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Voorwoord en
leeswijzer
Voorwoord
Met deze jaarstukken doen wij verslag van de resultaten van de Begroting 2016.
2016 Was een jaar waarin op verschillende plaatsen in de stad de ambities van dit college zichtbaar
worden. De resultaten laten zien dat er belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet en de
doelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in het coalitieakkoord 2014-2018 grotendeels gerealiseerd
zijn.
Dit jaarverslag is het eerste jaarverslag dat aansluit bij de nieuwe begrotingsopzet. De
vereenvoudiging naar vijf brede programma’s, maakt deze jaarrekening begrijpelijker en minder
omvangrijk.
We sluiten het jaar 2016 af met een voordelig rekeningresultaat van € 7,2 miljoen. Het eindresultaat
valt uiteindelijk € 5 mln. positiever uit dan oorspronkelijk was begroot. Een mooi tastbaar resultaat,
waarbij ook nog eens de tweede tranche van de houdbaarheidsopgave is gerealiseerd. Dit laat zien
dat we er als gemeente financieel kerngezond voor staan. We zijn blij dat ook de accountant zich
positief uitlaat over de financiële positie en de ontwikkelingen in Hilversum. Hiermee kunnen we
constateren dat we zorgvuldig omgaan met het geld van onze inwoners, de belastingbetalers.
De positieve resultaten hebben onder meer te maken met de middelen voor stedelijke vernieuwing,
die niet meer nodig zijn omdat het programma is afgerond. Daarnaast is er een overschot op het
sociaal domein. Niet omdat er minder ruimhartig zorg is toegekend, maar omdat er regionaal
efficiënter gewerkt wordt. Verder dragen de inkomsten uit grondexploitaties en de opbrengsten uit
parkeergelden bij aan het positieve resultaat.
In 2016 heeft de gemeente haar blik weer verder naar buiten gericht. Het samen met de
Hilversummers, ondernemers en partners werken aan de belangrijkste maatschappelijke opgaven
was leidend voor 2016. Dit zorgde er wel voor dat sommige plannen meer tijd kosten. Het
samenwerken is voor zowel de inwoners als voor ons even wennen. Als college zijn we trots op wat
we tot nu toe samen bereikt hebben.
De jaarrekening van 2016 laat zien dat dat Hilversum financieel kerngezond is en de Mediastad
transformeert naar een levendige sociale stad waar we de komende jaren aan verder blijven werken.
Alle reden om optimistisch naar de toekomst te kijken. De resultaten in deze Jaarrekening bieden
daarvoor een goede basis.
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Leeswijzer
De jaarstukken van de gemeente moeten volgens artikel 24 van het Besluit begroting en
verantwoording (BBV) ten minste bestaan uit:
a. het jaarverslag;
b. de jaarrekening
waarbij het jaarverslag ten minste moet bestaan uit:
 de programmaverantwoording;
 de paragrafen
en de jaarrekening ten minste moet bestaan uit:
 overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop;
 de uiteenzetting van de financiële positie (balans en de toelichting hierop);
 de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
In hoofdstuk 1 zijn de algemene beschouwingen opgenomen. Dit is een terugblik op 2016 en bevat
een resumé van de belangrijkste beleidsontwikkelingen. In hoofdstuk 1 staan eveneens de financiële
beschouwingen weergegeven. Meer uitgebreide informatie vindt u terug in de
programmaverantwoording (hoofdstuk 2) en de verantwoording over de sterprogramma's
(hoofdstuk 3), waar per (ster)programma wordt ingegaan op prestaties, indicatoren en financiën.
Hoofdstuk 4 omvat de wettelijk verplichte paragrafen.
De formele jaarrekening van de gemeente waarop de accountantsverklaring is gebaseerd, betreft de
hoofdstukken 5 Overzicht van baten en lasten, 6 Balans met toelichting en 7 SiSa-verantwoording.
Gelet op de bestendige gedragslijn ‘rekening volgt begroting’ volgt de inhoud en volgorde van de
jaarstukken zoveel mogelijk de inhoud en volgorde van de programmabegroting 2016.
Ten opzichte van de voorgaande jaarrekening is het onderstaande veranderd:
 Dit jaar is het eerste jaar waarin het aantal begrotingsprogramma’s sterk is ingekort; van 16 naar
5. Ook zijn de ambities, prestaties en resultaten duidelijker benoemd. Het jaarverslag bevat de
inhoudelijke ambities en de daarbij behorende resultaten en financiën, verdeeld over de
begrotingsprogramma’s Wonen & leven, Zorg, Werken, Bestuur en Financiën &
grondexploitaties. De jaarrekening bevat financieel-technische overzichten, die dieper inzicht
verschaffen in de financiële situatie van onze gemeente.
Er is overzicht gecreëerd in alle ambities door per begrotingsprogramma een doelboom op te
stellen. Aan de hand van deze doelbomen zijn de politieke keuzes gemaakt. In elke doelboom is
aangegeven uit welke thema's het programma bestaat en wat de ambities binnen deze thema's
zijn. Per ambitie zijn vervolgens de belangrijkste activiteiten opgenomen.
 In voorgaande jaren werd in het hoofdstuk 5 "Overzicht van lasten en baten" per programma
een overzicht gegeven van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en rekening en een
toelichting op de afwijkingen.
Nu maakt de genoemde analyse van de afwijkingen tussen de begroting en het overzicht baten
en lasten formeel deel uit van de jaarrekening, maar mag van de commissie BBV ook worden
opgenomen in het jaarverslag, mits beide onderdelen in één boekwerk zijn opgenomen en in de
jaarrekening wordt verwezen naar het relevante onderdeel van het jaarverslag.
Om de leesbaarheid van de jaarstukken te vergroten willen we zoveel mogelijk herhaling in de
jaarstukken vermijden. Daarom geven we in dit hoofdstuk inzicht op de afwijkingen per
programma op hoofdlijnen, waarbij voor de verklaring van de verschillen wordt verwezen naar
de verantwoording op de betreffende programma's (hoofdstuk 2).
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Jaarverslag

