               -               -               -               -               -3.010 -3.010 

14. Bereikbaarheid 8.862 -6.535 2.327 7.913 -5.470 2.443 7.263 -4.710 2.553

15 15.1 810.1 Ruimtelijke ordening 2.162 -1 2.161 1.861 -               1.861 1.828 -               1.828
15 15.1 810.2 Landmeten en vastgoed 919 -24 895 902 -               902 968 -               968

15. Ruimtelijke ordening 3.081 -25 3.056 2.763 -               2.763 2.796 -               2.796

16 16.1 003.1 Burgerzaken 2.460 -6 2.454 2.273 -               2.273 2.245 -               2.245
16 16.1 004.1 Leges burgerzaken 444 -1.275 -831 466 -1.307 -841 466 -1.307 -841 

16. Dienstverlening 2.904 -1.281 1.623 2.739 -1.307 1.432 2.711 -1.307 1.404

Totaal 218.900 -227.189 -8.289 224.114 -225.882 -1.768 243.980 -245.226 -1.246 
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8.12 Lasten en baten per subfunctie naar hoofdfunctie 
 

 

Pogr. B.doel Subfie Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sa ldo

11 11.0 001.1 Bestuursorganen 3.481 -83 3.398 3.120 -               3.120 3.217 -               3.217
11 11.0 002.1 Bestuursondersteuning college 1.181 -               1.181 1.309 -               1.309 1.282 -               1.282
11 11.0 002.2 Ondersteuning college 1.925 -2 1.923 2.277 -               2.277 2.251 -               2.251
11 11.3 002.3 Communicatie 1.182 -               1.182 1.064 -               1.064 1.051 -               1.051
11 11.3 002.4 Samenlevingsgericht werken 405 -1 404 436 -               436 432 -               432
9 9.1 002.5 Streekarchief -               -               -               -               -               -               615 -177 438

11 11.2 003.1 Burgerzaken 853 -               853 1.288 -               1.288 1.200 -               1.200
16 16.1 003.1 Burgerzaken 2.460 -6 2.454 2.273 -               2.273 2.245 -               2.245
11 11.2 004.1 Leges burgerzaken 85 -165 -80 82 -175 -93 82 -117 -35 
16 16.1 004.1 Leges burgerzaken 444 -1.275 -831 466 -1.307 -841 466 -1.307 -841 
11 11.1 005.1 Bestuurlijke samenwerking 651 -               651 645 -               645 648 -               648
11 11.0 006.1 Bestuursondersteuning Raad 526 -               526 600 -               600 587 -               587
11 11.0 006.2 Ondersteuning Raad 877 -               877 923 -               923 844 -               844

hoofdfie 0: Algemeen bestuur 14.070 -1.532 12.538 14.4 83 -1.482 13.001 14.920 -1.601 13.319

10 10.3 120.1 Gem. Brandweer 13.706 -6.113 7.593 7.682 -               7.682 7.221 -               7.221
10 10.2 120.4 Rampenbestrijding 383 -11 372 345 -13 332 343 -13 330
10 10.1 140.1 Openbare orde en veiligheid 567 -55 512 567 -20 547 578 -50 528
13 13.1 140.2 Handhaving in de openbare ruimte 7 -110 -103 22 -140 -118 22 -140 -118 
13 13.2 140.2 Handhaving in de openbare ruimte 974 -11 963 763 -10 753 753 -10 743
13 13.1 140.3 Vergunningverlening APV 181 -54 127 223 -62 161 220 -62 158
4 4.1 140.5 Vergunningverlening APV (DSL) 21 -               21 69 -               69 70 -               70

10 10.2 160.1 Opsporing en ruiming conventionele explosieven 48 -               48 -               -               -               -               -               -               

hoofdfie 1: Openbare orde en veiligheid 15.887 -6.354  9.533 9.671 -245 9.426 9.207 -275 8.932

5 5.1 210.1 Openbare verlichting 1.159 -136 1.023 1.199 -117 1.082 1.206 -101 1.105
5 5.1 210.2 Straatreiniging 1.947 -               1.947 1.721 -               1.721 1.734 -               1.734
5 5.1 210.3 Gladheidsbestrijding 632 -               632 488 -               488 491 -               491
5 5.1 210.4 Onderhoud Wegen, straten en pleinen 5.187 -568 4.619 5.517 -314 5.203 5.801 -312 5.489

14 14.1 210.5 Verkeersmaatregelen/-onderzoeken -               -               -               -               -               -               3.356 -               3.356
14 14.1 211.1 Verkeersmaatregelen/-onderzoeken 5.159 -1.974 3.185 3.972 -500 3.472 -               -               -               
5 5.1 211.2 Onderhoud verkeersborden 357 -30 327 329 -4 325 -               -               -               
5 5.1 211.3 Verkeersmaatregelen/evenementen 198 -               198 242 -2 240 -               -               -               

14 14.2 214.1 Parkeervoorzieningen 3.703 -               3.703 3.941 -10 3.931 3.044 -               3.044
14 14.2 214.1 Parkeervoorzieningen -               -               -               -               -               -               863 -               863
14 14.2 215.1 Baten Parkeerbelasting -               -4.561 -4.561 -               -4.960 -4.960 -               -1.700 -1.700 
14 14.2 215.1 Baten Parkeerbelasting -               -               -               -               -               -               -               -3.010 -3.010 
5 5.3 221.2 Nieuwe Haven 14 -2 12 15 -3 12 17 -2 15
5 5.3 221.3 Overige havens/binnenwateren 321 -               321 299 -               299 272 -               272
5 5.3 221.4 Sluizen 178 -57 121 157 -50 107 154 -50 104

hoofdfie 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 18.855 -7 .328 11.527 17.880 -5.960 11.920 16.938 -5.175 11.763

8 8.3 310.1 Markt 347 -               347 310 -               310 307 -               307
8 8.1 310.2 Economische ontwikkeling 429 -               429 734 -               734 652 -               652
8 8.1 310.2 Economische ontwikkeling -               -               -               -               -               -               126 -126 -               
8 8.2 310.2 Economische ontwikkeling 239 -85 154 185 -               185 1.554 -               1.554
8 8.3 310.2 Economische ontwikkeling 277 -161 116 291 -126 165 112 -               112
8 8.3 310.3 Verhuur grond/reklameborden 43 -319 -276 44 -319 -275 44 -319 -275 
8 8.3 311.1 Baten marktgelden -               -225 -225 -               -243 -243 -243 -               -243 
1 1.2 330.1 Nutsbedrijven -               -230 -230 -               -251 -251 -               -251 -251 

hoofdfie 3: Economische zaken 1.335 -1.020 315 1.564 - 939 625 2.552 -696 1.856

3 3.4 421.2 Openbaar basisonderwijs onderwijshuisvesting 1.731 -49 1.682 1.703 -36 1.667 3.478 -47 3.431
3 3.1 423.2 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting -9 -               -9 55 -               55 -               -               -               
3 3.4 423.2 Bijzonder basisonderwijs onderwijshuisvestingg 2.497 -13 2.484 1.941 -2 1.939 -               -               -               
3 3.1 430.0 Openbaar (voortg.) speciaal onderw.(excl. Onderwijsh.) -               -               -               -               -               -               62 -27 35
3 3.4 431.0 Openbaar (voortg.) speciaal onderw. onderwijsh. -               -               -               -               -               -               1.371 -               1.371
3 3.1 432.2 Bijzonder (voortg.) speciaal onderw. (excl. Onderwijsh.) 124 -15 109 61 -26 35 -               -               -               
3 3.4 433.2 Bijzonder (voortg.) speciaal onderw. onderwijsh. 1.568 -1 1.567 2.153 -               2.153 -               -               -               
3 3.4 441.0 Openbaar (voortg.) onderw. onderwijsh. -               -               -               -               -               -               3.644 -               3.644
3 3.4 443.2 Bijzonder voortg. Onderw. Onderwijsh. 3.292 -4 3.288 3.523 -               3.523 -               -               -               
3 3.2 480.1 Onderwijsbegeleiding 262 -               262 247 -               247 245 -               245
3 3.4 480.2 Centr. gymnastieklokalen 205 -55 150 94 -12 82 90 -12 78
3 3.1 480.3 Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs -               -               -               363 -               363 170 -               170
3 3.2 480.3 Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs 3.397 -2.109 1.288 3.063 -2.024 1.039 3.115 -2.024 1.091
3 3.4 480.3 Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs 699 -50 649 675 -23 652 599 -23 576

hoofdfie 4: Onderwijs 13.766 -2.296 11.470 13.878 -2.123 11.755 12.774 -2.133 10.641

9 9.1 510.1 Openbaar bibliotheekwerk 1.507 -               1.507 1.509 -               1.509 1.468 -               1.468
4 4.1 511.1 Vormings-/ontwikkelingswerk 6 -               6 6 -               6 6 -               6
9 9.1 511.1 Vormings-/ontwikkelingswerk 1.112 -61 1.051 827 -               827 704 -2 702

12 12.2 530.2 Zwembaden 403 -               403 398 -               398 393 -               393
12 12.2 530.3 Sportzalen en sporthallen 1.366 -413 953 1.192 -376 816 1.183 -363 820
12 12.1 530.5 Sportbeoefening / -bevordering 296 -3 293 625 -4 621 655 -4 651
12 12.2 531.1 Sportparken 1.168 -281 887 1.218 -274 944 1.316 -265 1.051
9 9.1 540.2 Exposities moderne kunst 24 -               24 -               -               -               -               -               -               
9 9.1 540.3 Overig kunst / cultuur 3.060 -822 2.238 3.291 -1.066 2.225 3.056 -990 2.066
9 9.1 541.2 Oudheidkunde / musea 1.460 -535 925 828 -               828 925 -145 780
9 9.1 541.3 Carillon 15 -               15 15 -               15 -               -               -               
9 9.1 541.4 Streekarchief 633 -185 448 623 -177 446 -               -               -               
9 9.2 541.5 Monumentenzorg 508 -1 507 529 -               529 -               -               -               
6 6.4 550.1 Natuur en landschap/bossen 583 -               583 572 -               572 572 -               572
5 5.2 560.1 Plantsoenen 3.216 -19 3.197 3.279 -5 3.274 3.331 -5 3.326

12 12.3 560.3 Overige Openluchtrecreatie 503 -8 495 325 -7 318 317 -7 310
12 12.3 560.4 Volksfeesten 144 -85 59 142 -77 65 185 -77 108
8 8.4 560.5 Bevordering toerisme 226 -               226 311 -               311 308 -               308
5 5.2 560.6 Boomverzorging 1.049 -191 858 866 -70 796 917 -70 847
5 5.2 560.9 Dierverzorging 210 -               210 90 -               90 94 -               94
3 3.1 580.2 Overige recreatieve voorzieningen 5 -               5 5 -               5 5 -               5
8 8.5 580.2 Overige recreatieve voorzieningen 170 -131 39 223 -125 98 179 -125 54
9 9.1 580.2 Overige recreatieve voorzieningen 55 -               55 175 -               175 174 -               174

hoofdfie 5: Cultuur en recreatie 17.719 -2.735 14.984 17.049 -2.181 14.868 15.788 -2.053 13.735
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Pogr. B.doel Subfie Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sa ldo

2 2.1 610.1 Bijstand/financiele dienstverlening 29.391 -27.084 2.307 31.545 -29.188 2.357 32.511 -27.716 4.795
2 2.1 611.1 Sociale werkvoorziening 8.883 -8.588 295 8.489 -8.300 189 8.064 -               8.064
2 2.1 614.1 Gemeentelijk minimabeleid 3.853 -8 3.845 4.517 -80 4.437 5.780 -80 5.700
2 2.1 614.4 Kwijtschelding belastingen 1.147 -               1.147 1.221 -               1.221 1.238 -               1.238
3 3.1 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering 31 -               31 92 -               92 -               -               -               
4 4.1 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering 604 -35 569 -               -               -               -               -               -               
4 4.1 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering 20 -               20 3.728 -               3.728 -               -               -               
4 4.3 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering -               -               -               99 -               99 -               -               -               
4 4.3 620.1 Maatschappelijke begeleiding en advisering 5.740 -375 5.365 2.679 -111 2.568 -               -               -               
2 2.1 621.1 Vreemdelingen 52 -2 50 56 -               56 56 -               56
4 4.2 622.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1.583 -               1.583 1.946 -               1.946 -               -               -               
4 4.3 622.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 6.484 -1.596 4.888 8.916 -1.535 7.381 -               -               -               
3 3.2 623.1 Participatiebudget volwassenen educatie 518 -380 138 290 -266 24 174 -150 24
2 2.1 623.2 Participatiebudget Reintegratie 4.680 -2.448 2.232 5.780 -3.075 2.705 4.381 -               4.381
2 2.1 623.3 Participatiebudget Inburgering 630 -308 322 481 -               481 362 -               362
3 3.1 630.1 Sociaal cultureel jeugd- en jongerenwerk 1.141 -               1.141 1.760 -               1.760 -               -               -               
4 4.1 630.1 Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk -               -               -               148 -               148 -               -               -               
4 4.1 630.1 Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk 2.464 -429 2.035 2.666 -564 2.102 -               -               -               
3 3.1 650.1 Kinderdagopvang -               -               -               343 -               343 344 -               344
3 3.2 650.1 Kinderdagopvang 601 -               601 248 -               248 218 -               218
4 4.1 650.1 Kinderdagopvang 275 -242 33 273 -265 8 -27 -               -27 
4 4.2 652.1 Wet Voorziening Gehandicapten 75 -               75 155 -               155 -               -               -               
4 4.3 652.1 Wet Voorziening Gehandicapten 4.192 -16 4.176 5.216 -90 5.126 -               -               -               
4 4.3 661.0 Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO -               -               -               -               -               -               1.085 -20 1.065
4 4.3 662.0 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO -               -               -               -               -               -               16.620 -1.605 15.015
4 4.1 663.0 Opvang en beschermd wonen -               -               -               -               -               -               3.000 -               3.000
4 4.3 663.0 Opvang en beschermd wonen -               -               -               -               -               -               13.596 -109 13.487
3 3.1 670.0 Algemene voorzieingen WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               2.692 -               2.692
4 4.1 670.0 Algemene voorzieingen WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               4.498 -473 4.025
4 4.3 670.0 Algemene voorzieingen WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               1.455 -2 1.453
3 3.3 671.0 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               1.043 -               1.043
4 4.2 671.0 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               1.999 -               1.999
4 4.2 671.0 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd -               -               -               -               -               -               1.550 -               1.550
3 3.3 682.1 Individuele voorzieingen natura Jeugd -               -               -               -               -               -               12.593 -               12.593
3 3.3 683.0 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd -               -               -               -               -               -               2.141 -               2.141

hoofdfie 6: Sociale voorz. en maatsch.dienstverleni ng 72.364 -41.511 30.853 80.648 -43.474 37.174 115.373 -30.155 85.218