1. Beschouwingen
1.1 Algemene beschouwingen
In 2016 transformeerden verschillende plaatsen in de stad en werd de vernieuwing zichtbaar voor
inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast fysieke verandering in de openbare ruimte in Hilversum
wordt ook het van buiten naar binnen werken door de gemeente en voor iedereen (‘buitenwereld’)
merkbaar. Inwoners van Hilversum kregen ook te maken met de veranderingen binnen het sociaal
domein. Tot slot kwam Hilversum landelijk in de spotlights te staan met Dudok in concert, dat werd
uitgezonden op tv.
Kortom de effecten van het beleid van het huidige college worden zichtbaar voor de inwoners. Als
college zijn we dan ook trots op wat er in 2016 is bereikt en in gang is gezet. Het resultaat is een
socialer en levendiger Hilversum; dat horen we ook terug van de inwoners. Het wordt in Hilversum
veiliger, schoner en leuker en daarmee nog beter wonen, werken, leven en ontspannen.
Met deze jaarrekening leggen we verantwoording af over de wijze waarop we invulling hebben
gegeven aan de voorgenomen activiteiten en de bereikte prestaties. Dit jaarverslag is daarbij het
eerste jaarverslag dat aansluit bij de nieuwe begrotingsopzet. De vereenvoudiging naar vijf brede
programma’s, maakt deze jaarrekening begrijpelijker en minder uitgebreid. Bewust is bij het
opstellen van de begroting scherp ingezet op het aan de voorkant afromen van posten waarop
structureel werd onderbesteed.
Sterprogramma’s volop in ontwikkeling
In 2016 hebben we een grote stap gezet in de uitvoering van de vijf sterprogramma’s. Het
programma buurten is volop in ontwikkeling, terwijl de overname van de nieuwe zorgtaken uit het
programma nieuwe zorgtaken inmiddels is gerealiseerd. In het centrum zijn de resultaten voor
iedereen letterlijk zichtbaar. Binnen het sterprogramma wonen ligt de focus op het uitrollen van de
vastgelegde kaders (o.a. Nota Extra Impuls Groen, Woonvisie, Duurzaamheidsprogramma 20162020). Afgelopen jaar is veel energie en inzet gestoken in de opvang van vluchtelingen en de
huisvesting van statushouders zonder dat dit ten koste ging van onze eigen inwoners. Hilversum als
mediastad is vanuit media verder op de kaart gezet. Onder meer door samenwerking met private
partijen, de aandacht voor de mediastad buiten Hilversum en de interesse van (media)bedrijven en
nieuwe start-ups om zich in Hilversum te vestigen.
Veranderingen en dynamiek
We hebben de stap gezet van plannen maken naar daadwerkelijk voorbereiden en uitvoeren. Soms
blijkt dan pas waar het spannend is of waarover de meningen verschillen (bijvoorbeeld
tweerichtingsverkeer Emmastraat). Tegelijkertijd is er los van de politieke prioriteiten verwoordt in
de sterprogramma’s veel verandering en dynamiek als gevolg van autonome ontwikkelingen en
landelijke regelgeving. We noemen hier de voorbereiding op de omgevingswet.
Hilversum veiliger
Hilversum is in 2016 veiliger geworden. Het aantal woninginbraken is fors afgenomen dankzij de
gezamenlijke inzet van politie, inwoners en maatschappelijke partijen. Ook hebben we met de inzet
van jeugdboa’s gereageerd op onveiligheid op straat. Het is belangrijk om snel en effectief te
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reageren en direct het gesprek aan te gaan met de jongeren en de buurt. Er dicht bovenop zitten,
betekent ook snel resultaat kunnen boeken.
Samenwerken in de buurt
Nieuw in 2016 was het voeren van de buurtgesprekken. Het is spannend om op een nieuwe manier
de dialoog met de stad aan te gaan. Het is een proces van vallen en opstaan, maar het
inwonergericht werken krijgt gelukkig steeds meer vorm in alle geledingen van de gemeentelijke
organisatie. Schoon, groen en veilig zijn nu naast participatie ook een integraal onderdeel van
buurten. Bewoners krijgen een nadrukkelijke rol in het (groen)beheer in de wijk.
Het programma buurten is voorbereid. Samenwerking tussen en aanspreekbaarheid van
professionals betekent dat er sneller geacteerd wordt. Als inwoner voel je je minder vaak een
roepende in de woestijn en er komen meer mogelijkheden om mee te doen. Verschillen in identiteit
tussen buurten worden zichtbaar. De gemeente weet sneller aan te sluiten bij de behoeftes. Buurten
nemen langzaam meer regie en verantwoordelijkheid. De buurtcoördinatoren zijn daarin de spin in
het web. Ook is samen met Versa een veranderingstraject in gang gezet. De gemeente neemt
verantwoordelijkheid in het organiseren van de samenwerking, maar kan niet alles zelf doen. Dit leidt
tot mooie initiatieven zoals bij de ontwikkeling van de Meentwerf, centrummanagement en het
energieplatform.
Online participatie
Samenwerking en informatie in de samenleving ophalen doen we ook door middel van nieuwe
adviesraden. In 2016 zijn de ARK (Adviesraad Ruimtelijke Kwaliteit) en Cultuurraad opgericht en is
geëxperimenteerd met adviesraden in het sociaal domein. Een andere manier om informatie en
kennis binnen te halen is het vroegtijdig inzetten van bewonersparticipatie. Daarbij maken we steeds
meer gebruik van de kennis van onze mediabedrijven en hebben we via de app Locali en de
ontwikkeling van De virtuele Stad ervaren hoe dit zelfs online kan.
Verduurzaming
Ook blijven we inzetten op de samenwerking met inwoners en bedrijfsleven om de
verduurzamingsopgave de komende jaren te realiseren. In 2016 is het gelukt belangrijke green deals
te sluiten met Hilverzon en het Mediapark. De komende jaren gaan we nog meer van deze
greendeals sluiten en richten daarvoor een energieplatform op. De ambities op duurzaamheid zijn
groot en het is nodig daar meer maatschappelijk kapitaal voor te mobiliseren.
Positie van Hilversum
Samenwerking en innovatie vindt tot slot plaats samen met andere gemeenten. Als Hilversum zijn we
zeer actief in de regio en daarbij zowel onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als van
de Economic Board Utrecht (EBU). Vanuit die positie kun je ook innovatie en business start ups
faciliteren, wat zich onder meer vertaalt in de oprichting van de Hilversumse Media Campus en de
samenwerking met Ziggo.
Projecten in 2016
Als je door de stad loopt, zie je hoeveel er in Hilversum verandert. Er wordt gewerkt aan projecten en
veel is opgeleverd in 2016, zoals Anna’s Hoeve, het Corporatiehotel in de Langestraat, Villa Industria,
nieuwbouwwoningen op voormalige ING locatie en Hilvertshof. Daarnaast hebben we als gemeente
geïnvesteerd in de vernieuwing van het Marktplein. Een levendig plein, een aantrekkelijke markt en
een mooie evenementenlocatie is het resultaat. Dit leidt weer tot investeringen van bedrijven
rondom het Marktplein. Het meest in het oog springend is foodhall MOUT dat in mei 2017 in de
voormalige Eurobioscoop is geopend en Vida. In 2016 zijn verder belangrijke stappen gezet voor de
vernieuwing van het Stationsgebied.
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Natuurlijke omgeving
De kwaliteit van Hilversum ligt niet alleen in de stad zelf, maar ook in de natuurlijk omgeving. Als
Hilversum hebben we in 2016 actief bijgedragen aan de vernieuwing en het toekomstbestendig
maken van het Goois Natuur Reservaat. Met de opheffing van het algemeen bestuur en het op gang
komen van de transitie zijn belangrijke eerste stappen gezet op weg naar een daadkrachtig en stabiel
GNR.
Langzaam op gang
Op sommige plekken duurt het trouwens erg lang voordat we aan de slag gaan. Maar we maken nu
vorderingen op een aantal belangrijke dossiers. Zo gaat er nu na 15 jaar gebouwd worden op de
voormalige KRO locatie. Ook is met de restauratie van de Aula Bosdrift en de oprichting van het
crematorium een ander langlopend dossier op orde gebracht. Ook benoemen we hier onze inzet om
voor Zonnestraal de werelderfgoedstatus te verkrijgen. Uiteraard moeten we ook vaststellen dat niet
alles lukt. Als college vinden we het bijvoorbeeld jammer dat de plannen voor tweerichtingsverkeer
in de Emmastraat niet doorgaan.
Uniek en inspirerend bleek wederom de 12 uur van het Centrum. Samen met ondernemers en
inwoners werden op het Stationsplein alle ontwikkelingen in het centrum op de kaart te zetten. Met
een bijzondere afsluiting van de avond door de commissievergadering, die door tropische
temperaturen in de openlucht werd gehouden.
Programmasubsidies
Een levendige stad betekent ook goede culturele voorzieningen. Als Hilversum koesteren we daarom
de bestaande voorzieningen, maar kiezen er bewust voor om door middel van programmasubsidies
met name de programmering te ondersteunen.
Sociaal Plein in de hoofdrol
We zijn – binnen de beschikbare budgetten - goed geslaagd in de overname van de nieuwe zorgtaken
in het Sociaal Domein. We hebben nu een beter beeld van de omvang van de gedecentraliseerde
taken. Met het Sociaal Plein in de hoofdrol werken we hard aan de doorontwikkeling.
Er werd in 2016 geïnvesteerd in een betere ondersteuning en regievoering van de meest kwetsbare
inwoners. Onder meer via het projecten Multi Probleemhuishoudens en Iedere dakloze een plan van
aanpak. Met behulp van marketing-communicatie zijn we gestart met het vergroten van de
herkenbaarheid en toegankelijkheid van het Sociaal Plein. Door alle inspanningen in de afgelopen
jaren hebben we gezorgd voor een basis om op voort te bouwen. Er staat een goed netwerk van
zorgpartijen en professionals weten elkaar te vinden. In de komende jaren is het belangrijk in te
zetten op een betere samenwerking met huisartsen en andere medische instellingencircuit en ook
met preventieve netwerken.
Meer werk door samenwerking
Een andere zorg is die van het participeren en deelnemen van zoveel mogelijk Hilversummers als het
gaat om werk. De resultaten in 2016 waren helaas onvoldoende als het gaat om toeleiding naar
werk. Dit heeft onder andere te maken met een te grote afstand tot samenwerkingspartners. In 2017
richten we ons daarom op het vergroten van het vertrouwen door versterking van de betrokkenheid
van de mensen op zoek naar werk. Tevens willen we samenwerking tussen professionals verder
verbeteren.
Met het ‘Convenant Hilversum werkt Samen’ en de projecten WINST en NOVA die in 2016 zijn
opgesteld, ligt er een stevig commitment bij werkgevers, bemiddelaars en de Tomin groep. Zij zullen
het komend jaar een samenwerkingsverband optuigen gericht op het creëren van werkplekken voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
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Productief leren
In 2016 hebben we samen met het voortgezet onderwijs, het MBO en de regiogemeenten de
bestaande bijzondere voorziening Productief leren gered. Het is belangrijk om snel en adequaat te
reageren op jongeren met problemen op school of die na school op de bank blijven zitten.
Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Hilversum heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat dat continu aandacht verdient. Die
aantrekkelijkheid zien we terug in verzoeken van bedrijven om zich in Hilversum te vestigen of uit te
breiden, met name de toename van mediabedrijven naar Hilversum is positief. Ook op de
woningmarkt merken we dat de crisis voorbij is. Positieve resultaten, maar het betekent ook dat we
de kwaliteiten van Hilversum nu en in de toekomst goed in evenwicht met elkaar moeten zien te
houden. Je ziet en voelt dat Hilversum in ontwikkeling is en daar gaan wij graag mee verder.
Locaties voor vluchtelingen
Eind 2015 werden we net als veel andere gemeenten geconfronteerd met een snel groeiend aantal
vluchtelingen. Als centrumgemeente heeft Hilversum de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek
gemobiliseerd en opgeroepen haar verantwoordelijkheid te nemen. Veel tijd werd er in 2016
gestoken in regionale afstemming en in het maken van afspraken met het COA. In onze eigen
gemeente hebben we flinke inspanningen verricht met het zoeken naar geschikte locaties voor
aanvullende (tijdelijke) huisvesting voor asielzoekers en statushouders. Onder meer met de
voorgenomen transformatie van de LTS. Ook is er geïnvesteerd in de maatschappelijke dialoog en
werd er vanaf het begin aandacht besteedt aan het goed organiseren van de inburgering van
statushouders. Terugblikkend op 2016 moet de samenwerking met het COA worden geëvalueerd,
maar zijn we trots op hoe we samen met de regio hierin voortvarend hebben opgetreden.
Evenementen in beeld
Landelijk heeft de inzet van Hilversum voor een vuurwerkvrijezone in het centrum gezorgd voor veel
media aandacht. Een ander feestelijk hoogtepunt was Dudok in concert waar vele
amateurverenigingen in het Raadhuis open podium optraden en waar 5.000 toeschouwers rondom
het Raadhuis van een televisie spektakel genoten dat werd uitgezonden op NPO1. Het is voor
Hilversum en haar inwoners belangrijk om op een positieve manier landelijk in beeld te komen. Het
vergroot ook de aantrekkelijkheid van Hilversum als vestigingsplaats Daarnaast kende Hilversum in
2016 tal van aansprekende evenementen, zoals de Open Studio Dagen in combinatie met Hilversum
On Air. Er waren veel activiteiten in het centrum, die ook weer leiden tot initiatieven in de buurten.
Dat wordt gezien en daarover zijn we net als de inwoners zelf positief verrast.
Regionale samenwerking versterkt
In de regio geldt het sociaal domein als voorbeeld van een succesvolle regionale samenwerking. In
2016 is ook op andere terreinen veel in de regio gebeurd. Er is een samenwerkingsagenda binnen het
fysiek domein opgesteld en er is gewerkt aan een gezamenlijke woonvisie. Een totaalbeeld over de
fysieke ontwikkelingen in de regio is belangrijk voor onderlinge afstemming. Zo kan er ook richting
andere overheden of binnen MRA verband gezamenlijk op worden getrokken. Een voorbeeld
daarvan is de ontwikkeling van het gebied Crailo, dat onderdeel is van zowel Hilversum, Bussum als
Laren.
Bestuurskrachtmeting
De inzet van Hilversum in de regio als centrumgemeente is gegroeid. Dit bleek ook uit de in 2016
uitgevoerde bestuurskrachtmeting. Als Hilversum gaan we dan ook vol vertrouwen het gesprek aan
over het versterken van de bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek en nemen we initiatieven
om de samenwerking met andere gemeenten van onderaf op te bouwen.
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Reguliere taken
De reguliere taken van de gemeente gaan ondertussen gewoon door. Inwoners en ondernemers
mogen rekenen op een goede service van de gemeente of het nu gaat om het aanvragen van een
nieuw paspoort of de aanvraag van een omgevingsvergunning. De verbetering van onze
gemeentelijke dienstverlening en de routines kunnen rekenen op een continue aandacht en verdere
professionalisering.

1.2 Financiële beschouwingen
Het jaar 2016 sluiten we af met een positief resultaat van afgerond € 11 mln. De sloop en daarmee
gepaard gaande afwaardering van het GAK-gebouw brengen dit resultaat terug tot € 7 mln. Ten
opzichte van het begrote voordeel in de oorspronkelijke begroting (€ 2 mln) praten we over een
voordelig verschil van € 5 mln. Dit is een mooi resultaat wanneer we bedenken dat de tweede
tranche van de houdbaarheidsopgave (€ 2 mln) nagenoeg is ingevuld. Een belangrijke bijdrage
hieraan hebben de ISV-middelen, de grondexploitaties, het sociaal domein en de
parkeeropbrengsten geleverd. Maar dit mooie resultaat geeft ook een enigszins dubbel gevoel: De
overschrijding op de BUIG, de frictiekosten Versa en de kosten voor inhuur wegen zwaarder dan we
zouden willen. Hoewel er in 2016 veel tot stand is gebracht en de stad zichtbaar in ontwikkeling is,
vraagt een aantal plannen meer tijd. Dit is terug te zien in de cijfers. Een van de oorzaken is dat wij
onze plannen graag samen met de inwoners en onze partners in de stad willen uitwerken. Dat is voor
beide partijen wennen. Zo hebben de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties veel
overleg gevraagd, maar zijn begin 2017 bekrachtigd. Verder moeten onze inwoners, instellingen en
bedrijven de weg naar het fonds duurzaamheid nog vinden. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden.
Het overzicht hieronder bevat de belangrijkste wijzigingen. Een deel ervan is in de loop van 2016 al in
de begroting verwerkt. Het voordelige begrotingssaldo neemt daardoor toe van afgerond € 2 tot € 5
mln. De andere verschillen (ruim € 2 mln voordelig, inclusief afwaardering GAK-gebouw) zijn
rechtstreeks in de jaarrekening verwerkt en leiden tot het voordelige rekeningresultaat van € 7 mln.
Een totaaloverzicht van de verschillen is te vinden in hoofdstuk 5 van deze jaarrekening en in de
programma’s.
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Omschrijving

Bedrag x € 1.000

Saldo oorspronkelijke begroting 2016
Begrotings wi jzi gi ng: Vri jva l ei gen ISV-mi ddel en
Begrotings wi jzi gi ng: Actua l i s a tie grondexpl oi taties 2016
Begrotings wi jzi gi ng: Inkomens voorzi eni ngen (BUIG)
Begrotings wi jzi gi ng: overi g

-1.819
-3.400
-1.607
1.897
154

Voordelig begrotingssaldo op 31 december 2016
Soci a a l domei n
Vri jva l res terende ISV-mi ddel en
Pa rkeren
Duurza a mhei d
Pres tatie-a fs pra ken woni ngbouwcorpora ties
2e onts l ui tings weg Kerkel a nden
l a gere onttrekki ng res erve Kerkel a nden
Inhuur
Fri ctiekos ten Vers a
Overi g

-4.775
-4.483
-1.240
-728
-609
-400
-436
436
1.703
530
-800

Totaal
Afwa a rderi ng GAK-gebouw
Rekeningresultaat

-10.802
3.610
-7.192

Begrotingswijzigingen 2016
Vrijval eigen ISV-middelen
Door het afronden van het ISV programma kon de eindafrekening van de ISV-activiteiten met de
Provincie Noord-Holland worden opgemaakt. De eigen middelen die Hilversum voor het ISVprogramma had gereserveerd (€ 3,4 mln) zijn niet meer nodig.
Actualisatie grondexploitaties 2016
We hebben actiever gestuurd op de grondprijzen van Anna’s Hoeve. Daardoor levert deze
grondexploitatie nu winst op in plaats van verlies en is de voorziening die wij voor het verlies hadden
getroffen niet meer nodig.
Inkomensvoorzieningen (BUIG)
De gemeente Hilversum krijgt voor bijstandsuitkeringen minder van het rijk dan zij aan uitgaven op
dit terrein heeft. Het geschatte tekort is in 2016 circa € 4,1 mln. Dit heeft voor een belangrijk deel te
maken met de wijze waarop het rijk de middelen tegenwoordig verdeelt. De nieuwe verdeling pakt
voor Hilversum nadelig uit. Onder bepaalde voorwaarden kunnen gemeenten in aanmerking komen
voor gedeeltelijke compensatie van tekorten. De compensatie die wij verwachten te krijgen is € 2,2
mln. Het overblijvende tekort van € 1,9 mln (8% van het totale budget) moeten wij zelf opvangen.
Verschillen in de jaarrekening
Sociaal domein
Het overschot op het sociaal domein is afgerond € 4,5 mln. Twee onderdelen springen eruit:
Op de persoonsgebonden budgetten is € 1,9 mln minder uitgegeven.
Er is in 2016 sprake van een verschuiving van persoonsgebonden budgetten naar het aanbod aan
zorg in natura. Wij schrijven dat toe aan de breedte van het aanbod van de Regio Gooi en
Vechtstreek en aan de hoge administratieve lasten die de persoonsgebonden budgetten met zich
mee brengen.
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Op de individuele voorzieningen binnen de nieuwe zorgtaken is € 3 mln minder uitgegeven, waarvan
€ 2,6 mln minder op WMO-voorzieningen. Dit zit met name in de WMO begeleiding en de
dagbesteding voor volwassenen. Er wordt minder gebruik gemaakt van deze voorzieningen dan wij
hadden gedacht. Dat is niet te wijten aan een minder ruimhartig toekennen van zorg, zo leiden wij af
uit het geringe aantal bezwaren dat wij op de toegekende zorg hebben ontvangen. Wél moeten wij
meer inzicht krijgen in de zorgbehoefte, om de te leveren zorg beter te kunnen ramen.
€ 0,4 mln minder is er uitgegeven op jeugd-voorzieningen, voornamelijk omdat de kinderrechter er
minder vaak aan te pas hoefde te komen en er daardoor minder beroep is gedaan op dure
voorzieningen.
Vrijval resterende ISV-middelen
In 2016 hebben we op basis van de eindafrekening met de Provincie €3,4 mln aan middelen laten
vrijvallen die we voor stedelijke vernieuwing hadden gereserveerd (zie toelichting hiervoor). De € 1,2
mln die wij in de reserve hebben achtergehouden was bestemd voor plannen die niet meer tot
ontwikkeling zijn gekomen. Vanuit de gedachte dat we geen budgetten willen vasthouden waar geen
concreet plan onder ligt laten we nu ook deze ISV middelen vrijvallen. Zodra de plannen goed zijn
uitgewerkt, leggen wij deze aan de gemeenteraad voor met een voorstel voor de financiële dekking.
Parkeren
Er zijn flink meer inkomsten uit parkeren gerealiseerd. Dit heeft te maken met de toename van
bezoekers aan het centrum en een toegenomen betalingsbereidheid die het gevolg is van de
introductie van betalen met de mobiele telefoon. Verder is er efficiencywinst geboekt in de
exploitatie van parkeergarages en parkeermeters.
Duurzaamheid
In 2016 is € 1 mln gereserveerd voor het verstrekken van leningen voor duurzaamheidsmaatregelen
voor maatschappelijk vastgoed. Dit bedrag is niet aangesproken, omdat de gemeente nog geen
aanvragen voor dit soort leningen heeft ontvangen. De verwachting is dat dit de komende jaren op
gang gaat komen. Ook de uitvoering van het programma duurzaamheid, waarvoor ca. € 0,25 mln is
uitgetrokken, heeft wat meer tijd nodig. Daardoor is er ook meer ruimte voor het vinden van de
afgesproken dekking van € 0,6 mln.
Prestatie-afspraken woningbouwcorporaties
De prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties hebben veel overleg gevraagd, maar konden
begin 2017 worden bekrachtigd. Daarom is er in 2016 niets van het beschikbare budget uitgegeven.
2e ontsluitingsweg Kerkelanden
Het overleg over het tracé van de 2e ontsluitingsweg Kerkelanden heeft tijd gekost. Met de
uitvoering is eind 2016 een begin gemaakt. Wij hebben voor dit plan in 2016 dan ook niets
uitgegeven, waardoor er ook geen geld uit de reserve nodig was. Bij elkaar opgeteld heeft de
vertraging dus geen financieel effect op het jaarrekening-resultaat 2016. In 2017 wordt het project
afgerond.
Inhuur
Wij zagen ons genoodzaakt om voor € 1,7 mln meer capaciteit in te huren. Voor € 1 mln had dit te
maken met de hoge werkdruk. Die wordt veroorzaakt doordat wij een formatie-reductie hebben
doorgevoerd in de veronderstelling dat we efficiënter zouden gaan werken als gevolg van
verdergaande automatisering. De investeringen in automatisering lopen echter achter op de
planning. Verder is ingehuurd om achterstanden weg te werken. Extra capaciteit was nodig voor de
voorbereiding en uitvoering van grote projecten. Daar stond echter een voordeel op de VAT-kosten
tegenover. Voor het sociaal domein geldt dat de formatie die we bij de overkomst van de nieuwe
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taken dachten nodig te hebben onvoldoende bleek. Tegenover de capaciteit die voor het sociaal
domein is ingehuurd staat een hogere uitkering uit het gemeentefonds.
Frictiekosten Versa
In 2016 hebben wij € 530.000 aan Versa betaald als tegemoetkoming in de door een onafhankelijk
accountant vastgestelde frictiekosten van Versa. Door de lagere subsidie werd Versa onder andere
geconfronteerd met gedwongen ontslagen, transitievergoedingen en andere afbouwkosten. Versa
betaalt de resterende frictiekosten.
Overig
Op een begroting van € 250 mln zijn er altijd afwijkingen. Vele in de sfeer van de reguliere
bedrijfsvoering. De grootste verschillen hebben we hierboven toegelicht. De andere afwijkingen
tellen op tot een voordeel van ca. € 0,8 mln. Zowel in de programma’s als in hoofdstuk 5 wordt meer
gedetailleerd op deze verschillen ingegaan.
GAK-gebouw
De plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied zijn in het afgelopen jaar verder uitgewerkt.
Dit heeft geleid tot de vaststelling van de visie op het stationsgebied en tot de aankoop van het GAKgebouw, dat op een centrale plek in het plangebied ligt. De visie leidt ertoe dat het GAK-gebouw
wordt gesloopt. De financiële regels schrijven dan voor dat het pand wordt afgewaardeerd. Dit vormt
een bijzondere last in deze jaarrekening van afgerond € 3,6 mln. Zonder deze afwaardering zou het
exploitatieresultaat op bijna € 11 mln voordelig zijn uitgekomen.
Financieel gezond
Hilversum staat er goed voor. De schuld is uitgekomen op € 156 mln en ligt daarmee € 6 mln onder
het niveau van 2015. Het voordelige resultaat van deze jaarrekening is hierin verdisconteerd. Omdat
voorzichtigheid bij het afsluiten van leningen voorop staat, is het risico dat wij bij herfinanciering
onevenredig getroffen worden door een hogere rente laag. Het renterisico ligt ruim onder de
wettelijke veiligheidsgrenzen. Deze positieve tendens tekent zich ook af in het gunstige verloop van
de financiële kengetallen. In het algemeen geldt dat de risico’s ten opzichte van 2015 verder zijn
afgenomen en de omvang van de middelen voor het opvangen van risico’s opnieuw is gegroeid. Het
weerstandsvermogen is dan ook uitstekend.
Wij zien dit als een goede uitgangspositie voor grote plannen als het Stationsgebied en het toont de
meerwaarde van een degelijk financieel beleid.
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2. Programma
verantwoording
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Programma 1: Wonen
en leven
Prettig wonen en leven in Hilversum betekent zorgen voor voldoende woningen,
goede voorzieningen en een duurzame woonomgeving.