4 4.2 711.1 Ambulancevervoer 95 -               95 -               -               -               -               -               -               
4 4.4 711.1 Ambulancevervoer -               -               -               95 -               95 95 -               95
3 3.1 714.1 Openbare gezondheidszorg 642 -               642 567 -               567 567 -               567
4 4.2 714.1 Openbare Gezondheidszorg 834 -               834 -               -               -               -               -               -               
4 4.4 714.1 Openbare Gezondheidszorg -               -               -               954 -6 948 863 -6 857
3 3.1 715.1 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 1.261 -240 1.021 1.143 -               1.143 1.110 -               1.110
3 3.1 716.1 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 998 -               998 895 -               895 -               -               -               
3 3.3 716.1 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) -               -               -               265 -               265 -               -               -               
6 6.2 721.1 Vuilophaal en -afvoer 6.961 -119 6.842 7.824 -               7.824 8.689 -               8.689
6 6.3 722.1 Riolen en Rioolgemalen 8.594 -75 8.519 8.961 -115 8.846 8.811 -115 8.696
6 6.3 722.2 Riolen buiten lozingsrecht 88 -               88 83 -               83 79 -               79
6 6.1 723.1 Milieubescherming (stad) 1.237 -433 804 1.313 -141 1.172 1.327 -461 866

13 13.1 723.2 Milieubescherming (inw) -               -               -               -               -1 -1 -               -1 -1 
13 13.2 723.2 Milieubescherming (inw) 1.494 -17 1.477 1.203 -6 1.197 1.191 -6 1.185
6 6.5 724.1 Begraafplaatsen 1.330 -225 1.105 1.367 -222 1.145 1.396 -234 1.162
6 6.2 725.1 Baten vuilophaal en -afvoer -               -8.998 -8.998 -               -8.745 -8.745 -               -8.109 -8.109 
6 6.3 726.1 Baten rioolrechten -               -8.777 -8.777 -               -8.653 -8.653 -               -8.449 -8.449 
6 6.5 732.1 Baten begraafplaatsen -               -1.004 -1.004 -               -1.135 -1.135 -               -1.152 -1.152 

hoofdfie 7: Volksgezondheid en milieu 23.534 -19.888 3.646 24.670 -19.024 5.646 24.128 -18.533 5.595

15 15.1 810.1 Ruimtelijke ordening 2.162 -1 2.161 1.861 -               1.861 1.828 -               1.828
15 15.1 810.2 Landmeten en vastgoed 919 -24 895 902 -               902 968 -               968
7 7.1 820.1 Woninbouw en -exploitatie 207 -6 201 196 -               196 164 -               164
7 7.2 820.1 Woninbouw en -exploitatie 58 -2 56 53 -               53 53 -               53
9 9.2 821.0 Monumentenzorg -               -               -               -               -               -               579 -               579
9 9.2 821.0 Carillon -               -               -               -               -               -               15 -               15
7 7.3 821.1 Stedelijke vernieuwing 4.012 -3.574 438 5.364 -4.800 564 2.752 -2.200 552

13 13.1 822.1 Bouw- en woningtoezicht 2.982 -12 2.970 2.636 -               2.636 2.625 -               2.625
13 13.2 822.1 Bouw- en woningtoezicht 1.023 -3 1.020 1.574 -               1.574 1.554 -               1.554
7 7.1 822.7 Woonhavens/-Schepen -               -18 -18 -               -14 -14 -               -17 -17 

13 13.1 823.1 Baten Bouw- en Woningtoezicht -               -1.337 -1.337 -               -2.629 -2.629 -               -2.395 -2.395 
13 13.2 823.1 Baten Bouw- en Woningtoezicht -               -               -               -               -25 -25 -               -25 -25 
7 7.0 830.1 Bouwgrondexploitaties 19.564 -20.051 -487 19.741 -18.918 823 16.622 -16.574 48
7 7.0 830.1 Bouwgrondexploitaties -               -               -               -               -               -               325 -531 -206 

hoofdfie 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvestin g 30.927 -25.028 5.899 32.327 -26.386 5.941 27.485 -21.742 5.743

1 1.1 913.1 Overige financiele middelen 19 -180 -161 17 -140 -123 15 -140 -125 
1 1.1 914.1 Geldleningen ug/og gelijk of langer dan een jaar -               -4.817 -4.817 -               -4.085 -4.085 -               -3.649 -3.649 
1 1.2 921.1 Algemene uitkeringen -               -87.678 -87.678 -               -92.419 -92.419 -               -83.633 -83.633 
1 1.2 922.1 Algemene baten en lasten 188 -316 -128 1.682 -834 848 1.285 -               1.285
1 1.2 923.0 Integratie-uitkering Sociaal domein -               -               -               -               -               -               -               -50.664 -50.664 
1 1.3 930.1 Uitvoering wet WOZ 1.111 -               1.111 1.148 -               1.148 1.135 -               1.135
1 1.3 930.2 Uitvoering wet WOZ (controle) 283 -               283 225 -               225 223 -               223
1 1.3 931.1 OZB gebruikers -               -3.170 -3.170 -               -3.280 -3.280 -               -3.573 -3.573 
1 1.3 932.1 OZB eigenaren -               -13.884 -13.884 -               -14.210 -14.210 -               -15.022 -15.022 
1 1.3 934.1 Baatbelasting -               -               -               -               -               -               -               -               -               
1 1.3 937.1 Hondenbelasting -               -491 -491 -               -463 -463 -               -463 -463 
1 1.3 939.1 Precariobelasting -               -265 -265 -               -365 -365 -               -365 -365 
1 1.3 940.1 Belastingheffing/-Inning 2.101 -510 1.591 2.251 -577 1.674 2.021 -344 1.677
1 1.4 960.1 Saldi kostenplaats 3.654 -1.498 2.156 1.485 1.485 96 -               96
1 1.5 980.1 Mutaties reserves 3.087 -6.689 -3.602 5.136 -7.695 -2.559 40 -5.010 -4.970 

hoofdfie 9: Financiering en alg. dekkingsmiddelen 10 .443 -119.498 -109.055 11.944 -124.068 -112.124 4.815 -162.863 -158.048 

Totaal 218.900 -227.190 -8.290 224.114 -225.882 -1.768 243.980 -245.226 -1.246 

Jaarrekening 2013 Gewijzigde begroting 2014 Begroting  2015
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8.13 Vergelijkende cijfers CBS 
 
Deze bijlage bevat een vergelijkend kengetallenoverzicht met als bron de CBS statistieken 
gemeentebegrotingen voor het jaar 2014, zoals op internet gepubliceerd in “Begrotingsanalyse 2014” 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarin Hilversum wordt 
vergeleken met andere gemeenten. Deze begrotingsanalyse van BZK geeft een aantal mogelijkheden 
tot vergelijking van de eigen gemeente met andere gemeenten, namelijk: 
1. Vergelijking van de eigen gemeenten met alle gemeenten in dezelfde klasse als het gaat om de 

grootte van gemeenten uitgedrukt in de aantallen inwoners (voor ons de klasse tussen de 50.000 
tot 100.000 inwoners). 

2. Vergelijking van de eigen gemeente met alle gemeenten in de klasse van ‘soortgenoten’. Onder 
‘soortgenoten’ moeten dan worden verstaan gemeenten die in dezelfde klasse zitten als het gaat 
om de sociale structuur en de centrumfunctie (voor ons de klasse van gemeenten met een matige 
sociale structuur en een sterkte centrumfunctie). 

3. Vergelijking van de eigen gemeente met een selectie van maximaal 10 gemeenten naar keuze. 
  
Voor de cijfers in deze bijlage is de onder punt 3 opgenomen mogelijkheid gebruikt om een eigen 
selectie te maken. Hierbij is een combinatie gemaakt van gemeenten die qua ‘soort’ (matige sociale 
structuur en sterkte centrumfunctie) vergelijkbaar zijn met Hilversum en qua inwonertal het dichtst bij 
ons liggen. 
 
De vergelijking richt zich op de netto lasten (lasten minus baten) per hoofdfunctie en functies, 
uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Deze bijlage bestaat uit twee onderdelen: 
1. Het overzicht van de verschillen tussen Hilversum en het gemiddelde van de selectiegroep op 

hoofdfunctie niveau. 
2. Het gedetailleerde overzicht van de kengetallen op functieniveau op basis waarvan het onder punt 

1. genoemde overzicht is gemaakt. 
 
 
8.13.1. overzicht van de kengetallen op hoofdfunctie niveau  

  
Het gaat om begrotingscijfers 2012, 2013 en 2014 van onze gemeente - en die van het gemiddelde van 
selectiegemeenten - op basis van de programmabegrotingen.  
 

 
 

Hoofdfunctie meer minder meer minder meer minder

0  Algemeen bestuur 8 1 2
1  Openbare orde en veiligheid 2 9 7
2  Verkeer, vervoer en waterstaat -16 -53 -39
3  Economische zaken 0 -3 -4
4  Onderwijs -14 -6 -4
5  Cultuur en recreatie -102 -64 -67
6  Soc. Voorzieningen en maatschappelijk werk -36 -20 -28
7  Volksgezondheid -1 10 20
8  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 20 8 9

totaal hoofdfunctie 0 t/m 8 30 -169 28 -146 38 -142
per saldo minder uitgaven -139 -118 -104

9  Financiering en algemene dekkingsmiddelen 119 75 61
saldo -20 -43 -43
Tabel 8.13.1 Overzicht verschillen tussen Hilversum en selectiegemeenten op hoofdfunctieniveau

20142012 2013

zonder teken = Hilversum geeft meer uit dan gemiddeld
met - teken = Hilversum geeft minder uit dan gemiddeld
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8.13.2. overzicht kengetallen op functie niveau  
 
In dit overzicht zijn de onder punt 1. opgenomen verschillen op hoofdfunctie niveau weergegeven op 
functieniveau.  

 

verschil verschil verschil
Functie/omschrijving 2012 2013 2014

H'sum landelijk

     ALGEMEEN BESTUUR
001  Bestuursorganen 41 0 36 35 1
002  Bestuursondersteuning -35 -7 59 66 -7
003  Burgerzaken 5 -2 41 44 -3
004  Baten secretarieleges burgerzaken 1 1 -11 -12 1
005  Bestuurlijke samenwerking 0 3 7 5 2
006  Bestuurlijke ondersteuning raad en rekenkamer -4 6 18 10 8
Totaal hoofdfunctie 0 8 1 150 148 2

     OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
120  Brandweer en rampenbestrijding 25 25 93 70 23
140  Overige beschermende maatregelen -21 -14 16 31 -15
160  Opsporing en ruiming conventionele explosieven -2 -2 0 1 -1
Totaal hoofdfunctie 1 2 9 110 102 7

     VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
210  Wegen, straten en pleinen -41 -72 99 140 -41
211  Verkeersmaatregelen te land 26 24 47 27 20
212  Openbaar vervoer -2 -2 0 4 -4
214  Parkeren 8 19 46 31 15
215  Baten parkeerbelasting -6 -18 -58 -34 -24
221  Binnenhavens en waterwegen 2 3 5 3 2
240  Waterkering, afwatering en landaanwinning -3 -7 0 7 -7
Totaal hoofdfunctie 2 -16 -53 139 178 -39

     ECONOMISCHE ZAKEN
310  Handel en ambacht -6 -5 12 19 -7
311  Baten marktgelden -1 -1 -3 -2 -1
320  Industrie -2 -3 0 3 -3
330  Nutsbedrijven 9 6 -3 -10 7
Totaal hoofdfunctie 3 0 -3 6 10 -4

     ONDERWIJS
420  Openbaar basisonderwijs -2 -3 0 2 -2
421  Openbaar basisonderwijs, huisvesting 0 -2 19 21 -2
422  Bijzonder basisonderwijs -3 -3 0 1 -1
423  Bijzonder basisonderwijs, huisvesting -6 1 23 28 -5
430  Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs 0 -1 0 1 -1
431  Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, huisvesting -6 -6 0 5 -5
432  Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs -1 1 0 1 -1
433  Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, huisvesting 9 11 25 7 18
440  Openbaar voortgezet onderwijs -1 -1 0 1 -1
441  Openbaar voortgezet onderwijs, huisvesting -10 -10 0 9 -9
442  Bijzonder voortgezet onderwijs -1 0 0 0 0
443  Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting 25 24 41 15 26
480  Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs -17 -17 27 48 -21
482  Volwasseneneducatie -1 0 0 0 0
Totaal hoofdfunctie 4 -14 -6 135 139 -4

zonder teken = Hilversum geeft meer uit dan gemiddeld
met - teken = Hilversum geeft minder uit dan gemiddeld
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verschil verschil verschil
Functie/omschrijving 2012 2013 2014

H'sum landelijk

     CULTUUR EN RECREATIE
510  Openbaar bibliotheekwerk -12 -9 18 25 -7
511  Vormings- en ontwikkelingswerk -9 -9 8 14 -6
530  Sport -38 -28 21 47 -26
531  Groene sportvelden en terreinen 5 1 11 14 -3
540  Kunst -24 -7 23 29 -6
541  Oudheidkunde/musea -14 1 20 21 -1
550  Natuurbescherming 6 5 7 1 6
560  Openbaar groen en openluchtrecreatie -14 -11 56 72 -16
580  Overige recreatieve voorzieningen -2 -7 3 11 -8
Totaal hoofdfunctie 5 -102 -64 167 234 -67

     SOCIALE VOORZIENINGEN EN
     MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
610  Bijstandsverlening 6 -23 27 52 -25
611  Werkgelegenheid -12 -10 2 14 -12
612  Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk 0 0 0 0 0
613  Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het rijk -3 0 0 0 0
614  Gemeentelijk minimabeleid 0 7 61 53 8
620  Maatschappelijke begeleiding en advies -27 12 73 63 10
621  Vreemdelingen -2 -2 1 2 -1
622  Huishoudelijke verzorging 0 1 85 94 -9
623  Participatiebudget 11 4 28 25 3
630  Sociaal cultureel werk -16 -12 43 48 -5
650  Kinderdagopvang -5 -4 7 9 -2
651  Dagopvang gehandicapten 0 0 0 0 0
652  Voorzieningen gehandicapten 12 7 61 56 5
Totaal hoofdfunctie 6 -36 -20 388 416 -28

     VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
711  Ambulancevervoer 1 1 1 0 1
712  Verpleeginrichtingen 0 0 0 0 0
714  Openbare gezondheidszorg -6 1 18 17 1
715  Jeugdgezondheidszorg, uniform deel -2 -3 13 17 -4
716  Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 1 3 11 8 3
721  Afvalverwijdering- en verwerking -7 -5 91 91 0
722  Riolering en waterzuivering 40 34 104 69 35
723  Milieubeheer -4 -5 26 29 -3
724  Lijkbezorging 8 6 13 7 6
725  Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 9 7 -102 -108 6
726  Baten rioolrechten -29 -16 -101 -89 -12
727  Baten rioolheffing huishoudelijk- / bedrijfsafvalwater 1 2 0 -2 2
728  Baten rioolheffing grond-en hemelwater 0 1 0 -1 1
729  Huishoudelijk- / bedrijfsafvalwater -3 -7 0 7 -7
730  Hemelwater -1 -2 0 2 -2
731 Grondwater 0 0 0 0 0
732 Baten begraafplaatsen -9 -7 -13 -6 -7
Totaal hoofdfunctie 7 -1 10 61 41 20
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verschil verschil verschil
Functie/omschrijving 2012 2013 2014

H'sum landelijk

     RUIMTELIJKE ORDENING EN VHV
810  Ruimtelijke ordening 11 4 32 31 1
820  Woningexploitatie/woningbouw -1 -2 3 5 -2
821  Stads- en dorpsvernieuwing -8 -2 7 11 -4
822  Overige volkshuisvesting 6 5 49 37 12
823  Bouwvergunningen -2 3 -31 -19 -12
830  Bouwgrondexploitatie 14 0 13 -1 14
Totaal hoofdfunctie 8 20 8 73 64 9

     FINANCIERING EN
     ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
911  Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0 2 0 -1 1
913  Overige financiële middelen 1 3 -1 -3 2
914  Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 21 13 -47 -61 14
921  Algemene uitkering gemeentefonds 77 41 -1.059 -1.072 13
922  Algemene baten en lasten -1 -15 11 9 2
930  Uitvoering Wet WOZ 10 7 16 8 8
931  Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 6 -2 -38 -35 -3
932  Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 4 -2 -165 -166 1
933  Baten roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen 0 0 0 0 0
934  Baten baatbelasting 0 0 0 0 0
935  Baten forensenbelasting 0 0 0 0 0
936  Baten toeristenbelasting 2 2 0 -2 2
937  Baten hondenbelasting 0 -1 -5 -4 -1
938  Baten reclamebelasting 2 1 0 -1 1
939  Baten precariobelasting 2 0 -4 -5 1
940  Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 8 10 19 10 9
941  Lastenverlichting rijk 0 0 0 0 0
960  Saldo van kostenplaatsen -13 16 14 3 11

Totaal hoofdfunctie 9 (vóór bestemming) 119 75 -1.259 - 1.320 61

Totaal hoofdfunctie 0 t/m 9 (vóór bestemming) -20 -43 -30 12 -43

980  Mutaties reserves 25 37 14 -15 29
Totaal hoofdfunctie 0 t/m 9 (na bestemming) 5 -6 -16 -3 -14
Tabel 8.13.2 Overzicht verschillen tussen Hilversum en selectiegemeenten op functieniveau



314 
 

8.14 Financiële mutaties per programma 
 
8.14.1. Inleiding 
De financiële beschouwingen betreffen de belangrijkste ontwikkelingen die het financiële beeld 
2015-2019 bepalen. De uitgangspunten bij het opstellen van de programmabegroting 2015 zijn:  
• De programmabegroting 2014, de kadernota 2014 en overige raadsbesluiten. Daarnaast zijn de 

financieel onvermijdelijke ontwikkelingen die na het vaststellen van de kadernota 2014 hebben 
plaatsgevonden in deze begroting meegenomen. 