Hilversum is een fijne stad om in te wonen en te leven. Dit programma gaat over wat
er nu en in de toekomst nodig is om dat zo te houden en te verbeteren. We willen
aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor nieuwe Hilversummers, instellingen en
ondernemers, die kunnen bijdragen aan zorgzaamheid, economische dynamiek en
levendigheid. Die aantrekkelijke stad vatten we in drie woorden samen: mooi,
levendig en groen.

Mooie stad:
In Hilversum staan kwalitatief goede woningen in alle segmenten en draagt de openbare ruimte bij
aan het woonplezier en levendigheid in sterke buurten. Op de vele architectonische parels zijn we
trots. Ze zien er goed uit en zijn ook in deze tijd volop in gebruik.

Levendige stad:
In Hilversum ontmoeten mensen elkaar vaak en gemakkelijk. Je kunt er op een prettige manier
bewegen, sporten en recreëren. In de buurten zijn goede voorzieningen. Het culturele aanbod en
evenementen hebben aantrekkingskracht, ook voor mensen buiten de stad.

Groene stad:
Hilversum is een duurzame stad, waarin we steeds bewuster omgaan met energie, afval, natuur en
bodem. Er wordt steeds meer groen in de stad aangelegd.
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Ambitie van de gemeente
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1.1 Mooie stad
In Hilversum staan kwalitatief goede woningen in alle segmenten en draagt de openbare ruimte bij
aan het woonplezier en levendigheid in sterke buurten. Op de vele architectonische parels zijn we
trots. Ze zien er goed uit en zijn ook in deze tijd volop in gebruik.

Opgave van de stad
De basis van de ruimtelijke kwaliteit is een eeuw geleden door Dudok neergelegd. Onze opgave staat
in die traditie. Dat betekent allereerst sterke buurten. Niet alleen sociaal, maar ook fysiek met groen,
pleinen en straten van hoge kwaliteit en goede woningen in alle segmenten. Om ons goed te laten
adviseren bij stedelijke ontwikkelingen hebben we in 2016 ook de adviesraad Ruimtelijke Kwaliteit
(ARK) opgericht. De opgave is ook dat cultureel erfgoed (onze grote en kleine monumenten) goed
wordt gebruikt.
De woningmarkt in Hilversum is in alle segmenten gespannen, vooral voor inwoners met de laagste
inkomens, gevolgd door de middeninkomens. In 2016 hebben we met het vaststellen van de lokale
woonvisie en het opstellen van de regionale woonvisie de uitgangspunten voor de komende jaren
bepaald. Uitvoering geven gebeurt door samen te werken met marktpartijen en corporaties. In 2016
hebben we een intensief traject doorlopen met de corporaties en huurdersverenigingen om te
komen tot meerjarige prestatieafspraken. Begin 2017 hebben we de prestatieafspraken kunnen
tekenen met daarin specifiek aandacht voor het monitoren van de ontwikkeling van het aantal
sociale huurwoningen en de mogelijkheden om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen. Binnen
de sociale huurvoorraad dienen nieuwbouw, sloop, verkoop en aankoop met elkaar in balans te zijn.
De realisatie van onze grootste woningbouwlocatie Anna’s Hoeve verloopt voorspoedig en we
ondersteunen binnen de ruimtelijke voorwaarden ook (kleine) transformaties.. Met de in werking
getreden van het paraplu bestemmingsplan meervoudige bewoning is er ook weer een actueel
toetsingskader bij voorstellen tot meervoudige bewoning. Buurtverenigingen en bewoners zijn actief
betrokken geweest bij het opstellen van dit toetsingskader.
Het moderne cultuurhistorische erfgoed van Hilversum is één van de identiteitsdragers van de stad.
De cultuurhistorische karakteristieken van monumenten zijn inspiratie voor herontwikkeling en
nieuwe initiatieven. Bijzondere aandacht heeft Zonnestraal in 2016 gekregen. We kiezen ervoor om
in te zetten op het behalen van de werelderfgoedstatus voor dit unieke gebouw. Zonnestraal
vertegenwoordigt universele waarden als ´gebouwd manifest voor solidariteit en hoop´ en vormt
samen met het omliggende landschap een `healing environment.´
De identiteit van de stad komt ook voort uit talloze waardevolle gebouwen in het centrum. In 2016
hebben we daarom een gevelherstelfonds ingesteld dat eigenaren moet ondersteunen om hun gevel
in oude glorie te herstellen. Eind 2016 is daarnaast het besluit genomen een aantal gebouwen in het
centrum aam te wijzen als gemeentelijk monument. Ook hebben we als gemeente de aula op de
begraafplaat Bosdrift gerestaureerd.
De openbare ruimte van Hilversum ligt er voor het grootste deel van de stad goed bij. Het is een
kostbaar bezit, waarin we voortdurend investeren. Met de nota Extra Impuls Groen wordt concreet
invulling gegeven aan het verbeteren van de groene uitstraling van Hilversum. Ook hebben er in 2016
zo´n 20 pilots plaats gevonden in om inwoners bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte
te betrekken.
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Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
36.354
-17.267
19.087
36.194
-19.638
16.556
-160
-2.371
-2.531

Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Onttrekking transitorische passiva ISV
Prestatie afspraken woningcorporaties
Bouwleges
Cultuurhistorisch onderzoek
Kabels en Leidingen
Begraafplaatsen
Openbare verlichting, energieverbruik
Riolering
Verkeersregelinstallaties
Dekkingen kadernota
Bijdrage handhaving en toezicht Drank en Horecawet
Vergunningverlening (ster)
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Lasten
-1.121
-400