• Het nieuwe investeringsprogramma 2015-2018. 
 
4.14.2. Het financieel meerjarig beeld 
 
Algemeen  
Deze paragraaf bevat het financieel meerjarig beeld 2015-2019. Voor een splitsing van incidentele en 
structurele posten wordt u verwezen naar de staat van incidentele baten en lasten. Hieronder treft u in 
een oogopslag het financiële beeld van de programmabegroting 2015. Verderop in deze 
beschouwingen wordt gedetailleerd op deze cijfers worden ingegaan. 
 

 
 
4.14.3. Hervormingen 
 
Ter invulling van hervormingstaakstelling heeft het college de volgende hervormingen opgenomen in 
de begroting 2015: 
 

 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

Reguliersaldo uitgangssituatie 23 -706 -921 108 108

Mutaties bij het opstellen van de begroting 2015 1.926 -3.026 -2.649 -1.800 710

Reguliersaldo Programmabegroting 2015 1.949 -3.732 -3 .570 -1.692 818

Opbrengsten grondexploitaties -2.395 -8 -13 -             -             

Saldo grondexploiaties en verkopen niet strategisch bezit -800 -750 -             -             -             

Programmabegroting 2015 -1.246 -4.490 -3.583 -1.692 818

B.doel Hervormingen begroting 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

Bezuiniging op faciliteiten

01.4 Verlaging exploitatiekosten Dudokpark 10 ( P&O villa) -36 -36 -36 -36 -36 1

01.4 Minder huurkosten Wilhelminastraat (Sociale Zaken) -50 -50 -50 -50 -50 2

01.4 Taakstelling op inkoop (computers) -50 -50 -50 -50 -50 3

05.2 Besparing op tuinonderhoud rond het Raadhuis -13 -53 -53 -53 -53 4

08.4 Programmaraad -5 -5 -5 -5 -5 5

11.0 Besparing op budgetten van het college  -10 -10 -10 -10 -10 6

11.0 Besparing op drukkosten -21 -21 -21 -21 -21 7

-185 -225 -225 -225 -225

Besparing op uitvoering werkzaamheden

01.4 Besparing op Inhuurbudget -103 -103 -103 -103 -103 8

01.4 Taakstelling op inkoop (computers) -50 -50 -50 -50 -50 9

-153 -153 -153 -153 -153

Taakstelling hervormingen zorg

03.2 Besparing op kinderopvang op indicatie -30 -30 -30 -30 -30 10

04.2 Wet voorziening gehandicapten aanpassing -667 -667 -667 -667 -667 11

04.3 Maatschappelijke zorg -190 -190 -190 -190 -190 12

-887 -887 -887 -887 -887

Taakstelling eerder ingezette houdbaarheidsopgave 

01.4 Huisvesting loketten (zorg) -222 -222 -222 -222 -222 13

-222 -222 -222 -222 -222

Hervormingen begroting 2015 -1.447 -1.487 -1.487 -1.487 -1.487 
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1. Naar verwachting wordt de voormalige P&O villa (Dudokpark 10) in 2014 verkocht. Het jaarlijks 

opgenomen budget voor de exploitatie van de villa kan derhalve komen te vervallen. Dit betreft 
een besparing van € 36.000. 

2. Een nieuwe huurovereenkomst Wilhelminastraat levert een besparing op van € 50.000.  
3. Als eerste aanzet voor efficiënter inkopen wordt een inkoop taakstelling gezet op het 

vervangingsbudget van computers van € 50.000. 
4. Door het onderhoudsniveau rondom het raadhuis terug te brengen naar het basisniveau en door 

andere beplanting in de borders en plantenbakken kan er in 2015 € 13.000 bespaard worden (en 
vanaf 2016 € 53.000). 

5. De Noodzaak Programmaraad is grotendeels vervallen met nieuwe Mediawet. Het totale budget 
Programmaraad  van € 5.200 kan vervallen. 

6. Het college bespaart € 10.000 op de kosten van het college.  
7. Door de digitalisering worden jaarstukken, kadernota’s en programmabegrotingen meer en meer 

digitaal verspreid. Op drukwerk kan derhalve € 21.000 bezuinigd worden. 
8. Op overige personeelsbudgetten wordt € 103.000 bezuinigd.  
9. Als eerste aanzet voor efficiënter inkopen wordt een inkoop taakstelling gezet op het 

vervangingsbudget van computers van € 50.000. 
10. Indien gezinnen gebruik moeten maken van kinderopvang vanwege een lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperking van het kind of (een van) de ouders dan draagt de 
gemeente bij in de kosten. Met gelijkblijvende dienstverlening en kwaliteit is het mogelijk het 
budget met € 30.000 te verlagen. 

11. Afgelopen jaren is gebleken dat er overschotten bestaan bij het verstrekken van voorzieningen in 
het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. De dalende trend van de afgelopen jaren zet 
zicht voort. Met gelijkblijvende dienstverlening en kwaliteit is het mogelijk het budget met 
€ 667.000 te verlagen. 

12. De lokale middelen van € 390.000 voor de eerder geplande verhuizing van de Cocon 
(daklozenopvang) kan komen te vervallen. Hiervan wordt € 190.000 meegenomen als bezuiniging 
en € 200.000 valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo.    

13. De gemeente heeft op verschillende locaties loketten ondergebracht (o.a. Larenseweg en 
Wilhelminastraat). Het onderbrengen van de loketten op één locatie leidt tot een besparing van € 
222.000. Bijkomend voordeel van het onderbrengen van de werkzaamheden op een locatie is dat 
het meer mogelijkheden biedt bij het oppakken van de regievoering bij complexe situaties. Voor 
het samenbrengen van de loketten in een eenmalige investering nodig in 2014  (e.a. in 
overeenstemming met het raadsvoorstel  “Uitwerking huisvesting toegang sociaal domein” (de 
raad van 8 oktober 2014)). 
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Voorgaande bezuinigingen hebben de volgende gevolgen voor de meerjarige hervormingstaakstelling:  
 

 
 
4.14.4 Nagekomen mutaties 
 
Bij het opstellen van de begroting hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan. Deze worden 
per programma gepresenteerd en toegelicht:  
 
Op de volgende pagina start de programmagewijze toelichting. 
 
Programma 1 
In programma 1 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. De budgetten ten behoeve van het nieuwe beleid en intensiveringen blijven vooralsnog op een 

stelpost staan in afwachting van verdere concretisering. Uitzondering hierop is het budget ten 
behoeve van het stadsfonds. Tegenover de vrijval van dit deel van de stelpost zijn onder 
beleidsdoel 1.3 (OZB opbrengsten) en 8.2 (Bijdrage stadsfonds) de bijbehorende lasten 
opgenomen. 

2. In de kadernota 2014 heeft de gemeente hervormingstaakstellingen opgenomen. Het college vult 
deze hervormingstaakstelling nu deels in door een structurele besparing van 1,5 miljoen. Derhalve 
wordt de hervormingstaakstelling met hetzelfde bedrag verlaagd.  

3. In de meerjarenraming is voor 2015 een stelpost opgenomen van € 1.000.000 ter dekking van de 
autonome ontwikkelingen en van € 1.300.0000 ter dekking van de nominale ontwikkelingen. 
Beide stelposten kunnen voor 2015 meerjarig vrijvallen. Naast deze vrijval moet de stelpost voor 
2019 gevormd worden. Per saldo betekent dit een structureel voordeel van € 2.300.000 voor de 
jaren 2015 t/m 2018 en geen mutatie in 2019. 

2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

-1.000 -4.500 -8.000 -8.000 -8.000 

Hervormingen begroting 2015

-190 -230 -230 -230 -230 

-150 -150 -150 -150 -150 

-             -             -             -             -             

-890 -890 -890 -890 -890 

-220 -230 -230 -230 -230 

-             -             -             -             -             

-1.450 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Resterende hervormingstaakstellling

-             -471 -1.020 -1.020 -1.020 

-             -508 -1.100 -1.100 -1.100 

-             -600 -1.300 -1.300 -1.300 

-             -143 -310 -310 -310 

-             -355 -770 -770 -770 

-             -923 -2.000 -2.000 -2.000 

Totaal resterende bezuinigingstaakstelling -             -3.000 -6.500 -6.500 -6.500 

Begroting 2015

Taakstelling hervormingen sociale zaken en welzijn 

Hervormingstaakstelling kadernota 2014

Bezuiniging op faciliteiten

Besparing op uitvoering werkzaamheden

Hervormingen sociale zaken en welzijn 

Taakstelling hervormingen zorg

Taakstelling eerder ingezette houdbaarheidsopgave 

Taakstelling kerntaken (in te vullen door raad)

Hervormingen zorg

Eerder ingezette houdbaarheidsopgave 

(Kern)taken (in te vullen door raad)

Taakstelling bezuiniging op faciliteiten

Taakstelling besparing op uitvoering werkzaamheden

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

01.2 Tegen boeken stelpost nieuw beleid -150 -250 -250 -250 -250 1
01.2 Invullen taakstelling hervormingen coalitieakkoord 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 2
01.2 Vrijval stelpost autonome ontwikkelingen -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -             3
01.2 Algemene uitkering (gemeentefonds meicirculaire) -48.437 -50.158 -49.013 -49.386 -48.938 4
01.2 Schrappen stelpost onderwijs (gemeentefonds meicirculaire) 225 225 225 225 225 4
01.2 Buitenonderhoud invulling stelpost (gemeentefonds meicirculaire) -650 -650 -650 -650 -650 4
01.3 Ontwikkeling OZB opbrengsten (stadsfonds) -790 -790 -790 -790 -790 5
01.3 Ontwikkeling OZB opbrengsten (elimineren opslag) 157 185 205 217 -178 5
01.5 Dotaties en ontrekkingen reserves -1.746 -616 819 843 843 6
01.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -670 -830 -930 -870 -836 7
01.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen 544 554 439 660 660 8
01.0 Mutatie concernbreed neutraal -497 -609 -609 -609 -609 
01.0 Overige mutaties 136 190 244 298 298

Totaal mutaties programma 1 -53.178 -53.549 -51.110 -51.112 -48.725 
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4. Dit betreffen mutaties die overeenkomstig het raadsbesluit ten aanzien van het gemeentefonds  

(meicirculaire 2014) zijn verwerkt. In de begroting 2015 is de septembercirculaire 2014 nog niet 
verwerkt. Parallel aan het besluitvormingsproces van de begroting wordt u geïnformeerd over de 
gevolgen van de septembercirculaire voor de gemeente Hilversum. 

5. Binnen de OZB opbrengsten doen zich twee ontwikkelingen voor. De gemeente verzorgt,  
middels de OZB, de inning van de € 790.000 voor het stadsfonds. Daarnaast wordt de jaarlijkse 
extra verhoging van de OZB niet-woningen teruggedraaid. Na de eenmalige verhoging die ten 
gunste komt van het stadsfonds zal de OZB jaarlijks slechts met de inflatie stijgen. 

6. Op de programma’s worden diverse uitgaven gedekt door onttrekkingen vanuit de reserves. Voor 
het gespecificeerde totaaloverzicht van reservemutaties wordt verwezen naar de staat van reserves. 

7. Jaarlijks worden de uit de gemeentelijke investeringen voortvloeiende rente- en afschrijvingslasten 
(kapitaallasten) opnieuw berekend. Hiertoe wordt de omvang van de volgende posten 
geactualiseerd: 
• Het gemeentelijke bezit (vaste activa) en hoe dat zich meerjarig ontwikkelt. Onderdeel hiervan 

is de opstelling van een nieuw investeringsprogramma, waaraan in vergelijking met het vorige 
investeringsprogramma een jaarschijf is toegevoegd. 

• De eigen financieringsmiddelen (onder meer reserves, voorzieningen). 
• De behoefte aan vreemde financieringsmiddelen (het verschil tussen 1 en 2). 
• De actuele marktrente. 

Op basis van de herberekende posten worden de rente- en afschrijvingslasten opnieuw bepaald 
evenals de nieuwe gemiddelde rentevoet (renteomslag) voor het komende begrotingsjaar. Voor 
2015 komt deze uit op 3,0% (in 2014: 3,35% ). De veranderende kapitaallasten zijn per 
programma weergegeven, maar zullen niet afzonderlijk worden toegelicht. Het totale 
gemeente brede voordeel bedraagt  € 1.127.000 in 2015. 

8. Dit zijn diverse mutaties voortkomend uit de doorbelasting van de kostenplaatsen over de 
programma’s beleidsdoelen en sub functies. De mutaties hebben onder andere betrekking op de 
verwerking van de nieuwe cao voor en overige personeel- en afdelingsbudgetten. De verschillen in 
de doorbelasting over de programma’s zijn technisch van aard en zullen niet afzonderlijk worden 
toegelicht. 

 
 
Programma 2 
In programma 2 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. Dit betreft een uitgaven die gedekt wordt door de daarvoor bestaande reserve. Voor het 

gespecificeerde totaaloverzicht van reservemutaties wordt verwezen naar de staat van reserves. 
2. Dit betreft een uitgaven die gedekt wordt door de daarvoor bestaande reserve. Voor het 

gespecificeerde totaaloverzicht van reservemutaties wordt verwezen naar de staat van reserves. 
3. Dit betreffen mutaties die overeenkomstig het raadsbesluit ten aanzien van het gemeentefonds  

(meicirculaire 2014) zijn verwerkt. In de begroting 2015 is de septembercirculaire 2014 nog niet 
verwerkt. Parrallel aan het besluitvormingsproces van de begroting wordt u geïnformeerd over de 
gevolgen van de septembercirculaire voor de gemeente Hilversum. 

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

02.1 Reserve projecten sociale zaken (ten laste van reserve) 163 17 -             -             -             1
02.1 Reserve inburgering (ten laste van reserve) 70 -             -             -             -             2
02.1 Individuele studietoeslag (gemeentefonds meicirculaire) 29 89 146 178 178 3
02.1 Decentralisatie JeugdzorgWSW (gemeentefonds meicirculaire) 7.875 7.875 7.875 7.875 7.875 3
02.1 Decentralisatie Participatie (gemeentefonds meicirculaire) 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 3
02.1 Bijstand (uitkeringen en rijksbijdragen) 2.608 PM PM PM PM 4
02.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -             -             -             -             -             
02.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -94 -94 -94 -94 -94 
02.0 Mutatie concernbreed neutraal 55 167 167 167 167
02.0 Overige mutaties 20 20 20 20 20

Totaal mutaties programma 2 13.266 10.614 10.654 10.686 10.686



318 
 

 
4. Door de stijging van het aantal mensen die een bijstandsuitkering ontvangen zullen de uitgaven 

met € 1.136.000 stijgen. Daarnaast is de bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid met € 1.472.000 naar beneden bijgesteld. Vooralsnog is dit nadeel niet 
structureel opgenomen in de begroting. Of en hoe bovenstaande ontwikkelingen meerjarig vertaald 
dienen te worden is nog onbekend. Voor het einde van het jaar 2014 zult u na een gedegen analyse 
een voorstel ontvangen waaruit ook de meerjarige gevolgen blijken.  

 
Programma 3 
In programma 3 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. Dit betreffen mutaties die overeenkomstig het raadsbesluit ten aanzien van het gemeentefonds  

(meicirculaire 2014) zijn verwerkt. In de begroting 2015 is de septembercirculaire 2014 nog niet 
verwerkt. Parrallel aan het besluitvormingsproces van de begroting wordt u geïnformeerd over de 
gevolgen van de septembercirculaire voor de gemeente Hilversum. 

2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening betreft de dotatie ten behoeve van het onderhoud van 
gymzalen die voor rekening van Hilversum blijven komen. In 2013 was vooruitlopend op de 
wetswijziging de dotatie van € 248.000 ingeleverd, in de veronderstelling dat al het onderhoud een 
taak van de schoolbesturen zou worden. Nu blijkt dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het 
onderhoud aan de gymzalen, waardoor nu toch een dotatie van € 135.000 nodig is. De hoogte van 
de dotatie is gebaseerd op het jaargemiddelde over 20 jaar van de geplande werkzaamheden in het 
meerjarig onderhoudsplan.  

 
Programma 4 
In programma 4 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. Dit betreft een uitgaven die gedekt wordt door de daarvoor bestaande reserve. Voor het 

gespecificeerde totaaloverzicht van reservemutaties wordt verwezen naar de staat van reserves. 
2. In de begroting 2015 zijn lagere huuropbrengsten geraamd. Het nadeel van € 127.000 wordt 

voornamelijk bepaald door leegstand. 

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

03.1 Centra Jeugd en Gezin (gemeentefonds meicirculaire) 11 11 11 20 20 1
03.2 Bezuiniging: kinderopvang -30 -30 -30 -30 -30 2
03.3 Decentralisatie jeugdzorg (gemeentefonds meicirculaire) 15.803 15.578 15.051 15.145 15.145 1
03.4 Buitenonderhoud invulling stelpost (gemeentefonds meicirculaire) -248 -248 -248 -248 -248 1
03.4 Dotatie voorziening onderwijshuisvesting 135 135 135 135 135 3
03.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -175 -175 -175 -175 -175 
03.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -15 -15 -15 -15 -15 
03.0 Mutatie concernbreed neutraal 50 50 50 50 50
03.0 Overige mutaties 18 18 18 18 18

Totaal mutaties programma 3 15.549 15.324 14.797 14.900 14.900

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

04.1 Vrouwenopvang (ten laste van reserve) 193 -             -             -             -             1

04.1 Panden cultureel/jeugd/jongeren 127 127 127 127 127 2

04.2 Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeentefonds meicirculaire) -2.232 -2.232 -2.232 -2.232 -2.232 3

04.2 Wet voorziening gehandicapten aanpassing (bezuiniging) -667 -667 -667 -667 -667 4

04.3 Bezuiniging: Maatschappelijk zorg -390 -390 -390 -390 -390 4

04.3 Maatschappelijke opvang (ten laste van reserve) 200 -             -             -             -             5

04.3 Decentralisatie AWBZ gemeente (gemeentefonds meicirculaire) 12.260 12.846 12.489 12.454 12.451 3

04.3 Decentralisatie AWBZ regio  (gemeentefonds meicirculaire) 12.186 12.768 12.413 12.379 12.375 3

04.3 Maatschappelijke opvang  (gemeentefonds meicirculaire) 436 669 707 807 807 3

04.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -16 -16 -16 -16 -16 

04.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -50 -50 -50 -50 -50 

04.0 Mutatie concernbreed neutraal 99 99 99 99 99

04.0 Overige mutaties 5 5 5 5 5

Totaal mutaties programma 4 22.151 23.159 22.485 22.516 22.509
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3. Dit betreffen mutaties die overeenkomstig het raadsbesluit ten aanzien van het gemeentefonds  
(meicirculaire 2014) zijn verwerkt. In de begroting 2015 is de septembercirculaire 2014 nog niet 
verwerkt. Parallel aan het besluitvormingsproces van de begroting wordt u geïnformeerd over de 
gevolgen van de septembercirculaire voor de gemeente Hilversum. 

4. Zie toelichting op de bezuinigingen. 
5. Dit betreft een mutatie die ten laste van de reserve wordt gebracht. De toelichting is opgenomen in 

de staat van reserves. 
 
Programma 5 
In programma 5 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. Als gevolg van diverse areaal uitbreiding zijn de onderhoudskosten gestegen. De uitbreidingen en 

de meerkosten hebben voornamelijk betrekking op Anna’s Hoeve en Tunnel Oostereind 
2. In 2007 zijn alle uitvoerende werkzaamheden voor een periode van 10 jaar uitbesteed aan 

SBS/Tomin. In de contractvoorwaarden is opgenomen dat per contractjaar wordt geïndexeerd. De 
extra lasten zijn € 56.000. 

3. In overeenstemming met de geraamde meerjarige tarieven in de begroting 2014 wordt € 350.000 
van de veegkosten betrokken bij de kostenraming van de afvalstoffenheffing (zie ook de paragraaf 
lokale heffingen en de toelichting bij programma 6 referentie 2) 

 
Programma 6 
In programma 6 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. Dit betreft een uitgaven die gedekt wordt door de daarvoor bestaande reserve. Voor het 

gespecificeerde totaaloverzicht van reservemutaties wordt verwezen naar de staat van reserves. 
2. De onttrekking vanuit de reserve en de afvalstoffenheffing worden aangepast aan de  fluctuaties 

in de lasten die toegerekend mogen worden aan de afvalstoffenheffing. In 2015 wordt voor het 
eerst de verwachte teruggave van de GAD opgenomen in de kostenberekening (Zie voor verdere 
informatie over tarieven de paragraaf lokale heffingen).  Ten aanzien van de afvalstoffenheffing 
wordt de reserve afgebouwd door 

• Investeringen op het gebied van afvalinzameling (€ 1 miljoen in 2015 en € 1 miljoen in 
2016) 

• Een eenmalige teruggaaf over 2014 
• De verwachte teruggave van de GAD meenemen in de tariefberekening.  

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

05.1 Areaal uitbreiding 71 71 71 71 71 1
05.1 Contractuele inflatiecorrectie SBS 56 56 56 56 56 2
05.1 Onderbrengen veegkosten onder afvalstoffenheffing -350 -350 -350 -350 -350 3
05.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten 76 76 76 76 76
05.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -27 -27 -27 -27 -27 
05.0 Mutatie concernbreed neutraal -             -             -             -             -             
05.0 Overige mutaties 14 14 14 14 14

Totaal mutaties programma 5 -160 -160 -160 -160 -160 

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

06.2 Reserve duurzaamheid (ten laste van reserve) -112 -             -             -             -             1
06.2 Vuilophaal en afvoer (mutatie begroting GAD) -155 -101 -38 68 68 2
06.2 Vuilophaal en afvoer (investeringen) 1.000 1.000 -             -             -             
06.2 Vuilophaal en afvoer (raming teruggave GAD) -534 -430 -483 -589 -589 2
06.2 Vuilophaal en afvoer (extra veegkosten) 350 350 350 350 350 2
06.2 Baten afvalstoffenheffing 460 287 118 -48 -48 2
06.3 Riolen (lagere lasten) 12 12 12 12 12 3
06.3 Baten rioolheffing 161 118 75 32 32 3
06.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -189 -189 -189 -189 -189 
06.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -8 -8 -8 -8 -8 
06.0 Mutatie concernbreed neutraal -             -             -             -             -             
06.0 Overige mutaties 19 19 19 19 19

Totaal mutaties programma 6 1.004 1.058 -144 -353 -353 
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3. De onttrekking vanuit de reserve en de rioolheffing worden aangepast aan de  fluctuaties in de 

lasten die toegerekend mogen worden aan de rioolheffing (Zie voor verdere informatie over 
tarieven de paragraaf lokale heffingen). 

 
Programma 7 
In programma 7 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. In overeenstemming met de actualisatie van de grondexploitatie 2014 wordt de meerjarenraming 

aangepast. Daarnaast kan stelpost inzake de gefaseerde ontwikkeling Langgewenst vrijvallen. 
Eerder zijn de lasten ten aanzien van deze ontwikkeling in de grondexploitaties verwerkt. Echter 
per abuis is destijds niet de stelpost afgeboekt.  

 
Programma 8 
In programma 8 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. Dit betreft een uitgaven die gedekt wordt door de daarvoor bestaande reserve. Voor het 

gespecificeerde totaaloverzicht van reservemutaties wordt verwezen naar de staat van reserves. 
2. Met ingang van 2015 wordt met behulp van de OZB opbrengsten het Stadsfonds gevuld. Dit 

Stadfonds komt er op verzoek van ondernemers en instellingen. Zij verzoeken de Gemeenteraad 
de OZB niet-woningen te verhogen. Tegelijk vragen zij de extra geinde OZB niet-woningen 
(€ 790.000) als subsidie uit te keren aan een stichting. Binnen te onderscheiden trekkingsgebieden 
kunnen organisaties de in dat betreffende trekkingsgebied extra geinde OZB, collectief inzetten. 
Waaraan is aan de gebieden (en de betalers in deze gebieden) zelf, passend binnen een aantal 
voorwaarden. De bestedingsvrijheid ligt dus bij de betalers. Het fonds is er voor de financiering 
van de collectieve belangen van ondernemers; waarbij alles wat zij zelf als hun collectief belang 
zien, in aanmerking komt. De gemeente is als eigenaar en gebruiker een van de betalers, int de 
OZB gelden, stort deze door via een subsidie. De gemeente draagt daarnaast extra € 110.000 bij 
voor specifiek gemeente brede investeringen. 

3. Zie toelichting op de bezuinigingen. 
 
 
 
 
 

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

07.0 Dotatie voorziening planexploitaties -135 -212 -211 -210 -209 1
07.0 Gefaseerde ontwikkeling Langgewenst -304 -76 -153 -153 -153 1
07.0 Toerekening indirecte kosten aan grexen -190 -210 -14 -15 -15 1
07.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -76 -76 -76 -76 -76 
07.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -8 -8 -8 -8 -8 
07.0 Mutatie concernbreed neutraal 25 25 25 25 25
07.0 Overige mutaties 65 65 65 65 65

Totaal mutaties programma 7 -623 -492 -372 -372 -371 

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

08.2 Werklocaties Havenkwartier (ten laste van reserve) 86 -             -             -             -             1
08.2 Werklocaties Kerkelanden (ten laste van reserve) 383 -             -             -             -             1
08.2 Bijdrage stadsfonds ondernemers 790 790 790 790 790 2
08.2 Bijdrage stadsfonds gemeente 110 110 110 110 110 2
08.5 Programmaraad (bezuiniging) -5 -5 -5 -5 -5 3
08.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -3 -3 -3 -3 -3 
08.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -9 -9 -9 -9 -9 
08.0 Mutatie concernbreed neutraal 57 57 57 57 57
08.0 Overige mutaties 25 25 25 25 25

Totaal mutaties programma 8 1.434 965 965 965 965
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Programma 9 
In programma 9 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. Dit betreft een uitgaven die gedekt wordt door de daarvoor bestaande reserve. Voor het 

gespecificeerde totaaloverzicht van reservemutaties wordt verwezen naar de staat van reserves. 
2. Dit betreffen mutaties die overeenkomstig het raadsbesluit ten aanzien van het gemeentefonds  

(meicirculaire 2014) zijn verwerkt. In de begroting 2015 is de septembercirculaire 2014 nog niet 
verwerkt. Parrallel aan het besluitvormingsproces van de begroting wordt u geïnformeerd over de 
gevolgen van de septembercirculaire voor de gemeente Hilversum. 

3. De verhuuropbrengsten van de popoefenruimtes in de Vorstin worden niet gerealiseerd en het 
derhalve realistischer om de opbrengst niet langer te begroten. De opbrengst wordt met € 55.000 
verlaagd. Daarnaast wordt voorgesteld om de huurverhoging van 2014 van € 21.000 terug te 
draaien. 

4. Naar aanleiding van de aangenomen motie 13/29 wordt gemeentelijk beleid ontwikkeld om de 
historische karakteristieken in het centrumgebied te behouden. Hiervoor is in 2014 de bestaande 
monumentenlijst geëvalueerd. In 2015 zal de lijst worden aangevuld met nieuwe monumenten in 
het centrumgebied. Voor het opstellen van de redengevende omschrijving en de waardering zal 
eenmalig een extra budget van € 70.000 nodig zijn. 

 
Programma 10 
In programma 10 hebben zich geen noemenswaardige mutaties voorgedaan bij het opstellen van de 
begroting: 
 

 
 

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

09.1 reserve transitie cultuur (ten laste van reserve) 29 -             -             -             -             1
09.1 E boeken bibliotheek (gemeentefonds meicirculaire) -41 -47 -55 -63 -63 2
09.1 Inkomsten Vorstin 76 76 76 76 76 3
09.2 Inventarisatie monumenten (motie 13/29) 70 -             -             -             -             4
09.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -31 -31 -31 -31 -31 
09.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -18 -18 -18 -18 -18 
09.0 Mutatie concernbreed neutraal -             -             -             -             -             
09.0 Overige mutaties -             -             -             -             -             

Totaal mutaties programma 9 85 -20 -28 -36 -36 

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

10.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -2 -2 -2 -2 -2 
10.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -5 -5 -5 -5 -5 
10.0 Mutatie concernbreed neutraal -             -             -             -             -             
10.0 Overige mutaties -30 -38 -45 -52 -58 

Totaal mutaties programma 10 -37 -45 -52 -59 -65 
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Programma 11 
In programma 11 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. Zie toelichting op de bezuinigingen. 
2. Ten gunste van het vorige college wordt voor drie oud wethouders het volledige wachtgeld 

verplichtingen opgenomen in de begroting en voor één wethouder een wachtgeld verplichting van 
30% (in verband met deeltijd wethouderschap). Deze maximale verplichting bedraagt voor 2015 
€ 230.000 en is aflopend. 