Baten
-106
-149

-22
137
1.618
-90
71
-100
-206

-204
-1.600
-19

-89
-60
13
-160

-204
-2.371

Saldo
-1.227
-400
-149
-22
-67
18
-90
52
-100
-206
-89
-60
-191
-2.531

Toelichting
1. De uitgaven van ISV-projecten worden verrekend met een transitorische post. Binnen het
programma verloopt dit budgettair neutraal. Monitoring van de project uitgaven vindt binnen de
project portfolio plaats. Als gevolg van vertraging in een aantal projecten is de besteding lager
dan begroot. De ISV-bijdrage aan duurzaamheidsleningen ad € 425.000 is verantwoord bij thema
01.03 Groene Stad.
Aan ISV middelen hebben we in 2016 € 3,4 miljoen laten vrijvallen. Dit is gedaan op basis van een
raadsbesluit waarin is aangegeven dat dit deel de eigen gereserveerd middelen betrof. Van dit
deel is zeker dat dit geen provinciale ISV subsidie betreft. Eind 2016 was nog € 1,2 miljoen aan
ISV middelen beschikbaar, van dit deel is niet met zekerheid vast te stellen of dit deel provinciale
subsidie betreft (waar de afrekening van heeft plaatsgevonden) of eigen middelen. Om deze
reden laten we nu ook het restant aan ISV middelen van in totaal € 1,2 miljoen vrijvallen. In 2017
komen wij bestuurlijk terug met een alternatieve dekking voor de uitgaven die ten laste van deze
€ 1,2 miljoen zijn voorzien in 2017 en een doorloop hebben naar 2018 en mogelijk 2019.
2. Het budget opgenomen in de begroting was bedoeld om vanuit de gemeente uitvoering te
kunnen geven aan de met de woningcorporaties gemaakte afspraken. Eind 2016 waren de
prestatieafspraken nog niet afgerond. Pas als de afspraken definitief zijn kan bepaald worden of
en in welke mate er budget nodig is voor de uitvoering van de afspraken.
3. In de begroting is de legesopbrengst voor het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen geraamd op € 1.892.000. De gerealiseerde opbrengst is € 2.041.000. De extra
opbrengst van € 149.000 is het gevolg van het aantrekkende economische klimaat. Hierdoor zijn
er meer aanvragen ingediend dan oorspronkelijk verwacht. Deze extra opbrengst is gerealiseerd
ondanks de vertraging van Monnikenberg.
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4. Het budget voor cultuurhistorisch onderzoek is een doorgeschoven budget uit 2015 en is
bestemd voor de aanwijzing van monumenten in Hilversum. Aan het aanwijzingstraject ligt een
projectplan ten grondslag. Een aanwijzingstraject neemt meerdere jaren in beslag vanwege de
doorlooptijd van inventarisatie-selectie-aanwijzingsprocedure. De besluitvorming over het
voornemen gemeentelijke monumenten in het centrum aan te wijzen heeft vertraging gekend.
Om die reden hebben we het gehele projectplan voor aanwijzing monumenten niet volledig
kunnen afronden. Het restant budget is nodig om de aanwijzing van monumenten af te kunnen
ronden. Daarom zal voorgesteld worden budget over te hevelen.
5. Voor het leggen van kabels en leidingen op het grondgebied van de gemeente betalen de
nutsbedrijven, naast de aanlegkosten, een vergoeding aan de gemeente. Het aantal aanvragen
voor het leggen van kabels en leidingen fluctueert van jaar tot jaar. In 2016 zijn er meer
aanvragen geweest waardoor er meer inkomsten zijn dan begroot, daartegenover staan ook
meer kosten.
6. Op 1 augustus 2016 (raadsbesluit 15 juni 2016) is het beheer en de exploitatie van de
begraafplaatsen en het crematorium ondergebracht in de Stichting Begraafplaatsen en
Crematorium Hilversum. De Stichting heeft het onderhoud van de graven overgenomen en
daarvoor de middelen ontvangen van de gemeente. Door de uitbetaling van deze middelen
ontstaan extra lasten van afgerond € 1.181.000. Resterende extra lasten zijn ontstaan door
uitvoering van verhardings- en rioleringswerkzaamheden (€ 51.000) en overige werkzaamheden
(€ 48.000). Door het onttrekken en opheffen van de voorziening voor grafrechten zijn de baten
€ 1.192.000 hoger dan geraamd. De overige baten zijn € 127.000 hoger dan begroot. Extra
inkomsten zijn vooral het resultaat van dat er in 2017 meer graven zijn verlengd dan in andere
jaren.
7. Als gevolg van gezamenlijke inkoop van energie met de regio, is een structureel voordeel behaald
op de energielasten.
8. De exploitatielasten van de riolering vallen voordeliger uit. Dit wordt grotendeels veroorzaakt
door een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Wijdemeren van het schoonhouden van
de riolen en het ledigen van de kolken. Hierdoor is het contract € 30.000 voordeliger en zijn er
lagere lasten door vertraging van het reguliere programma (rioolinspectie, schoonhouden
riolering etc.). Daarnaast zijn minder lasten gemaakt voor huisaansluitingen, maar dit heeft tot
direct gevolg dat de voor de aansluitingen geraamde baten evenredig lager zijn (€ 40.000). De
opbrengsten rioolheffing vallen € 59.000 mee door meer aansluitingen.
Het saldo van al deze verschillen, inclusief de lagere lasten voor kwijtschelding (zie thema 3.3),
leiden tot een storting van € 196.000 in de egalisatievoorziening.
9. Twaalf VRI’s zouden dit jaar worden voorzien van nieuwe software en regelprogramma’s. Elk van
deze VRI’s maakt echter deel uit van de pilot C-ITS van het Ministerie I&M waarvoor Hilversum is
geselecteerd. De eisen waaraan het systeem voor deze pilot moet voldoen zijn beschikbaar vanaf
maart 2017. Het is beter om pas dan de VRI’s te voorzien van de nieuwe, meest actuele software
(om te voorkomen dat de exercitie twee keer moet worden uitgevoerd). Om deze pilot af te
kunnen ronden, zal voorgesteld worden om een deel van dit budget over te hevelen.
10. Anders dan voorgaande jaren zijn in de kadernota ook plannen voor het jaar 2016 opgenomen.
De plannen worden gedekt door herschikking van budgetten. Van de kadernota is geen
begrotingswijziging vastgesteld. Voor een deel van de plannen is door middel van een
raadsvoorstel het budget vrijgegeven. Van enkele (kleinere) plannen en de herschikking is geen
raadsvoorstel opgesteld, en worden de financiële gevolgen verantwoord in de jaarstukken. Van
de herschikking zijn de onderstaande posten gerealiseerd:
20





saldo van diverse kleine onderbestedingen € 117.000;
archeologisch onderzoek € 34.000;
GBKN € 55.000.

11. Van de regiogemeenten hebben we voor handhaving en toezicht in het kader van de Drank- en
Horecawet bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 89.000. De personeelslasten inzake
handhaving in het kader van Drank- en Horecawet zijn verantwoord op de kostenplaats.
12. Voor de ambtelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een budget beschikbaar van € 60.000. In
2016 zijn er geen uitgaven geweest. De noodzaak van dit budget zal bij de voorbereiding van de
begroting 2018 worden bezien.
13. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 190.000. De belangrijkste daarvan zijn lagere kosten voor onderhoud verkeersborden,
lagere aansprakelijkheidsstelling voor schades, een bijdrage voor de bediening van de sluizen en
lagere kosten voor bestemmingsplannen.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
Gemiddelde jaarlijkse bouwproductie structureel verhoogd
van 200 woningen naar 250 woningen per jaar in 2018.

Realisatie 2016
In 2016 zijn er niet minder dan 292 nieuwe
woningen opgeleverd. Dit betroffen 125
eengezinswoningen en 167 appartementen.

Ambitie 1. Divers woningaanbod
We zetten in op een divers woningaanbod en het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt met
accent op de middeninkomens.
Realiseren we concreet
Inzetten op
Onder meer op Anna's Hoeve,
hoogwaardige
Villa Industria, Zuiderheide en
nieuwbouwwoningen in Lucent.
middensegment

Realisatie 2016
Ster
In 2016 zijn op Anna's Hoeve diverse
W
projecten gestart en gebouwd. Het betreft
129 woningen, 38 sociale huur en 11
sociale koop. We hebben dus tot nog toe
80 woningen in het midden en hoge
segment gebouwd op Anna's Hoeve. Op
het Lucentterrein komen geen woningen
in het middensegment huur. Er komen 240
sociale huurwoningen en 40 EGW
koopwoningen.
Afspraken maken over
We maken met
Als gevolg van de aantrekkende economie
transformeren lege
vastgoedeigenaren van 10
en woningmarkt zijn er voor de meeste
panden naar woningen (kantoor) panden concrete
leegstaande panden ondertussen concrete
afspraken over transformatie naar plannen ontwikkeld. De gemeente voert
woningen en leveren daar de
gesprekken met eigenaren over de
randvoorwaarden voor (vb.
plannen. Als gemeente hebben we een
bestemmingsplannen), gericht op belangrijke rol in het op RO gebied
het middensegment.
mogelijk maken van de transformatie. De
parkeereisen zijn een belangrijk
aandachtspunt bij het toetsen van
transformaties.
Inzetten op ontwikkeling - Verhogen tempo uitgifte
De uitgifte van de grond verloopt goed en
Anna´s Hoeve:
gronden Anna’s Hoevelevert financieel meer op dan van te voren
versnellen,
Verstrekken duurzaamheidslening verwacht. In 2016 is onderzocht hoe het
voor bouw duurzame nieuwe
duurzame karakter van de wijk kan
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duurzaamheid,
groenzones

Invullen afspraken
sociale woningbouw

Stimuleren woningen
boven winkels

Lorentzschool in Anna’s Hoeveworden versterkt door middel van
Herinrichting Berg en groenzones zonneweide bovenop de bufferbak en
in Woonwijk Anna’s Hoeve
overloopveld. Dit wordt in 2017 verder
uitgewerkt en voor besluitvorming naar de
raad gebracht. De herinrichting van de
Berg is in de afrondende fase. Opening van
de grondberg Q1 2017.
Voor 100 extra sociale woningen In 2016 zijn er 132 nieuwe sociale
zijn in 2015 locaties aangewezen. huurwoningen opgeleverd. Dit betroffen
In 2016 worden concrete
88 woningen op Lucent, 38 woningen op
afspraken met corporaties
Anna's Hoeve en 6 woningen op de
gemaakt om deze woningen te
Loosdrechtseweg. Ook de komende jaren
bouwen.
zitten er voldoende nieuwbouwwoningen
in de pijplijn.
Wonen in het centrum
Op verschillende locaties in het centrum
stimuleren, door
zijn enkele woningen toegevoegd. Op
vastgoedeigenaren te
jaarbasis gaat het om ca. 5-10 woningen.
ondersteunen om in en rond het
centrum woningen boven winkels
te realiseren.

Realiseren we daarnaast
Regionale woonvisie en - Een lokale en regionale
actieprogramma
woonvisie vaststellen.- Vaststellen
woningbouw vaststellen regionaal actieprogramma
woningbouw 2016-2020.

C

Realisatie 2016
Ster
De lokale woonvisie 2016-2020 'Beweging W
op de Woningmarkt' is vastgesteld op 15
juni 2016. De concept regionale woonvisie
is in de commissie besproken en de
bespreking van de definitieve versie is
geagendeerd voor maart. Met de provincie
is afgesproken dat de RAP afspraken
worden opgesteld na vaststelling van de
regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek.
Prestatieafspraken met Volgend op de woonvisie
In 2016 is een intensief traject doorlopen
W
woningbouwcorporaties afspraken maken met corporaties met de corporaties en de
maken
over woningvoorraad,
huurdersorganisaties. Het was de eerste
bouwopgave, doelgroepen, huren, keer dat dit traject is doorlopen, conform
duurzaamheid en andere thema’s de Woningwet 2015. De definitieve
uit de woonvisie.
afronding van de prestatieafspraken is
enigszins vertraagd en heeft uiteindelijk in
februari plaats gevonden. Belangrijk
onderdeel van de prestatieafspraken is de
afspraak gezamenlijk jaarlijks de
ontwikkeling van de sociale huurvoorraad
te monitoren en te bespreken of ingrijpen
nodig is. Hierbij is oog voor de
verschillende knoppen waaraan gedraaid
kan worden sloop, verkoop, liberalisatie,
nieuwbouw en aankoop. (Zie ook de
toelichting bij afspraken sociale
woningbouw). Daarom zijn de afspraken
concreet voor het eerste jaar en worden
deze elk jaar geactualiseerd.
Beeldkwaliteitsplan
Voor deze grote binnenstedelijke In 2016 is gewerkt aan de kwaliteit van
Lucent vaststellen
transformatie stellen we een
het plan en aan de voorwaarden en
beeldkwaliteitsplan als
afspraken rond openbare ruimte, parkeren
en beheer en onderhoud. Besluitvorming
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toetsingskader voor welstand
vast.

over stedenbouwkundig plan en
beeldkwaliteitsplan start vermoedelijk Q1
2017. Wel is in januari 2016 het kantoor
van de Alliantie opgeleverd is in de zomer
is een groot kantoorpand gesloopt en is
een ander kantoor getransformeerd in 95
woningen (dec16 opgeleverd).