3. Dit betreffen mutaties die overeenkomstig het raadsbesluit ten aanzien van het gemeentefonds  
(meicirculaire 2014) zijn verwerkt. In de begroting 2015 is de septembercirculaire 2014 nog niet 
verwerkt. Parrallel aan het besluitvormingsproces van de begroting wordt u geïnformeerd over de 
gevolgen van de septembercirculaire voor de gemeente Hilversum. 

4. Gemeenten krijgen door de nieuwe Wet aanpassing waterschap verkiezingen in 2015 voor het 
eerst een rol bij het organiseren van deze verkiezingen, die samenvallen met de verkiezingen voor 
Provinciale Staten. De extra kosten als gevolg van het combineren van beide verkiezingen worden 
gecompenseerd door een toevoeging aan de algemene uitkering (zie referentie 2). Deze 
compensatie is echter € 69.000 hoger dan de te verwachten extra kosten. Voor de jaarschrijf 2019 
wordt de kosten voor de verkiezingen geraamd op € 210.000 voor de terugkerende waterschap 
verkiezing en de verkiezing voor Provinciale Staten. 

 
Programma 12 
In programma 12 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. Dit betreft een uitgaven die gedekt wordt door de daarvoor bestaande reserve. Voor het 

gespecificeerde totaaloverzicht van reservemutaties wordt verwezen naar de staat van reserves. 
 
Programma 13 
In programma 13 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

11.0 Bezuiniging: drukkosten -21 -21 -21 -21 -21 1
11.0 Bezuiniging: budgetten college -10 -10 -10 -10 -10 1
11.0 Lasten voormalig bestuurders (wachtgeldverplichtingen) 230 180 91 -             -             2
11.2 Waterschapsverkiezingen (gemeentefonds meicirculaire) 124 -             -             -             -             3
11.2 Verkiezingen -69 -             -             -             210 4
11.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -             -             -             -             -             
11.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -95 -95 -95 -95 -95 
11.0 Mutatie concernbreed neutraal 25 25 25 25 25
11.0 Overige mutaties 38 38 38 38 38

Totaal mutaties programma 11 222 117 28 -63 147

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

12.2 Reserve buurtsportcoaches (ten laste van reserve) 75 65 -             -             -             1
12.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -54 -54 -54 -54 -54 
12.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -15 -15 -15 -15 -15 
12.0 Mutatie concernbreed neutraal 137 137 137 137 137
12.0 Overige mutaties 58 58 58 58 58

Totaal mutaties programma 12 201 191 126 126 126

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

13.1 Ontwikkeling bouwleges 1.879 -321 29 1.029 1.029 1
13.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten 21 21 21 21 21
13.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -77 -77 -77 -77 -77 
13.0 Mutatie concernbreed neutraal 29 29 29 29 29
13.0 Overige mutaties -             -             -             -             -             

Totaal mutaties programma 13 1.852 -348 2 1.002 1.002
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1. De lagere legesopbrengsten van € 1.879.000 in 2015 wordt voor € 1.500.000 veroorzaakt door het 
overdragen van het project ‘HOV Ecoduct en tunnel’ van de gemeente naar de provincie zoals 
overeengekomen in een overeenkomst in januari 2014. Ten tijde van het opstellen van de 
begroting 2014 was er nog sprake van het uitgangspunt dat de gemeente Hilversum de bouwleges 
mocht heffen en dat bijbehorende legesinkomsten bij voltooiing van het project in het project 
zouden terugvloeien. Deze terugvloeiing is echter per abuis niet opgenomen in de begroting 2014 
Afgesproken is dat de provincie nu formeel afhandeling en toetsing van de vergunning van het 
project ‘HOV Ecoduct en tunnel’ voor haar rekening neemt. Hierdoor ontvangen wij niet meer de 
bouwleges van dit project. Echter er staat wel in een overeenkomst dat de gemeente een gunstige 
uurvergoeding krijgt voor het adviseren op de aanvraag ‘HOV Ecoduct & tunnel’, waardoor het 
negatieve verschil in de totaalopbrengst nog wat zal teruglopen. Het restant van de mutaties 
komen voort uit verschuivingen van bouwprojecten tussen de jaren (2015, 2016 en 2017). De 
verschillen in 2018 en 2019 komen voort uit toegepaste systematiek waarbij verondersteld wordt 
dat de laatste jaarschrijf gelijk is aan het jaar daarvoor. De tijdshorizon in de analyse van de 
legesopbrengsten ten tijde van de opmaak van de Programmabegroting bedraagt 4 jaren. 

 
Programma 14 
In programma 14 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting: 
 

 
 
1. In de afgelopen jaren is gebleken dat zich vrij grote schommelingen kunnen voordoen in de 

inkomsten van het parkeren. Dit betreft zowel de reguliere meteropbrengsten, de inkomsten uit de 
garages, de fiscale naheffingen (boetes) en de vergunningen. Het is goed om te onderkennen dat 
de parkeerexploitatie risico's van inkomstenderving met zich meebrengt. Deze moeten goed 
worden bewaakt, opdat waar mogelijk tijdig sturingsmaatregelen kunnen worden genomen. 
 
Op basis van de jaarrekening 2013 en verwachting 2014, is de begroting 2015 neerwaarts 
bijgesteld. Door verslechterde economische omstandigheden en de opkomst van internet shoppen 
dalen de parkeerinkomsten (landelijke trend). De in het centrumgebied gelegen parkeergarages 
hebben hier het meeste last van (€ 100.000). Daarnaast laten de naheffingsopbrengsten eveneens 
een daling zien. De daling van het aantal boetes is onder andere te wijten aan een hogere 
betalingsbereidheid, het verleggen van de focus van kwantiteit naar kwaliteit (gastheer/vrouw) en 
een efficiëntere werkwijze waardoor de kosten lager zijn en het maximaal op te leggen 
boetebedrag is verlaagd. Opgemerkt wordt verder dat het uitschrijven van boetes geen doel op zich 
is maar een middel tot het behalen van het beleidsdoel; het eerlijk verdelen van de schaarse ruimte. 

 
Programma 15 
In programma 15 hebben zich geen noemenswaardige mutaties voorgedaan bij het opstellen van de 
begroting: 
 

 
 
 

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

14.2 Lagere opbrengsten parkeren 250 250 250 250 250 1
14.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -82 -82 -82 -82 -82 
14.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -27 -27 -27 -27 -27 
14.0 Mutatie concernbreed neutraal 20 20 20 20 20
14.0 Overige mutaties -16 -16 -16 -16 -16 

Totaal mutaties programma 14 145 145 145 145 145

B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

15.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten 75 75 75 75 75
15.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -32 -32 -32 -32 -32 
15.0 Mutatie concernbreed neutraal -             -             -             -             -             
15.0 Overige mutaties -             -             -             -             -             

Totaal mutaties programma 15 43 43 43 43 43
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Programma 16 
In programma 16 hebben zich geen noemenswaardige mutaties voorgedaan bij het opstellen van de 
begroting: 
 
B.doel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 Ref.

16.0 Mutatie doorberekening kapitaallasten -1 -1 -1 -1 -1 
16.0 Mutatie doorberekening kostenplaatsen -27 -27 -27 -27 -27 
16.0 Mutatie concernbreed neutraal -             -             -             -             -             
16.0 Overige mutaties -             -             -             -             -             

Totaal mutaties programma 16 -28 -28 -28 -28 -28 
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4.14.4. Investeringsprogramma 2015-2018 
 

In deze programmabegroting treft u het nieuwe investeringsprogramma 2015-2018 aan (zie bijlage 
8.3). De kapitaallasten van dit investeringsprogramma zijn berekend op basis van de nieuwe 
renteomslag voor 2015 ad 3% (2014: 3,35%). Het overzicht hieronder bevat een samenvatting van dit 
investeringsprogramma en een vergelijking op hoofdlijnen met het programma van vorig jaar. Voor 
een juiste vergelijking zijn in het overzicht de kapitaallasten van het investeringsprogramma 2015 
berekend op basis van dezelfde renteomslag als die van 2014 (3,35%). Het voordelige effect 
(€ 156.000) van de renteverlaging naar 3% is op een aparte regel weergegeven. 
 

 
 
Toelichting op de onrendabele investeringen 
De aanmeldingen voor de nieuwe jaarschijf 2018 (kapitaallasten in 2019) bestaan in hoofdzaak uit de 
bekende bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van bestaande meerjarige 
onderhouds-programma’s voor onderwijshuisvesting en openbare ruimte (wegen, riolering, groen etc). 
Het investeringsvolume van het investeringsprogramma 2015 is ten opzichte van het 
investeringsprogramma 2014 voor wat betreft de onrendabele investeringen met afgerond € 6,1 
miljoen afgenomen. In kapitaallasten scheelt dat € 496.000. De voornaamste oorzaak is het met ingang 
van 2016 lagere investeringsvolume onderwijshuisvesting (afname € 5,2 miljoen). In kapitaallasten is 
dat een verlaging van € 403.000. Verder valt de jaarschijf 2014 van de investering in de HOV buiten 
de scope van het nieuwe investeringsprogramma, waardoor het programma bereikbaarheid een afname 
van circa € 1,1 miljoen laat zien (in kapitaallasten is het effect niet zo groot vanwege de lange 
afschrijvingstermijn). 
 
De in de jaarschijf 2015 opgenomen investering van € 1,2 miljoen in energiebesparende maatregelen 
in gemeentelijke gebouwen levert per saldo € 144.000 op (zie toelichting onder het kopje “rendabele 
investeringen”). Het effect van de renteverlaging is € 156.000.Binnen het programma openbare ruimte 
zijn sinds het vorige investeringsprogramma bedragen opgenomen voor het meerjarige 
onderhoudsprogramma voor de beschoeiingen van het Hilversums Kanaal. Het onderhoud hieraan was 
opgeschort in verband met het onderzoek dat liep naar een mogelijke overdracht aan het waterschap 
van het beheer van dit kanaal. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat Hilversum verantwoordelijk 
blijft voor het beheer. Daarom moeten er vanaf 2016 middelen gereserveerd worden. Het raadsvoorstel 
tot vaststelling van dit onderhoudsprogramma wordt parallel met deze begroting in uw raad behandeld. 
Verder is nieuw in de jaarschijf 2018 de vervanging van de dynamische afsluiting van het centrum 
(investering € 650.000). De huidige apparatuur is dan aan het einde van zijn levensduur. 
 
Toelichting op de rendabele investeringen 
In de rubriek rendabele investeringen is de investering in het crematorium op Zuiderhof en het 
entreegebouw van de begraafplaats aan de Bosdrift opgenomen (conform uw besluit van 13 december 
2013). Daarom nemen de investeringen op dit onderdeel met afgerond € 3 miljoen toe. De hogere 
kapitaallasten ad € 248.000 worden binnen de exploitatie gedekt. De kapitaallasten van de 
energiebesparende maatregelen vallen weg tegen de lagere energielasten. Er is zelfs sprake van een 
voordelig resultaat (zie rubriek onrendabele investeringen).  
 

bedragen x 1.000 -/- is voordeel

Analyse bij een renteomslag van 3,35% IP 2014-2017 IP 2015-2018 Verschil IP 2014-2017 IP 2015 -2018 Verschil

Totaal onrendabel 51.167 45.085 -6.082 3.884 3.088 -796
Programma 1; ICT 2.308 2.133 -175 647 526 -121
Programma 3; onderwijshuisvesting 20.841 15.600 -5.241 1.360 957 -403
Programma 5; beheer openbare ruimte 23.555 24.219 664 1.458 1.571 113
Programma 14: bereikbaarheid 2.401 1.330 -1.071 195 147 -48
Overige investeringen 2.063 1.803 -260 224 187 -37
Overdekking energiebesparende maatregelen -144 -144
Effect lagere renteomslag op onrendabele functies (3,0% i.p.v. 3,35%) -156 -156

Totaal rendabel (kapitaallasten tlv riool-/grafrech ten) 12.408 17.049 4.641 650 1.035 385
Programma 1; energiebesparing gemeentelijke gebouwen 0 1.203 1.203 0 161 161
Programma 6; riolen 12.113 12.582 469 630 606 -24
Programma 6; begraafplaatsen 295 3.264 2.969 20 268 248

Investeringen Kapitaallasten bij 3,35% rente
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Kredietverlening 
De jaarschijf 2015 van het investeringsprogramma bevat een aantal zogenaamde sterretjesposten. 
Zoals gebruikelijk stellen wij u voor het krediet voor deze posten tegelijk met de 
begrotingsvaststelling te verlenen. In het raadsvoorstel bij deze begroting lichten wij de 
sterretjesposten vervanging kunstgrasveld Anna’s Hoeve en energiebesparende maatregelen apart toe. 
De posten die betrekking hebben op het crematorium Zuiderhof en het entreegebouw aan de Bosdrift 
zijn op 13 december 2013 met uw raad afgestemd. De investeringen 2015 in onderwijshuisvesting zijn 
in een apart raadsvoorstel toegelicht, dat tegelijk met deze begroting in uw raad wordt behandeld. 
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Financiële positie  
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9.1 Staat van reserves  

 

 

Ref.nr
beleids-

doel
omschrijving reserve

saldo begin 
2015

toevoegingen 
begroot

onttrekkingen 
begroot

onttrekkingen 
ivm afschrij-

ving op activa

saldo einde 
2015

Programma 1
1 1.4 Bedrijfsvoeringsreserve 207             207             
2 1.4 Principal Toolbox 107             107             
3 1.4 Frictiekosten Slank & hoogwaardig 2.347         14                   1.000               1.361          
4 1.5 Algemene reserve ongebonden 3.501         3.501          
5 1.5 Algemene reserve gebonden 54.230       54.230        
6 1.5 Decentrale loonruimte 156             37                    119             
7 1.5 Herhuisvesting / DHI (beklemd) 820             47                    773             

Totaal programma 1 61.368       14                   1.037               47                    60.298        

Programma 2
8 2.1 Projecten beleidsplan Sociale zaken 180             163                  17                
9 2.1 Inburgeringstrajecten 320             320                  -                   

Totaal programma 2 500             -                       483                  -                        17                

Programma 3
10 3.4 Onderwijsgebouwen (vh Hilversum-Noord) 562             562             

Totaal programma 3 562             -                       -                        -                        562             

Programma 4
11 4.1 Project Larense weg (beklemd) 580             11                    569             
12 4.3 Decentralisaties 6.323         6.323          
13 4.3 Maatschappelijke opvang en verslavingzorg 603             229                  374             
14 4.3 Vrouwenopvang 545             26                   571             
15 4.3 Reg. coördinatie nazorg ex-gedetineerden 9                 9                  

Totaal programma 4 8.060         26                   229                  11                    7.846          

Programma 5
16 5.1 Herinrichting marktterrein (beklemd) 232             232             
17 5.2 Kinderboerderij de Meent 32               10                    22                

Totaal programma 5 264             -                       10                    -                        254             

Programma 6
18 6.1 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 68               68                    -                   
19 6.1 Geluidsbelastingkaarten 119             119             
20 6.2 Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve) 2.393         1.829               564             
21 6.2 Rioleringen (egalisatiereserve) 960             80                    880             

Totaal programma 6 3.540         -                       1.977               -                        1.563          

Programma 8
22 8.1 Creatieve Sector 310             220                  90                
23 8.2 Werklocaties 469             469                  -                   
24 8.2 Investeringen in Hilversumse economie 827             200                  627             

Totaal programma 8 1.606         -                       889                  -                        717             

Programma 9
25 9.1 De Vorstin (beklemd) 1.718         70                    1.648          
26 9.1 Beeldende kunst 103             103             
27 9.1 Transities cultuur 29               29                    -                   

Totaal programma 9 1.850         -                       29                    70                    1.751          

Programma 10
28 10.1 Veilig uitgaan 306             153                  153             

Totaal programma 10 306             -                       153                  -                        153             

Programma 12
29 12.1 Buurtsportcoaches 230             75                    155             

Totaal programma 10 230             -                       75                    -                        155             

Totaal alle programma's 78.286       40                   4.882               128                  73.316        
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Toelichtingen op de reserves 
 
1. Bedrijfsvoeringsreserve 
Deze bij de jaarrekening 2013 ingestelde reserve is bestemd voor het organiseren van concernbrede 
activiteiten op het gebied van hoogwaardige organisatie. Het verwerven van budget hiervoor is 
afhankelijk van het behalen van een aantal prestatie-indicatoren van het dashboard. Deze indicatoren 
zijn in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de programmabegroting beschreven. Indien er bij de 
jaarrekening sprake is van een batig saldo en het behalen van de doelstellingen zal een toevoeging aan 
de bedrijfsvoeringsreserve plaatsvinden. De maximale toevoeging op jaarbasis bedraagt 1% van de 
loonsom. 
 
2. Principal Toolbox 
Het doel van deze reserve is om de in 2011 niet bestede middelen voor de implementatie van de 
Principal Toolbox voor dit doel beschikbaar te houden. Met het oog hierop heeft de gemeenteraad op 
basis van de 2e budgetrapportage 2011 besloten om hiervoor een bestemmingsreserve van € 230.000 in 
te stellen. 
De planning is dat in 2014 de implementatie van Principal Toolbox zal worden afgerond. Het huidige 
saldo van de reserve blijft staan in afwachting van de definitieve afronding van de implementatie.  
 
3. Frictiekosten Slank & hoogwaardig 
In totaal is in 2011 € 5,5 miljoen vrijgemaakt voor de dekking van de kosten Slank & Hoogwaardig. 
De organisatie zal per 2016 met ruim 77 fte gereduceerd zijn. Bij de berekening van de uiteindelijk 
beschikbaar gestelde € 5,5 miljoen moest worden uitgegaan van een groot aantal aannames met 
betrekking tot het percentage herplaatsing, de gemiddelde duur van WW-uitkeringen, termijnen 
re-integratieperiode, et cetera. Daarnaast was de concrete invulling van de 77 fte nog niet bekend. Uit 
deze reserve worden onder andere de salarislasten van de bovenformatief geplaatste medewerkers 
gedekt. Ook is rekening gehouden met (vervolg)lasten van het WW-traject. Andere componenten 
betreffen bijvoorbeeld begeleidingskosten van werk naar werk (bijv. assessments), juridische 
ondersteuning en opleidingskosten. Ten slotte maken kosten voor de bemensing van het projectbureau 
onderdeel uit van deze reserve.  
De prognose van de lasten 2015 bedraagt € 1.000.000. Daarnaast is een toevoeging ad € 14.000 
geraamd.  
 
4. Algemene reserve ongebonden 
Het doel van deze reserve is het vervullen van een bufferfunctie voor het opvangen van eventuele 
negatieve jaarrekeningresultaten. De term ‘ongebonden’ is achterhaald. Ook deze reserve is 
ondertussen ‘gebonden’. Dat betekent dat de rente, die deze reserve genereert, als bate ten gunste van 
de exploitatie komt. De naamgeving zal gewijzigd worden bij het actualiseren van de nota reserves en 
voorzieningen. 
 
5. Algemene reserve gebonden 
Het doel van deze reserve is het realiseren van inkomsten in de vorm van bespaarde rente. Deze 
inkomsten komen ten gunste van de exploitatie. 
 
6. Decentrale loonruimte 
De reserve Decentrale loonruimte vindt zijn oorsprong in de CAO-afspraak die begin jaren ´90 is 
gemaakt. Jaarlijks is een bedrag van 0,1% van de concernloonsom (exclusief bestuursorganen) 
beschikbaar. Aangezien de bedragen de afgelopen jaren niet zijn besteed, zijn deze toegevoegd aan 
een bestemmingsreserve. Het Georganiseerd Overleg heeft medio 2013 (in overleg met bonden en 
Portefeuillehouder P&O) besloten om in de periode 2013-2015 geld beschikbaar te stellen voor het 
zogenoemde ‘E-Learning’ programma voor leidinggevenden en medewerkers. Deze vorm van leren 
wordt in 2014 verder uitgebouwd om bij te dragen aan de gewenste organisatieontwikkeling.  
De kosten t.b.v. ‘Online Hilversum academie speciaal’ voor 2015 bedragen € 64.000. Aangezien er 
een regulier budget van € 37.000 aanwezig is, moet er in 2015 een bedrag van € 37.000 worden 
onttrokken aan de reserve.  
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7. Herhuisvesting / DHI (beklemd) 
Het doel van deze beklemde reserve is financiële dekking voor de afschrijvingslaten op:  

1. een gedeelte van de investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de totstandkoming van het 
stadskantoor (afschrijving in 40 jaar); en 

2. de investering in extra voorzieningen ten behoeve van het bedrijfsrestaurant in het 
stadskantoor ad € 40.000 (afschrijving in 10 jaar). 

Hiertoe wordt jaarlijks € 47.000 onttrokken. De netto verkoopopbrengsten van de villa’s aan de 
Koninginneweg 10-12 zijn in 2011 gestort in de reserve. De (netto) verkoopopbrengst van het 
parkeerterrein wordt t.z.t. nog aan deze reserve worden toegevoegd. De verwachte netto opbrengst 
hiervan wordt geschat op circa € 350.000. 
 
8. Projecten beleidsplan Sociale zaken 
De gemeenteraad heeft deze reserve ingesteld bij de tweede tussentijdse rapportage in 2012. Het doel 
van deze bestemmingsreserve is het hebben van voldoende middelen ter uitvoering van vier projecten 
uit het projectenboek, behorende bij het beleidsplan sociale zaken. Het saldo bij instelling was € 
1.000.000. In 2013 is gestart met 3 projecten (Jongeren, arbeidsmarkt en onderwijs, het DPS-matrix 
volgsysteem en de Stadsstewards). Ten behoeve van deze drie projecten is in 2013 een bedrag € 
322.000 onttrokken. In 2014 is een begin gemaakt met het vierde project (Wijkgericht werken) en een 
vervolg gegeven aan de andere projecten. Het project DPS zal dan afgerond worden. De geraamde 
uitgaven in 2014 bedragen € 498.000. Het resterende saldo, de beginwaarde per 1-1-2015, zal 
aangewend worden ten behoeve van de drie resterende projecten. De raming is dat € 163.000 in 2015 
en € 17.000 in 2016 zal worden uitgegeven. Daarna kan de reserve opgeheven worden. 
 
9. Inburgeringstrajecten  
De gemeenteraad heeft bij de jaarstukken 2012 ingestemd met het vormen van deze reserve om 
financiële middelen te hebben voor de in 2013, 2014 en 2015 nog lopende trajecten voor inburgering. 
Deze trajecten konden niet meer gedekt worden uit de rijksbijdrage omdat deze per 1 januari 2013 niet 
meer bestond. Bij de jaarrekening 2013 is gebleken dat de gemaakte uitgaven in dat jaar ten laste van 
het participatiebudget gebracht konden worden. Voor het uitvoeren van de verplichtingen die de 
gemeente nog heeft op het gebied van inburgering is in 2014 een onttrekking van € 350.000 geraamd. 
Per 1-1-2015 resteert nog een saldo van € 320.000, terwijl slechts een bedrag van € 70.000 benodigd is 
voor de daadwerkelijke uitgaven. Het volledige bedrag van de reserve kan worden onttrokken. Het 
laten vrijvallen van het niet benodigde deel van de reserve (€ 250.000) wordt in 2015 incidenteel 
ingezet als bezuiniging. 
 
10. Onderwijsgebouwen  
Deze bestemmingsreserve had aanvankelijk het karakter van een beklemde reserve, gekoppeld aan de 
afschrijvingslasten op een deel van de investeringen in nieuwe schoolgebouwen. Bij de vaststelling 
van de jaarstukken 2011 door de gemeenteraad is deze omgezet in een reguliere bestemmingsreserve 
met een breder karakter. Met ingang van 2015 zijn er geen onttrekkingen meer die verband houden 
met het verloop van de activa. Het per 1-1-2015 nog resterende saldo zal worden gebruikt ter dekking 
van incidentele nadelen voor onderwijs. 
 
11. Project Larenseweg 
Het doel van deze beklemde reserve is het financieel dekken van de afschrijvingslasten van een deel 
van de investeringen voor de totstandkoming van deze multifunctionele voorziening.  
Er is een onttrekking van € 11.000 begroot, ter dekking van afschrijvingslasten. 
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12. Decentralisaties sociaal domein 
De bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein dient als verzekering tegen de risico’s die 
optreden bij de transitie en de transformatie in het kader van de drie grote decentralisaties in het 
Sociale Domein – de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe WMO. Hiertoe heeft de raad op 16 
oktober 2013 de bestemmingsreserve ‘Wmo’ omgedoopt in de bestemmingsreserve ‘Decentralisaties 
Sociaal Domein’. Per 1 januari 2014 bevatte de bestemmingsreserve ruim € 3 miljoen. Bij de 
behandeling van de Jaarstukken 2013 op 25 juni 2014 heeft de raad besloten de reserve op te hogen tot 
€ 8,1 miljoen, ter dekking van invoeringskosten of uitvoeringskosten die noodzakelijk blijken maar 
waar onvoldoende rijksbudgetten voor beschikbaar zijn. Op 2 juli 2014 heeft de raad vervolgens 
besloten € 1,8 miljoen te onttrekken aan de reserve, ten behoeve van niet door rijksbudgetten gedekte 
invoeringskosten in 2014 (raadsvoorstel ‘Uitvoeringsnota Transformatie Sociaal Domein’). Hiermee is 
de stand van de reserve per 1-1-2015 € 6,3 miljoen.Het college heeft als uitgangspunt gekozen dat de 
kosten van de Decentralisaties binnen de door het Rijk overgedragen budgetten blijven. Om deze 
reden zijn er geen onttrekkingen aan de bestemmingsreserve begroot. Er bestaan risico’s dat de door 
het rijk overgehevelde budgetten, ondanks alle inspanningen, toch overschreden zullen worden. Die 
risico’s worden besproken in de paragraaf Weerstandsvermogen. Ten behoeve van die paragraaf zijn 
de analyses van de met de Decentralisaties gepaard gaande risico’s geactualiseerd. Tijdens de 
jaarlijkse P&C momenten, bij de kadernota, jaarrekening en begroting wordt de hoogte van deze 
bestemmingsreserve geactualiseerd en wordt hierover door de raad besloten. Indien er los van deze 
P&C momenten majeure wijzigingen optreden, of er een niet geraamde besteding noodzakelijk is, dan 
zal de gemeenteraad hierover een apart raadsbesluit voorgelegd krijgen.  
 
13. Maatschappelijke opvang en verslavingzorg 
De gemeenteraad heeft deze bestemmingsreserve ingesteld met als doel het verevenen van de lasten en 
baten van de maatschappelijke opvang. De baten bestaan uit de decentralisatie-uitkering 
maatschappelijke opvang die onder de paraplu van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
worden verstrekt. Hilversum ontvangt deze uitkering in haar hoedanigheid als centrumgemeente. De 
uitgaven worden dus gedaan voor de gehele regio. De gemeenteraad heeft op 13 maart 2013 het 
Beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi- en Vechtstreek 2013-2015 vastgesteld. De 
jaarschijf 2015 van dit plan is nu in de begroting verwerkt. Omdat de geraamde lasten voor 
maatschappelijke opvang hoger zijn dan de decentralisatie-uitkering is een onttrekking geraamd van 
€ 229.000. 
 
14. Vrouwenopvang 
De gemeenteraad heeft deze bestemmingsreserve ingesteld met als doel het verevenen van de lasten en 
baten van de vrouwenopvang. De baten bestaan uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang die 
onder de paraplu van de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden verstrekt. Hilversum 
ontvangt deze uitkering  in haar hoedanigheid als centrumgemeente. De uitgaven worden dus gedaan 
voor de gehele regio.De gemeenteraad heeft op 13 maart 2013 het Beleids- en uitvoeringsplan 
maatschappelijke zorg Gooi- en Vechtstreek 2013 – 2015 vastgesteld. De jaarschijf 2015 van dit plan 
is nu in de begroting verwerkt. Omdat de geraamde lasten voor vrouwenopvang lager zijn dan de 
decentralisatie-uitkering is een toevoeging geraamd van € 26.000. 
 
15. Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden 
Bij het vaststellen van de concernjaarstukken 2011 is de reserve ‘regionale coördinatie nazorg ex 
Gedetineerden’ ingesteld en een bedrag van € 54.000 daarin gestort. Deze middelen waren via de 
algemene uitkering als een decentralisatie-uitkering ontvangen, maar nadrukkelijk bedoeld voor 
besteding in latere jaren. Per 1-1-2015 resteert nog een klein bedrag van € 9.000. 
 
16. Herinrichting marktterrein 
Het doel van deze beklemde reserve is het hebben van financiële dekking voor de afschrijvingslasten 
op een deel (€ 232.000- van de investering van € 1.500.000) voor de herinrichting van het marktplein. 
De gemeenteraad heeft op 23 juni 2011 een krediet gevoteerd naar aanleiding van het raadsvoorstel 
‘Ontwikkelingen Langgewenst’. Bij Raadsbesluit van 13 maart 2013 is het krediet verlaagd naar 
€ 1.500.000.  
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17. Kinderboerderij de Meent 
Het doel van deze reserve was destijds om de in 2011 in de programmabegroting opgenomen middelen 
voor de totstandkoming van deze kinderboerderij ad € 140.000 beschikbaar te houden. Met het oog 
hierop heeft de gemeenteraad bij de tweede budgetrapportage 2011 besloten om hiervoor een 
bestemmingsreserve ter hoogte van het genoemde bedrag in te stellen. De kinderboerderij is in 2013 
gerealiseerd. De reserve bedraagt per 1-1-2015 € 32.000. In dit bedrag is nog niet opgenomen een nog 
te ontvangen subsidie in 2014.  
Jaarlijks wordt nu € 10.000 onttrokken aan de reserve om de contractueel vastgelegde 
beheervergoeding, die € 10.000 hoger is dan de oorspronkelijk geraamde vergoeding, te dekken.  
 