Ambitie 2. Behouden en herbestemmen erfgoed
Voorzichtig omgaan met erfgoed en tegelijkertijd zorgen dat de monumenten exploitabel zijn.
Realiseren we concreet
Inzetten op
transformatie
beeldbepalende locaties
(Zonnestraal, AVRO,
Gooiland)

Realisatie 2016
Ster
De keuze is gemaakt om de focus te leggen W
op het verkrijgen van de Unesco
erfgoedstatus voor Zonnestraal. In 2016 is
een planologische verkenning uitgevoerd
nodig om voor de Unesco Erfgoedstatus in
aanmerking te kunnen komen. Het gaat
namelijk om het beschermen van het
gebouw in zijn omgeving. We zijn
begonnen met het opstellen van het
nominatiedossier.
Historische panden
Met de centrumvisie 50
Alle in aanmerking komende panden zijn
C
centrum op
historische panden in het centrum beschreven en op basis daarvan is er een
monumentenlijst
aanwijzen tot gemeentelijk
collegebesluit genomen. Eind 2016 zijn
plaatsen
monument.
ook de eigenaren geïnformeerd over het
voornemen het gebouw als gemeentelijk
monument aan te wijzen.
Realiseren crematorium - Een crematorium bij de
Het crematorium is gerealiseerd en
Zuiderhof en restaureren begraafplaats Zuiderhof waardoor functioneert sinds het derde kwartaal. In
aula Bosdrift
het bijzondere rijksmonument in 2016 hebben er beduidend meer
de toekomst kan blijven
crematies plaats gevonden dan van te
functioneren.- Restaureren aula voren was ingeschat. De restauratie van
van de begraafplaats aan de
de aula is ook afgerond. Het crematorium
Bosdrift.
en de begraafplaats worden tegenwoordig
beheerd door de in 2016 opgerichte
´Uitvaarstichting Hilversum.´
Eurobioscoop een
We maken van de oude
De Eurobioscoop is aangewezen als
C
monument maken
Eurobioscoop een gemeentelijk
monument. In de voormalige bioscoop
monument, met als doel een
opent MOUT inclusief de Gooische
levendige, toekomstgerichte
Bierbrouwerij na een grondige
invulling mogelijk te maken.
verbouwing/restauratie in mei 2017 haar
deuren.
- Ons extra inzetten voor de
transformatie van drie specifieke
beeldbepalende locaties: AVRO,
Zonnestraal en Gooiland.Meewerken aan de plaatsing van
Zonnestraal op de Unesco
Werelderfgoedlijst.

Realiseren we daarnaast
Stadsherstelfonds
We investeren in een
instellen
stadsherstelfonds (€ 500.000)
voor het aangaan van
partnerships met initiatieven tot
behoud, (her)gebruik en
exploitatie van monumenten.
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Realisatie 2016
Ster
Op basis van voorbeelden uit andere
W
gemeenten heeft het de voorkeur dat het
stadsherstel een private invulling krijgt,
waarin de gemeente financieel
participeert in nauwe samenwerking met
de in Hilversum actieve erfgoedclubs. De
gemeente concludeert dat het zelfstandig
en in eigen hand houden van een

Nieuw beleid Cultureel
Erfgoed opstellen

Monumenteigenaren
ondersteunen

stadsherstelfonds niet wenselijk is. Met
partijen uit de stad is in 2016 het gesprek
gestart om te kijken of een
stadsherstelfonds in samenwerking kan
worden opgezet. Het gesprek voeren we
bijvoorbeeld met Stichting Hilversum, Pas
op!
Binnen de regio en met partijen in Het vaststellen van een nieuwe Cultureel
de stad een nieuw beleid maken Erfgoed nota is uitgesteld naar 2017. Een
voor Cultureel Erfgoed, inclusief van de oorzaken hiervan is het prioriteit
een uitvoeringsprogramma.
geven aan het nominatiedossier
Zonnestraal.
Monumenteneigenaren
Het betreft hier een doorlopende
ondersteunen en adviseren bij
activiteit. De gemeente neemt hierin
planvorming en
zowel een adviserende als een proactieve
vergunningprocedure (particuliere houding in. In 2016 hebben we enkele
eigenaren, Kantongerecht e.a.).
tientallen monumenteigenaren
ondersteund.

W

Ambitie 3. Handhaven kwaliteitsniveau gebouwen en verbeteren openbare
ruimte
Met minder investeringen de bestaande kwaliteit van straten, pleinen en groen in buurten op peil houden en
gericht investeren.
Realiseren we concreet
Onbestemde plekken
tijdelijk herbestemmen

Realisatie 2016
Ster
Aan deze prestatie geen invulling gegeven. W
Immers in de raad van januari is besloten
het beschikbare budget over te hevelen
ten behoeve van het
duurzaamheidsprogramma.
Strategische locaties
We gaan op strategische locaties Bij winkelcentrum Kerkelanden en
herinrichten
de openbare ruimte herinrichten:- Edisonplein hebben we geinvesteerd in de
Arenapark- Winkelcentrum
Openbare Ruimte. Dit heeft de kwaliteit en
Kerkelanden- Edisonplein
uitstraling van het gebied een impuls
gegeven. Op een andere locatie zoals het
Arenapark is het door het ontbreken van
voldoende investeringsruimte niet gelukt
om in 2017 al uitvoering te geven aan het
verbeteren van de Openbare Ruimte.
Efficiënter onderhouden - Vervanging van 78.000 m2
De vervanging ligt op schema. Efficienter
wegen en riool
asfalt- Vervanging van 6,5
onderhoud krijgt vorm door gebruik te
kilometer riolering
maken van een nieuwe techniek van
rioolvervanging. Met deze techniek
´relining´ wordt een kunststof kous door
een oude buis getrokken. Hierdoor is het
mogelijk riolen te vernieuwen zonder de
weg open te breken. Deze techniek heeft
als voordelen minder kosten, minder
overlast, tijdwinst (geen participatie)
nodig.
Buurtgericht aanpakken Het reguliere beheer en
In 2016 liepen circa 100
B
openbare ruimte
onderhoud krijgt in gesprek met participatieprojecten in de openbare
de buurt vorm. Daarbij wordt
ruimte. Beheer en onderhoud openbare
bekeken wat de rol van de buurt ruimte zijn in alle wijken onderwerp van
Minimaal twee onbestemde
plekken in overleg met bewoners
en eigenaren tijdelijk
herbestemmen en inrichten.
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zelf kan zijn. Dat geldt ook voor
beheer en onderhoud van
herinrichtingsprojecten in de
openbare ruimte en Zwerfvuilprojecten.
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gesprek met de buurt. In het leer- en
ontwikkeltraject participatie in
zwerfafvalprojecten en adoptie beheer
openbare ruimte zijn randvoorwaarden en
rolneming nader uitgewerkt. Ervaringen
zijn opgedaan in een tiental pilots. In 2016
liepen circa 100 participatieprojecten in de
openbare ruimte.

Realiseren we daarnaast
Instellen commissie
We stellen een commissie
ruimtelijke kwaliteit
ruimtelijke kwaliteit in met
experts uit de stad. Deze
commissie adviseert het college
vroegtijdig over majeure
ruimtelijke plannen, projecten en
visies. De rol van de welstandscommissie wordt beperkter.
Vernieuwen
Bestemmingsplannen ter
bestemmingsplannen
vaststelling aan de raad
voorleggen in 2016: Centrum,
Villa Industria, Gijsbrecht van
Amstelstraat, Crailo
Oefencentrum Veiligheidsregio,
Reconstructie N417,
Eurobioscoop, Lucent.

Realisatie 2016
De commissie is ingesteld en actief. De
advies raad ruimtelijke kwaliteit (ARK)
heeft drie leden en komt ongeveer elke
zes weken bijeen.

In 2016 is een aantal bestemmingsplannen
opnieuw vastgesteld. Ook is met de raad
de nota van uitgangspunten ten behoeve
van de herzieningbestemmingsplan
centrum besproken. De feitelijke
vaststelling van het bestemmingsplan
centrum vindt in 2017 plaats. Het
bestemmingsplan Villa Industria is
uitgesteld, zodat het gelijktijdig met het
bestemmingsplan 'Over 't Spoor' kan
worden opgepakt.
Vaststellen Parapluplan Met dit plan vergroten we de
Het parapluplan meervoudigebewoning is
wonen om
leefbaarheid in buurten door het vastgesteld en in de zomer inwerking
woningsplitsing tegen te tegengaan van ongewenste
getreden. Op basis van dit nieuwe
gaan
woningsplitsing.
bestemmingsplan zijn een aantal
aangehouden vergunningen behandeld en
vergund. Bijzonder is dat inwoners en
buurtverenigingen betrokken zijn bij het
opstellen van het bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan geeft dan ook veel
helderheid en maakt een heldere knip
tussen oude en nieuwe situaties. Tegen de
vergunde meervoudige bewoningssituaties
zijn geen bezwaren ingediend.
Voorbereiden op de
De verwachte invoering is 1
De invoering van de wet is uitgesteld. De
nieuwe wet
januari 2017. Hiermee komt de
voorbereiding is wel voortgezet, zo is in
Kwaliteitsborging
bouwbesluittoets bij de markt te december een grote regionale bijeenkomst
liggen. Dit heeft gevolgen voor de hierover door Hilversum georganiseerd. In
aanvragen in Hilversum van
het verlengde van de wet Kwaliteitsborging
omgevingsvergunningen en ook kan ook de voorbereiding op de
financiële consequenties.
omgevingswet worden genoemd. Hiervoor
is in de tweede helft van 2016 een plan van
aanpak opgesteld. Tot slot benoemen we
dat huidige VTH-beleid in 2016 door de
provincie zeer positief is beoordeeld
(Interbestuurlijk toezicht). Deze
beoordeling is een bevestiging van de
kwaliteit van het gevoerde VTH beleid.
Bijkomend voordeel is dat we in 2017 te
maken hebben met een verlicht
verantwoordingsregime richting provincie
(bespaart tijd die besteedt moet worden
aan verantwoording).
Opstellen visie
Van kantoorlocatie naar een
Er wordt veel inzet gepleegd op het
Arenapark
multifunctioneel park.
Arenapark, de ontwikkeling van de visie is
echter vertraagd. In de begroting 2017 is
geld en capaciteit vrijgemaakt voor het
opstellen van een nieuwe mastervisie.
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Ster
W

1.2 Levendige stad
In Hilversum ontmoeten mensen elkaar vaak en gemakkelijk. Je kunt er op een prettige manier
bewegen, sporten en recreëren. In de buurten zijn goede voorzieningen. Het culturele aanbod en
evenementen hebben aantrekkingskracht, ook voor mensen buiten de stad.

Opgave van de stad
In Hilversum ontmoeten inwoners elkaar. De opgave voor de levendige stad is mensen in beweging
brengen. Daarvoor zijn passende sportvoorzieningen, spannende evenementen en een veelzijdig
cultureel aanbod nodig.
In 2016 hebben we de uitgangspunten voor het sportbeleid opnieuw vastgesteld in de nota Sport en
Bewegen 2016-2020. Bewoners die actief zijn, hebben minder gezondheidsklachten en worden
minder eenzaam; daar heeft ook de stad baat bij. Het is daarom belangrijk dat er voldoende
mogelijkheden zijn om te sporten en te recreëren. Gelukkig kent Hilversum een groot aantal vitale
sportverenigingen. De gemeente investeert en is verantwoordelijk voor de fysieke voorzieningen,
zoals sportvelden, sporthallen, speelplekken en parken. Ook stimuleren we de sportparticipatie, in
het bijzonder van ouderen en jongeren door middel van buurtsportcoaches .
Evenementen dragen bij aan de identiteit van de stad, zeker als ze gericht zijn op de Mediastad. De
organisatie van het succesvolle Dudokconcert, integraal uitgezonden op televisie, verdient hier een
vermelding. Door veel inwoners en medewerkers is hard samengewerkt om dit tot een succes te
maken.
De opgave is aantrekkelijke evenementen mede te organiseren, voor Hilversummers maar ook voor
bezoekers van buiten. Het is gelukt om in 2016 vier grote mediafestivals in Hilversum te hebben. Met
het oog op de grote evenementen is er ook geïnvesteerd in het nieuwe Marktplein, inclusief
afspraken met de marktkoopmensen over evenementen.
Cultuur vergroot de levendigheid in de stad en versterkt de identiteit van Hilversum als stad van
media, muziek en architectuur. Daarnaast vinden er ook tal andere culturele activiteiten plaatsen
zoals op het gebied van de podiumkunsten en beeldende kunsten. In Hilversum kan iedereen
genieten van en deelnemen aan cultuur; als publiek, als vrijwilliger, als amateur of professional.
Hiervoor zijn goede voorzieningen aanwezig. We ondersteunen amateurkunsten met als doel de
participatie in de amateurkunst te vergroten. We ondersteunen professionele organisaties om te
komen tot een aantrekkelijke en afwisselende programmering, met ruimte voor grote namen en voor
nieuw talent. Verder beschikt Hilversum over enkele unieke cultuurarchieven die we willen
koesteren. Het is gelukt de gemeentelijke middelen voor cultuur in 2016 meer flexibel en
programmatisch in te zetten, we zijn op dit punt nog niet waar we willen zijn, maar het
veranderingsproces is in gang gezet. De nieuw ingestelde cultuurraad speelt een belangrijke rol in de
kwaliteitsbewaking en beoordeling van subsidieaanvragen.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
8.316
-1.785
6.531
8.303
-2.019
6.284
-13
-234
-247
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Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5

Media
Sporthalbeheer (Kerkelanden, Lieberg, Dudok Arena, De Meent)
Energie zwembad
Dudokbeeld
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Lasten
-212
201
95
-56
-41
-13

Baten
-207

-27
-234

Saldo
-212
-6
95
-56
-68
-247

Toelichting
1. Per saldo is er op dit thema ten aanzien van media een voordeel van € 212.000. Dit voordeel
compenseert het nadeel op thema 03.01 - Ondernemende stad op het gebied van media van
€ 196.000.
2. Het sporthalbeheer is per 2016 uitbesteed waarbij baten en lasten verrekend worden met de
exploitant. De verrekening was nog niet verwerkt in de begroting en is budgettair neutraal.
3. Anticiperend op de nog te realiseren duurzaamheidsmaatregelen, is in de begroting voor het
zwembad een stelpost energie besparing opgenomen. De maatregelen worden in 2017
gerealiseerd, waardoor de besparing in 2016 niet is gehaald.
4. In 2016 is een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Dudokbeeld. In
de raadsvergadering van 10 mei 2016 is op basis van de ontvangen schetsontwerpen besloten de
opdracht af te breken. Dit omdat de schetsontwerpen niet paste binnen de gestelde financiële
kaders of onvoldoende kwaliteit c.q. ''eeuwigheidswaarde'' beschikte. Ten laste van dit budget
zijn alleen de kosten van de schetsontwerpen gebracht ad € 4.500. Per saldo is er een voordeel
van € 56.000.
5. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 68.000. De belangrijkste hiervan zijn lagere kosten voor het museum en de struikelstenen.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
80% van de inwoners is bekend met en waardeert het
culturele aanbod in de stad

Realisatie 2016
Er heeft geen meting plaatsgevonden in 2016.
De reden is dat we dit samen met de regio en
de cultuursector willen oppakken en daar is
meer tijd voor nodig.
We bouwen de structurele subsidierelaties af en
het budget wat hierdoor vrijkomt wordt ingezet
voor flexibele (project)subsidies.
Het Programma Centrum zet in de periode
2014-2018 in op een stijging van het
bezoekersaantal met in totaal 10%. Het is gelukt
de daling van de afgelopen 8 jaar tot stilstand te
brengen. Het bezoekersaantal in 2016 is gelijk
aan dat van 2014. Zeker ook nog eens vanwege
het moment van meten (september 2016)
waarop de werkzaamheden aan Marktplein en
Hilvertshof nog volop aan de gang waren is dat
een heel positief resultaat. Met afronding van
deze werkzaamheden en de opening van
diverse zaken (MOUT, Primark) in 2017 wordt in

In 2020 zetten we 40% van de gemeentelijke
cultuurmiddelen flexibel in (nu 5%)
Stijging van het bezoekersaantal van Hilversum met
minimaal 10%
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2017 een groei verwacht. Deze gegevens zijn
gebaseerd op de periodiek uitgevoerde
passantentelling door onderzoeksbureau
Locatus.

Ambitie 4. Meer mogelijkheden om te bewegen
Inwoners hebben meer mogelijkheden om in beweging te komen, doordat breedtesportvoorzieningen
voldoende aanwezig en toegankelijk zijn.
Realiseren we concreet
Sport in de buurt
stimuleren (o.a.
buurtsportcoaches)

- Inzet van 7 fte
buurtsportcoaches voor het
stimuleren van bewegen en sportWe zetten sportprogramma’s op
voor de twee Cruyff Courts zodat
de sportvelden nog intensiever
benut worden
Stimuleren van jongeren - We organiseren
om te sporten
sportverkiezingen, de SportFair
Hilversum en twee keer per jaar
Sportontmoetingen HilversumGebruik Jeugdsportfonds
stimuleren

Subsidie verlenen voor
sportevenementen en
aangepast sporten

Subsidies Sportevenementen en
Aangepast Sporten verlenen en
sportstimuleringsprogramma’s
voor clubs en scholen.

Realiseren we daarnaast
Onderzoeken
Een sportinvesteringsfonds,
mogelijkheden
waaraan de gemeente deelneemt
sportinvesteringsfonds door inzet van bestaande
sportbudgetten.

Nieuw sportbeleid
maken

Gemeente en sportverenigingen
maken nieuw sportbeleid, mede
op basis van de Kerntaken en
rollendiscussie van de
gemeenteraad over sport uit
2015.
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Realisatie 2016
Ster
Nieuw sport en bewegingsaanbod is
B
gerealiseerd. Er zijn zowel activiteiten
gericht op jongeren als op ouderen
georganiseerd. Buurtsportcoaches zijn
ingezet via HilverZorg, BINK en de Stichting
Hilversumse Meent.
Ook in 2016 zijn de sportverkiezingen en
de sportontmoetingen georganiseerd. In
de twee sportontmoeting is ook stil
gestaan bij de mogelijkheden en het
belang van dat alle jongeren kunnen
sporten. Hierbij is aandacht besteed aan
het Jeugdsportfonds. Op het moment zijn
we aan het onderzoeken hoe we ook
zwemlessen op jonge leeftijd (groep 3/4
van de basisschool) kunnen aanbieden aan
kinderen die opgroeien in
minimagezinnen.
De subsidietrajecten zijn vastgesteld.

Realisatie 2016
Bij de vaststellen van de sportnota heeft
de gemeenteraad ook ingestemd met de
verder uitwerking van het
Sportinvesteringsfonds Hilversum in
samenwerking met de Hilversumse
sportverenigingen. Samen met
(geïnteresseerde) sportclubs wordt
overleg gevoerd over de invulling van het
Sportinvesteringsfonds.
De nieuwe nota is door de raad
vastgesteld op 28 september 2016.