18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 
In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid, dat zich uitstrekt over de periode 2012-2015, is een grove 
schatting gemaakt van de jaarlijkse kosten die de in het programma gedefinieerde projecten met zich 
mee zullen brengen. De feitelijke uitvoering van deze projecten zal echter waarschijnlijk in de tijd 
verschuiven (projecten worden op een ander moment of in een ander tempo uitgevoerd), waardoor 
jaarbudgetten en werkelijke kosten niet geheel met elkaar in de pas lopen. Ter voorkoming van 
jaarlijks terugkerende budgetoverhevelingsvoorstellen is een bestemmingsreserve ingesteld. 
In het begrotingsjaar 2015 zullen de projecten aflopen; hiervoor is een onttrekking van € 68.000 
geraamd. 
 
19 Geluidsbelastingkaarten 
Het maken van geluidsbelastingkaarten én het opstellen en uitvoeren van actieplannen is een 
verplichting op grond van de Wet geluidhinder. Voor de eerste cyclus, afgerond in 2013, was een 
éénmalige subsidie ontvangen, die niet geheel besteed was. Conform het raadsbesluit bij de 
jaarstukken 2013 (25 juni 2014) zijn de niet bestede middelen in een bestemmingsreserve gestort met 
als doel deze te kunnen besteden voor de tweede (5-jaarlijkse) cyclus, die in 2016 gestart zal worden. 
De kosten van deze tweede cyclus zijn op dit moment niet duidelijk.  
 
20. Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve) 
Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van niet bestede financiële middelen voor de 
egalisering van de tarieven afvalstoffenheffing in de komende jaren. De lasten en baten op de 
exploitatie van de afvalstoffen zijn een gesloten box met als voordelig saldo het bedrag waarmee 
destijds de uitgaven bij de instelling van het BTW Compensatiefonds (BCF) konden worden verlaagd, 
en een verrekening van de kosten voor kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing aan de burgers 
welke elders in de begroting worden verantwoord. Er is gekozen voor een gesloten box om te 
bewerkstelligen dat de burgers in de tijd gezien niet méér dan de feitelijke kosten betalen. Dit wordt 
met name geëffectueerd door in de tarieven van elk jaar rekening te houden met een onttrekking aan 
de reserve. De reserve wordt vooral gevormd door meevallers in de uitgaven van de Gewestelijke 
Afvalstoffendienst. Gezien de tariefstelling voor 2015 is een onttrekking aan de reserve begroot van 
€ 829.000. Daarnaast wordt een onttrekking van € 1 miljoen gedaan voor een investering inzake de 
afvalstoffenheffing. 
 
21. Rioleringen (egalisatiereserve) 
Ook deze reserve heeft als doel het beschikbaar houden van niet bestede financiële middelen voor de 
egalisering van de tarieven rioolrecht in de komende jaren. De lasten en baten van de rioleringen 
vormen in de tijd gezien een gesloten box. Voor het begrotingsjaar 2015 is een onttrekking van 
€ 80.000 geraamd. Met name ter dekking van de verlaging van de tarieven met 2,5%. 
 
22. Creatieve Sector 
In de bestedingsvoorstellen bij de jaarstukken 2012 is een storting van € 480.000 opgenomen in een 
nieuw te vormen bestemmingsreserve Creatieve Sector. De bestedingen, zoals beschreven in de nota 
Creatieve sector, zullen plaatsvinden in de jaren 2013 -2016. Per 1-1-2015 is het saldo van deze 
reserve € 310.000 en is voor 2015 een onttrekking van € 220.000 geraamd. 
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23. Werklocaties 
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor het aanjagen van onderdelen van het programma en tevens 
voor cofinanciering bij aanvraag van (provinciale) subsidies. Bij raadsvoorstel 10 van 9 januari 2013 
inzake het Programma Havenkwartier, heeft de raad besloten een bestemmingsreserve Werklocaties in 
te stellen ter hoogte van € 100.000, te vormen uit de opbrengst van de grondverkoop aan Sligro. 
Vervolgens heeft de raad bij de vaststelling van het programma Bedrijventerrein Kerkelanden op 10 
december 2013 besloten een bedrag van € 354.000 aan de reserve toe te voegen. Na toevoeging van 
een extra € 15.000 bij de jaarrekening 2013 bedraagt de stand per 1-1-2015 € 469.000. In 2015 wordt 
het gehele bedrag onttrokken aan de reserve. 
 
24. Investeringen in Hilversumse economie 
In de raadsvergadering van 25 juni 2014 (behandeling jaarstukken 2013) is het amendement 14/08 
aangenomen en hiermee is een reserve van € 827.000 gevormd voor investeringen in de Hilversumse 
economie. Het amendement heeft eveneens effect op de kadernota 2014, omdat onttrekkingen uit  
deze reserve dekking vormen voor het nieuwe beleid uit het coalitieakkoord. Deze onttrekking is als 
zodanig verwerkt. Voor het begrotingsjaar 2015 gaat het om een onttrekking van € 200.000. 
 
25. De Vorstin 
Het doel van deze reserve is het financieel dekken van de afschrijvingslasten op een deel van de 
investeringen (€ 2.100.000) voor de totstandkoming van het poppodium. Het is dus een beklemde 
reserve. Rekenend met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar bedraagt dit deel van de 
afschrijvingslasten € 70.000.  
Zoals elk jaar zal ook in 2015 € 70.000 aan de reserve onttrokken worden. 
 
26. Beeldende kunst 
Het doel van deze reserve is het hebben van extra financiële middelen voor de uitvoering van 
projecten 
beeldende kunst, indien het structurele budget van € 22.000 in de exploitatiebegroting niet toereikend 
is. Voor 2015 zijn er geen toevoegingen of onttrekkingen begroot. 
 
27. Transities cultuur 
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor de uitgaven voortvloeiende uit de Veranderagenda 
Cultuur. De afronding hiervan zal die in 2015 plaatsvinden. Voor het begrotingsjaar 2015 gaat het om 
een onttrekking van € 29.000 uit de reserve, die daarmee uitgeput is. De onttrokken middelen worden 
ingezet voor de afwikkeling van Stichting VML en het realiseren van de fusie Podium de Vorstin en 
Theater Achterom. 
 
28. Veilig uitgaan 
Bij de vaststelling van de jaarstukken 2012 is besloten om een bestemmingsreserve ‘Veilig uitgaan’ in 
te stellen waarmee de exploitatielasten van de nota ‘Veilig Uitgaan’ zijn gedekt voor de periode 
2013-2016. Het gaat om een totaalbedrag van € 533.000, waarvan € 153.000 in 2015. Jaarlijks vindt er 
een evaluatie plaats over het ingezette beleid en wordt besloten in welke mate het beleid kan/moet 
worden voortgezet. 
 
29. Buurtsportcoaches 
Tot vaststelling van deze reserve en de storting daarin van € 272.000 is besloten bij de behandeling 
van de jaarstukken 2013. Het betreft de storting van overtollige middelen, die van het Ministerie van 
VWS ontvangen waren voor de financiering van de buurtsportcoaches. De middelen zijn gelabeld voor 
de Brede impuls tot en met 2016. Het budget is bestemd om gedurende de jaren 2014 tot en met 2016 
in te zetten voor een coördinatiefunctie en een activiteitenbudget voor de buurtsportcoaches. In 2015 
wordt een bedrag van € 75.000 aan de reserve onttrokken. 
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9.2 Staat van voorzieningen 
 

 
 

Nr Beleids- Omschrijving voorziening Saldo begin Rechtstreekse Saldo einde
doel dienstjaar 2015 vermeerderingen verminderingen onttrekkingen dienstjaar 2015

Programma 1
1 1.4 Meerjarenonderhoud Raadhuis 1.252.634 479.000 698.000 1.033.634
2 1.4 Meerjarenonderhoud Stadskantoor 23.386 138.000 140.000 21.386
3 1.4 Onderhoud maatsch. vastgoed en o.speelgel. 2.569.402 1.298.000 1.386.260 2.481.142
4 1.4 Persoonsgebonden opleidingsbudget 309.000 309.000

Totaal programma 1 4.154.422 1.915.000 0 2.224.260 3.845.162

Programma 3
5 3.4 Onderhoud schoolgebouwen 97.985 135.000 121.000 111.985
6 3.2 Frictiekosten bezuinigingen GGD 79.773 27.728 52.045

Totaal programma 4 177.758 135.000 0 148.728 164.030

Programma 6
7 6.3 Spaarvoorziening rioleringen 31.885.675 2.700.000 34.585.675
8 6.5 Groot onderhoud begraafplaatsen 287.463 116.000 176.209 227.254

Totaal programma 6 32.173.138 2.816.000 0 176.209 34.812.929

Programma 7
9 7.0 Infrawerken binnenstad 393.102 0 0 393.102

10 7.0 Planexploitaties 3.797.057 117.000 2.688.000 1.226.057
Totaal programma 7 4.190.159 117.000 0 2.688.000 1.619.159

Programma 9
11 9.1 Onderhoud kunstwerken openbare ruimte 10.080 8.000 10.000 8.080

Totaal programma 9 10.080 8.000 0 10.000 8.080

Programma 11
12 11.0 Pensioenen wethouders 2.762.758 245.000 150.000 2.857.758

Totaal programma 11 2.762.758 245.000 0 150.000 2.857.758

Programma 14
13 14.2 Groot onderhoud parkeergarages 146.364 44.000 80.397 109.967

Totaal programma 14 146.364 44.000 0 80.397 109.967

Totaal alle programma's 43.614.680 5.280.000 0 5.477.594 43.417.086

Mutaties via de exploitatie
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Toelichtingen op de voorzieningen 
 
1. Meerjarenonderhoud Raadhuis 
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan het Raadhuis te kunnen 
uitvoeren en om schommelingen in de kosten van dat onderhoud op te vangen. Daartoe is een 
meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld, dat periodiek wordt geactualiseerd. Op basis van dit plan 
wordt elk jaar een vast bedrag aan de voorziening toegevoegd. De werkelijke onderhoudskosten 
worden vervolgens rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 
In overeenstemming met het huidige MOP Raadhuis (geactualiseerd in 2012), wordt in 2015 
€ 479.000 aan de voorziening toegevoegd en € 698.000 onttrokken. De onttrekking bestaat 
voornamelijk uit gepland “Interieur bouwkundig”. Hiervoor is € 381.000 opgenomen en bestaat uit 
onder meer vervanging van gordijnen, vloerbedekking, tapijt, aanpassing vloeren, schilderwerk en 
zonwering. Voor installaties is € 214.000 opgenomen, met name voor de vervanging van de 
hydraulische liftinstallatie en vervanging van armaturen. 
 
2. Meerjarenonderhoud Stadskantoor 
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan het Stadskantoor te 
kunnen uitvoeren en om schommelingen in de kosten van dat onderhoud op te vangen. Daartoe is een 
meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld, dat periodiek wordt geactualiseerd. Op basis van dit plan 
wordt elk jaar een vast bedrag aan de voorziening toegevoegd. De werkelijke onderhoudskosten 
worden vervolgens rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 
In overeenstemming met een in het voorjaar van 2014 opgesteld nieuwe MOP Stadskantoor wordt in 
2015 € 138.000 aan de voorziening toegevoegd en € 140.000 onttrokken. Het voor 2015 geplande 
onderhoud betreft met name onderhoud/vervanging in de bestrating, dakbedekking, gevels, deuren/ 
kozijnen en aanpassingen aan verwarmings-, electrische-, en liftinstallaties.  
 
3. Onderhoud maatschappelijk vastgoed en speelgelegenheden 
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de 
betreffende onroerende goederen en om schommelingen in de kosten van dat onderhoud op te vangen. 
Daartoe is een meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld, dat periodiek wordt geactualiseerd. Op 
basis van dit plan wordt elk jaar een vast bedrag aan de voorziening toegevoegd, en een bedrag ter 
hoogte van de voor dat jaar geraamde onderhoudskosten aan de voorziening onttrokken. 
In overeenstemming met het huidige MOP (periode 2012-2031) wordt in 2015 € 1.298.000 aan de 
voorziening toegevoegd en € 1.386.260 onttrokken.  
 
4. Persoonsgebonden opleidingsbudget 
In 2012 zijn de vakbonden en de werkgevers het eens geworden over een CAO. In dit akkoord is onder 
andere afgesproken dat er een loopbaanbudget van € 500 per medewerker per jaar wordt ingevoerd. 
Gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 heeft elke medewerker dus recht op € 500 budget per jaar (in 
totaal € 1.500). Indien de medewerker het budget van het betreffende jaar niet heeft gebuikt wordt dit  
overgeheveld naar het volgende jaar. In 2013 is er nauwelijks aanspraak gemaakt op het budget. Dit 
houdt in dat er een bedrag van € 309.000 in de voorziening gestort moest worden. Hoeveel aanspraak 
er wordt gedaan in 2014 is uiteraard nog niet bekend. Bij de jaarstukken 2014 zal wederom het saldo 
van het niet bestede budget worden bepaald en worden verrekend met de voorziening. De dekking van 
de reserveringen vindt plaats binnen het concern opleidingsbudget. 
 
Is er eind 2015 (na afloop CAO) nog sprake van een saldo in deze voorziening, dan zullen er met het 
Georganiseerd Overleg nadere afspraken gemaakt worden over de besteding van het restant. 
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5. Onderhoud schoolgebouwen 
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de 
gymzalen van de schoolgebouwen en om schommelingen in de kosten van dat onderhoud op te 
vangen. Daartoe is een meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld, dat periodiek wordt 
geactualiseerd. Op basis van dit plan wordt elk jaar een vast bedrag (het gemiddelde over 20 jaren) aan 
de voorziening toegevoegd, en een bedrag ter hoogte van de voor dat jaar geraamde onderhoudskosten 
aan de voorziening onttrokken. In overeenstemming met het huidige MOP voor de gymzalen (periode 
2012-2031) wordt in 2014 € 135.000, als jaargemiddelde aan de voorziening toegevoegd en € 121.000 
onttrokken in verband met de begrote kosten in 2015. 
 
6. Frictiekosten bezuinigingen GGD 
Het doel van deze voorziening is om de GGD financiële middelen te verschaffen ter dekking van de 
frictiekosten van door te voeren bezuinigingen. De voorziening is door de gemeenteraad op 21 
december 2011 ingesteld voor de periode 2012-2019. Voor het begrotingsjaar 2015 is een onttrekking 
geraamd van € 27.728. 
 
7. Rioleringen (spaarvoorziening) 
Het doel van deze voorziening is om te zijner tijd te komen tot een voorziening die dezelfde hoogte 
heeft als de boekwaarde van de activa. Deze voorziening kan dan worden gebruikt om alle activa in 
één keer af te boeken. Vervolgens kunnen de investeringen in de riolering direct ten laste van de 
exploitatie worden gebracht. Hiermee wordt een lager tarief voor de rioolrechten mogelijk gemaakt. 
De berekeningen hiervoor worden eens in de vijf jaar geactualiseerd door middel van een nieuw 
Gemeentelijk Rioleringsplan. Op 3 februari 2010 heeft de gemeenteraad het nieuwe GRP voor het 
tijdvak 2009 - 2014 vastgesteld. De begrote toevoeging van € 2.700.000 bestaat, in overeenstemming 
met het vastgestelde GRP, uit toegevoegde rente (€ 957.000; 3,00%) en een dotatie op grond van 
spaarfunctie (€ 1.743.000). 
 
8. Groot onderhoud begraafplaatsen 
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan het gebouwen van de 
begraafplaatsen te kunnen plegen en om schommelingen in de kosten van dat onderhoud op te vangen. 
Daartoe is zijn twee meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s) opgesteld; één voor de Zuiderhof en één 
voor de Noorderbegraafplaats. Deze MOP’s worden periodiek geactualiseerd. Op basis van deze 
MOP’s wordt elk jaar een vast bedrag aan de voorziening toegevoegd, en een bedrag ter hoogte van de 
voor dat jaar geraamde onderhoudskosten aan de voorziening onttrokken. 
In overeenstemming met de huidige MOP’s (geactualiseerd in 2012) wordt in 2014 € 116.000 aan de 
voorziening toegevoegd en € 176.209 onttrokken. 
 
9. Infrawerken binnenstad 
Het doel van deze voorziening is om financiële middelen beschikbaar te hebben voor de nog uit te 
voeren infrastructurele werken in de binnenstad. 
Voor het begrotingsjaar 2015 zijn geen toevoegingen en geen onttrekkingen geraamd. 
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10. Planexploitaties  
Deze voorziening heeft als doel om financiële dekking te bieden aan grondexploitaties met een 
negatief resultaat. De voorziening is de optelsom van de contante waarden van de verwachte negatieve 
saldi. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. 
Het overzicht van de te verwachten mutaties in 2015 ziet er als volgt uit: 
 
  Mutaties via de exploitatie Rechtstreekse 
Omschrijving Toevoeging Onttrekking  onttrekking  
        

rente 2015 
          
117.000      

        
Afsluiting Anna's Hoeve 
Sanering     

        
2.173.000  

Afsluiting Paardenplein     
           
515.000  

        

Totaal 
          
117.000  

                
-    

        
2.688.000  

 
11. Onderhoud kunstwerken openbare ruimte 
Het doel van deze voorziening is het beschikbaar hebben van financiële middelen voor het plegen van 
planmatig onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte. 
Voor het begrotingsjaar 2015 is een toevoeging geraamd van € 8.000 en een onttrekking van € 10.000. 
 
12. Pensioenen wethouders 
In 2012 zijn de maximale verplichtingen van de pensioenlasten van de (oud) wethouders becijferd en 
via een voorziening afgedekt. Een deel van de verplichting wordt gedekt door een belegging bij 
Loyalis. De stand van de voorziening per 01-01-2014 bedraagt bijna € 2,7 miljoen. De storting in de 
voorziening vanaf het dienstjaar 2014 bedraagt € 245.000 (opgebouwd uit € 110.000 voor de zittende 
wethouders en een bedrag van € 135.000 voor lasten van de voormalige wethouders). 
 
De werkelijke lasten ten laste van de voorziening bedragen de komende jaren zo’n € 150.000 
,waarmee de begrotingstand eind 2015 komt op ca. € 2.858.000. Aan het eind van ieder jaar wordt het 
totaal van deze verplichting geactualiseerd en verwerkt in de jaarstukken. 
 
13. Groot onderhoud parkeergarages 
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de 
gemeentelijke parkeergarages en om schommelingen in de kosten van dat onderhoud op te vangen. 
Daartoe is een meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld, dat periodiek wordt geactualiseerd. Op 
basis van dit plan wordt elk jaar een vast bedrag aan de voorziening toegevoegd, en een bedrag ter 
hoogte van de voor dat jaar geraamde onderhoudskosten aan de voorziening onttrokken. 
In overeenstemming met het huidige MOP Parkeergarages (periode 2012-2021) wordt in 2014 
€ 44.000 aan de voorziening toegevoegd en vindt er een onttrekking van € 80.397 plaats. 
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9.3 Staat van langlopende leningen  
 

 

Langlopende leningen Stand leningen per 

1.1.2015

Aflossingen 2015 Nieuwe leningen 2015 Stand leningen per 

31.12.2015

BNG-leningen 113.215.000 -13.381.000 99.834.000

Leningen van andere geldgevers 45.264.000 -2.371.000 42.893.000

Nieuwe leningen 2015 25.000.000 25.000.000

Totaal 158.479.000 -15.752.000 25.000.000 167.727.000
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9.4 Staat van overlopende passiva, voortvloeiend uit rijks- en provinciale 
bijdragen 
 
 

 
 

Nr Beleids- Omschrijving overlopend passivum Saldo beg in Toevoegingen Onttrekkingen Saldo einde
doel dienstjaar 2015 begr. 2015 begr. 2015 dienstjaar 2015

Programma 2
1 2.1 Participatiebudget, onderdeel re-integratie 2.148.006        2.148.006        0                     

Totaal programma 2 2.148.006        -                      2.148.006        0                     

Programma 3
2 3.2 R.M.C. -                      623.000           623.000           -                      
3 3.2 Onderwijsachterstandenbeleid 121.353           1.435.000        1.556.353        -                      
4 3.2 Participatiebudget, onderdeel Educatie -                      150.000           150.000           -                      

Totaal programma 3 121.353           2.208.000        2.329.353        -                      

Programma 6
5 6.1 Sanering railverkeerslawaai 4.737-               455.000           455.000           4.737-               
6 6.1 Geluidsbelastingkaarten -                      -                      
7 6.1 Energiebesparing part. Woningvoorraad 83.091             83.091             

Totaal programma 6 78.354             455.000           455.000           78.354             

Programma 7
8 7.3 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw 137.315           137.315           
9 7.3 Stedelijke vernieuwing 5.993.364        200.000           2.200.000        3.993.364        

Totaal programma 7 6.130.679        200.000           2.200.000        4.130.679        

Programma 14
10 14.1 Integraal bereikbaarheidsplan 1.254.924-        1.254.924        0                     
11 14.1 Openbaar vervoer 185.224           10.000             195.224           

Totaal programma 14 1.069.699-        1.264.924        -                      195.225           

Totaal alle programma's 7.408.693        4.127.924        7.132.359        4.404.258        
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Toelichtingen bij de overlopende passiva, voortvloeiend uit Rijks- en provinciale bijdragen 
 
1. Participatiebudget, onderdeel re-integratie 
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk 
in het kader van de Wet Participatiebudget (WPB). Deze middelen zijn bedoeld om mensen met een 
bijstandsuitkering naar werk te begeleiden en zo zonodig, met bijvoorbeeld een training of opleiding, 
geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. De bestedingstermijn is één kalenderjaar. Van het 
niet-bestede jaarbudget mag de gemeente 25% houden; de overige 75% moet worden terugbetaald aan 
het Rijk. 
Het Participatiebudget gaat vanaf 2015 onderdeel uitmaken van het Sociaal deelfonds, waarin de 
middelen voor de WMO, de Jeugdzorg en het Participatiebudget worden gebundeld tot één ongedeeld 
budget. De gemeenten krijgen vanaf 2015 de ruimte om binnen de grenzen van het sociaal deelfonds 
deze gebundelde middelen naar eigen inzicht te besteden. Daarom is er in 2015 geen toevoeging 
geraamd aan deze post. Voor 2015 is een onttrekking geraamd van € 2.148.000,-. Dit zal besteed 
worden aan (lopende) participatietrajecten of zal terugbetaald dienen te worden aan het Rijk. 
 
2. R.M.C. 
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van door het Rijk toegekende middelen in het kader 
van het Besluit Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Het doel van 
deze regeling is voorkomen dat jongeren van school gaan zonder startkwalificatie (d.w.z. minimaal 
een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op niveau 2). De middelen worden per kalenderjaar 
door het Rijk toegekend. Hilversum ontvangt als centrumgemeente de rijkssubsidie voor de hele regio. 
Dit bedrag wordt één op één doorgegeven aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Niet 
bestede middelen dient de gemeente volledig aan het Rijk terug te betalen. De jaarlijkse 
verantwoording aan het Rijk vindt plaats via de zogeheten RMC-Rapportage. Voor 2015 wordt een 
rijkssubsidie verwacht van € 623.000,-. 
 
3. Onderwijsachterstandenbeleid 
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt 
in het kader van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 
2011-2014. Het doel van deze regeling is het verminderen van ongelijkheid in onderwijskansen. 
Kinderen met (een risico op) een taalachterstand krijgen extra ondersteuning door VVE en 
schakelklassen. Middelen die de gemeente niet besteedt moeten na afloop van de vierjarige periode 
(2011-2014) worden terugbetaald aan het Rijk. 
Voor 2015 wordt een Rijkssubsidie van € 1.435.000,- verwacht. Ten behoeve van de besteding 
(grotendeels via VVE en scholen) is een onttrekking van € 1.556.000,- geraamd. Overigens zet de 
gemeente in 2015, naast de rijksmiddelen, € 195.000,- eigen middelen in voor OAB. 
 
4. Participatiebudget, onderdeel Educatie 
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk 
in het kader van de Wet Participatiebudget (WPB), voor zover de gemeente middelen bestemd heeft 
voor volwasseneneducatie (beleidsdoel 3.2) Voor het begrotingsjaar 2015 is een toevoeging begroot 
van € 150.000,- en een even grote onttrekking 
 
5. Sanering railverkeerslawaai 
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen voor de uitvoering van de Wet 
Geluidhinder voor zover deze betrekking heeft op lawaai veroorzaakt door treinverkeer. De Wet 
Geluidhinder verplicht de gemeente om haar inwoners te beschermen tegen spoorweglawaai. Omdat 
geluidssanering vaak zeer kostbaar is, draagt VROM bij in de kosten. VROM betaalt in beginsel wat 
nodig is voor een sobere en doelmatige sanering. Eventuele meerkosten vanwege lokale ambities zijn 
voor rekening van de gemeente. De subsidies van VROM worden toegevoegd aan het overlopend 
passivum ‘Sanering railverkeerlawaai’.Voor het begrotingsjaar 2015 is er ontvangst geraamd van € 
455.000,- en een even grote onttrekking. 
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7. Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen om stilgevallen of vastgelopen 
projecten vlot te trekken. Voor de uitvoering zijn van het ministerie van VROM / WWI subsidies 
ontvangen. Deze subsidies worden ingezet bij bouwplannen die voldoen aan de voorwaarden 
stimuleringsbudget woningbouwprojecten. Voor het begrotingsjaar 2015 zijn geen mutaties voorzien. 
 
8. Energiebesparing particuliere woningvoorraad 
Het doel van deze post is het bevorderen dat eigenaars-bewoners energiebesparende maatregelen 
treffen in of aan de eigen woning. Dit gebeurt door het duurzaamheidsleningen aan te bieden. De 
particuliere investeerder betaalt een (lage) rente die samen met de aflossingen terugvloeit in het fonds, 
waarna vanuit dit fonds opnieuw leningen kunnen worden verstrekt. 
 
9. Stedelijke vernieuwing 
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen voor de uitvoering van het 
ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (zie beleidsdoel 7.3). Voor de uitvoering 
van dit programma ontvangt de gemeente subsidies van de provincie. Deze subsidies worden 
toegevoegd aan het overlopend passivum Stedelijke Vernieuwing. In 2015 wordt een ontvangst 
begroot van € 200.000,-. Ten behoeve van de geplande bestedingen is een onttrekking geraamd van 
2,2 mln. 
 
9. Integraal bereikbaarheidsplan 
Het Integraal bereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. (IBP) is tot stand gekomen nadat de minister van 
Verkeer & Waterstaat zich in 2004 bereid heeft verklaard om de regio onder een aantal voorwaarden 
een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar te stellen om de bereikbaarheid van de regio en met name 
Hilversum te verbeteren. Voorwaarde van de minister was dat de overige betrokken partijen eenzelfde 
bedrag beschikbaar zouden stellen. Daarin zijn partijen geslaagd: de provincie Noord-Holland stelde 
een bedrag van € 12.5 mln. beschikbaar, de gemeente Hilversum € 6,5 mln. en TCN € 6,0 mln. In 
totaal is daarmee de benodigde € 50 miljoen beschikbaar gekomen. 
In het jaar 2014 zal het IBP technisch zijn afgerond en in 2015 zal de financiële afrekening met 
partijen plaatsvinden, waarna de post kan worden afgesloten. 
 
10. Openbaar vervoer  
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen voor aan het openbaar vervoer 
gerelateerde infrastructurele maatregelen, zoals het toegankelijker maken van halteplaatsen. Tot 2008 
was deze post een voorziening in plaats van een overlopend passivum. De oorspronkelijke voorziening 
was gevuld met een provinciale bijdrage die de gemeente ontving voor de exploitatie van buslijnen 
waarvoor de gemeente opdrachtgever was. Vooralsnog is voor het begrotingsjaar 2015 slechts een 
rentetoevoeging begroot. 
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10. EMU - saldo 
 
In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een aangesloten land bij de 
Europese Unie maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Het 
EMU-tekort wordt veroorzaakt door het gezamenlijke tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale 
fondsen.  
 
Met de wet Hof gaat per jaar een macroplafond gelden voor het EMU-tekort van alle gemeenten 
samen.   
De wet Houdbare Overheidsfinanciën regelt dat mede overheden een gelijkwaardige inspanning 
leveren aan de handhaving van de Europese begrotingsdoelstellingen (de hiervóór genoemde 
3%-norm). Dat houdt in dat er gestuurd gaat worden op het gezamenlijke genormeerde EMU-tekort 
van de mede overheden (de macronorm), en niet op de individuele EMU-tekorten; deze zijn slechts 
bedoeld als aanknopingspunt voor eventuele maatregelen, als de macronorm overschreden dreigt te 
worden. 
In de unaniem door de Tweede Kamer aanvaarde motie-Van Hijum heeft de Kamer uitgesproken dat 
de wet Hof er niet toe mag leiden dat investeringen van de decentrale overheden in de knel komen en 
is de regering verzocht te voorkomen dat de Wet Hof leidt tot uitstel of afstel van deze investeringen 
en daarmee tot het verlies van werkgelegenheid. 
 
In 2015 is de macronorm net als in 2014 vastgesteld op 0,5% van het BBP. Bij de verdeling voor 2015 
is de verdeling van 2014 als vertrekpunt genomen en is vervolgens onderling geschoven om rekening 
te houden met de extra investeringsruimte die gemeenten in 2015 nodig hebben vanwege de 
decentralisaties in het sociale domein. De verdeling is uitgekomen op: gemeenten 0,34% BBP, 
provincies 0,10% BBP en waterschappen 0,06% BBP. 
 
Om het EMU-tekort te kunnen beheersen moeten overheden informatie over het eigen EMU-saldo in 
hun begrotingen opnemen. In onderstaand overzicht is de berekening van het EMU-saldo van de 
gemeente Hilversum opgenomen.  
In 2014 en 2016 heeft Hilversum een klein overschot van afgerond € 0.8 miljoen. In 2015 bedraagt het 
tekort weliswaar € 6,7 miljoen, maar blijft daarbij ruimschoots binnen de norm. 
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Omschrijving 2014 2015 2016

1 2.621 -3.724 2.532

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 12.710 12.771 12.577

3 5.434 5.280 5.280

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 
worden geactiveerd 18.088 18.088 16.512

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 1.834 2.790 2.790
met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo (+/+ is Emu-overschot, -/- is Em u-tekort) 843 -6.551 1.087
Berekening EMU-saldo: (+1+2+3-4+5+6a-6b-7b+8a-8b-9-10-11b)

(Bedragen x € 1.000)

Toegestaan Emu-tekort -9.435 -9718 onbekend

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken 
e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie 
staan)

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Exploitatiesaldo vóór  toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c)

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4

5

Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016
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