Ster

Ambitie 5. Vergroten levendig cultureel klimaat en verstevigen identiteit als
stad van media, muziek en architectuur
Culturele activiteiten zijn gericht op het vergroten van de levendigheid in het centrum en het versterken van
de identiteit van Hilversum als stad van media, muziek en architectuur. De ontwikkeling van Hilversum als
walking city wordt versterkt door podiumkunsten en beeldende kunst.
Realiseren we concreet
Stimuleren toegankelijk
maken archieven en
collecties

Realisatie 2016
Ster
In 2016 hebben we ingezet op het
M
verbeteren van het streekarchief. Dit
gebeurt onder andere door de
samenwerking met Gooische Meren op dit
terrein. Het digitaliseren van het MCO
archief krijgt een impuls door het
beschikbaar komen van middelen vanuit
het rijk. Ook de gehonoreerde
subsidieaanvraag bij het Mondriaanfonds
geeft de mogelijkheid om meters te gaan
maken. Met behulp van deze subsidie
wordt een regionale collectiebeheerder
benoemd (ondergebracht bij Singer). Deze
persoon gaat werken aan het in beeld
brengen van en ordenen van de regionale
collecties, er wordt ingezet op de digitale
ontsluiting van de collectie en regionale
topstukken tentoonstellingen worden
ingericht. Kleine projecten worden
ondertussen al wel gerealiseerd zoals het
herinrichten van WO2 tentoonstelling in
de koffiekamer in het stadhuis.
Faciliteren
We faciliteren
Amateurorganisaties worden gefaciliteerd M
amateurorganisaties,
amateurorganisaties bij het
bij het vergroten van het aantal inwoners
onder andere door
vergroten van het aantal inwoners dat actief betrokken is bij cultuur.
cultuurparticipatiefonds dat actief betrokken is bij cultuur, Concreet ondersteunen we verenigingen
met name in verenigingsverband o.a. met goede huisvesting. Daarnaast
door goede huisvesting,
organiseren we netwerkbijeenkomsten
netwerkbijeenkomsten en het
gericht op het versterken van de
oprichten van een lokaal
organisaties en de onderlinge
cultuurparticipatiefonds.
samenwerking. Hiermee versterken we
ook de verbinding met partijen in de stad.
In 2016 zijn de subsidieaanvragen
beoordeeld op basis van de oude criteria,
wel ontvingen de amateurorganisaties
reeds feedback op basis van de nieuwe
criteria. Op deze manier wordt gestreefd
naar een soepele overgang bij de
verandering van de subsidiecriteria.
Cultuur in de buurt
Kunst en cultuur kunnen een
In de gesprekken met de buurt bleek het
B
stimuleren
bijdrage leveren aan het
onderwerp cultuur nog niet hoog op de
vergroten van de identiteit van
agenda te staan. Enkele buurtinitaitieven
buurten en wijken.
zijn wel ondersteund (o.a. in de Meent).
Professionele kunst:
We jagen verbreding aan van de De verbreding van de culturele
M
versterken
culturele programmering, over
programmering wordt gestimuleerd over
programmering
alle kunstvormen (muziek,
alle kunstvormen (muziek, mediakunst,
mediakunst, architectuur,
architectuur, podiumkunsten, beeldende
kunst en letteren). Dit onderwerp komt
We stimuleren dat archieven en
collecties hun documenten
toegankelijk en zichtbaar maken
en publiek laten bijdragen aan het
verrijken van archieven en
bijzondere collecties in Hilversum.
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podiumkunsten, beeldende kunst aan de orde tijdens (bestuurlijke)
en letteren).
gesprekken met de cultuurorganisaties en
heeft de aandacht van de cultuurraad.

Realiseren we daarnaast
Wijzigen cultuursubsidies We verleggen de focus van
van structureel naar
structurele subsidies voor brede
flexibel
ondersteuning van de basis naar
inzet op programmering
(financiering bestemd voor
inkoop, projecten en incidentele
activiteiten en sponsoring).
Instellen
Door een onafhankelijke
cultuurcommissie
vakinhoudelijke beoordeling door
een externe commissie willen we
de kwaliteit van het culturele
programma versterken.
Stimuleren
cultuureducatie

Alle kinderen in Hilversum komen
met kunst en cultuur in aanraking:
We stimuleren cultuureducatie in
het onderwijs op basis van goed
toegankelijke programma’s
ontwikkeld door Hilversumse
cultuurinstellingen.

Vergroten bekendheid
cultureel programma

Door het vergroten van de
bekendheid met het Hilversumse
culturele programma willen we
het aantal mensen dat hiervan
gebruik maaktverhogen. Hiervoor
stimuleren we onder andere
gezamenlijke promotie.

Realisatie 2016
Ster
Het nieuwe beleid is vastgesteld en we
M
hebben hierin de focus verlegd van
structurele subsidies naar ondersteuning
op basis van programmering. Hierdoor is
er meer (financiële) ruimte voor het
ondersteunen van inkoop, bijzondere
projecten en incidentele activiteiten.
De cultuurraad is ingesteld en vol
M
enthousiasme aan de slag gegaan.
Inmiddels hebben wij inhoudelijk zeer
zinvolle adviezen gekregen. Wel vraagt de
ondersteuning van de cultuurraad extra
inzet en begeleiding door de gemeente.
Dit pakken we samen met de regio op en
M
de nieuw beleidsperiode 2017-2020 is
voorbereid. En de CMK gelden voor de
komende jaren zijn toegekend. In deze
periode leggen we extra nadruk op
scholen de (financiële) ruimte bieden om
cultuureducatie in te kopen. We
ondersteunen daarmee dus primair de
vraag en niet de aanbieders. Op die
manier wordt bewerkstelligd dat er een
aanbod komt dat aansluit bij de behoeften
van de doelgroep.
Dit wordt in 2017 opgepakt in
M
samenwerking met de regio. Onderdeel
van de aanpak zal ook een
doelgroepenonderzoek zijn.

Ambitie 6. Levendiger centrum
We verbeteren de uitstraling van ons centrum en stimuleren een toename van evenementen, gericht op het
trekken van meer bezoekers naar ons centrum en het Mediapark, die langer blijven en meer besteden.
Realiseren we concreet
Media-evenementen
- We zorgen dat er 4 mediamet landelijke uitstraling evenementen met een landelijke
uitstraling plaatsvinden in het
centrum en op het mediapark.We voegen een groot
evenemententerrein aan het
centrum toe door het nieuwe
Marktplein hiervoor geschikt te
maken.
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Realisatie 2016
Ster
Er hebben grote media-evenementen
M
plaatsgevonden: het Scenecs Filmfestival
in het voorjaar, Media Future Week in mei,
het Media Park Jaarcongres in juni, Dudok
in Concert in juli, de Dutch Media
Week/Open Studio Dagen in september en
de Top2000/Lijstfestival in december. Bij
elkaar hebben deze evenementen ca
76.000 bezoekers getrokken.

Realiseren
mediatoepassingen
openbare ruimte

Vergroenen centrum

Gevelfonds instellen

Zoals schermen en een Walk of
Fame.

In 2016 is vooral geïnvesteerd in
evenementen, die aantoonbaar meer
bezoekers hebben getrokken.
Toepassingen in de openbare ruimte zijn
nog onvoldoende gerealiseerd, en worden
in 2017 met voorrang opgepakt.
Er komen meer bomen in het
In het centrum zijn bijna 20 bomen
centrum, bijvoorbeeld op het
bijgeplaatst in het voorjaar en nog eens 10
Marktplein. Dit wordt
bomen voor de Bussummerstraat zijn in
gerealiseerd met het 1000voorbereiding. In de Leeuwenstraat en
bomenfonds.
Schoutenstraat zijn 10 boombakken
geplaatst. Voor de kerkstraat wordt
onderzocht of dit ook mogelijk is. Verder
wordt er een inventarisatie gemaakt van
de mogelijkheden voor bijplaatsen van
bomen (en groen). Dit krijgt vorm in 2017
op basis van de in september door de raad
vastgestelde nota Extra Impuls Groen.
We stimuleren eigenaren van
Gevelherstelfonds is vanaf 1 januari 2016
winkelpanden de uitstraling van gerealiseerd. In 2016 zijn de eerste
hun gevels te verbeteren door
aanvragen gehonoreerd. Concreet de
instelling van een gevelfonds voor Kerkstraat 112 (voormalig Meddens pand)
het centrum.
en Schoutenstraat 16-20 (Van Schijndel).
Het budget 2016 is niet uitgeput.
Gevelherstelfonds heeft financiering voor
2016 en 2017. Voor 2017 zijn reeds
diverse aanvragen binnen.

Realiseren we daarnaast
Nieuw
Waaronder het opstellen van
evenementenbeleid
kwalitatieve indicatoren voor de
opstellen
waardering van evenementen.

Oprichting organisatie
Citybranding
ondersteunen

Voorbereiden
herinrichting Kerkbrink

M

C

C

Realisatie 2016
Ster
Het ontwerp Evenementenkader is
C
opgesteld in 2016 en heeft ter inzage
gelegen. Zienswijzen zijn verwerkt in het
Evenementenkader dat ingebracht is in de
Cie E&B van januari 2017. Daar is het stuk
teruggenomen.
De gemeente ondersteunt de
De Citymarketingorganisatie is nog niet
M
oprichting van een
opgericht in 2016. Voorbereidingen zijn
citybrandingorganisatie, in
wel gestart, zowel voor een
samenwerking met partijen in de marketingstrategie als een
stad.
uitvoeringsorganisatie. De verwachting is
dat oprichting plaatsvindt in de zomer van
2017.
Vanuit de centrumvisie bereiden Planvorming van de openbare ruimte van
C
we het ontwerp en procedures
de Kerkbrink is aangehouden in
voor, ten behoeve van de
afwachting van de uitkomsten van een
herinrichting van de Kerkbrink in verkenning naar het toevoegen van
2017.
programma (media, cultuur, horeca) rond
het plein. Het opnieuw inrichten van de
openbare ruimte heeft alleen zin in
combinatie met de juiste programmering.
Om van de Kerkbrink een levendig plein te
maken zijn de actoren op het plein
belangrijker dan de inrichting. Een beter
functionerende Kerkbrink zal bijdragen

32

Opstellen voorstel voor
herinrichting
Stationsgebied

Onderzocht wordt of een forse
opwaardering van deze entree
van de stad ruimtelijk en
financieel haalbaar is.
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aan het beter functioneren van de
winkelstraten in de omgeving.
In december 2016 zijn Visie, Projectplan
en Programma van Eisen vastgesteld door
de Raad. Ook is het voormalig UWV pand
aangekocht door de gemeente. Hiermee
loopt het project op koers. Voor 2017
staan Stedenbouwkundig plan en
Bestemmingsplan Stationsplein op de
bestuurlijke agenda.

C

1.3 Groene stad
Hilversum is een duurzame stad, waarin we steeds bewuster omgaan met energie, afval, natuur en
bodem. Er wordt steeds meer groen in de stad aangelegd.

Opgave van de stad
Hilversum is een groene stad, omringd door een prachtig natuur- en recreatiegebied, met binnen in
de stad een grote soortenrijkdom van bomen. De opgave is om in de stad het groen zichtbaar te
maken. Met de in 2016 opgestelde nota Extra Impuls Groen wordt concreet invulling gegeven aan
het verder vergroenen van Hilversum in het algemeen en het centrum in het bijzonder. Er komt een
1000-nieuwe-bomenfonds, waarvan de eerste bomen in 2016/2017 worden geplant. Ook heeft de
ontwikkeling van het GNR de aandacht van het bestuur. De ingezette transitie van het GNR moet
zorgen voor een stabiele organisatie waarbij zowel het basisonderhoud als de vernieuwing geborgd
is.
Groen betekent ook duurzaamheid. Met het vaststellen van het duurzaamheidsplan 2016-2020 zijn
de ambities benoemd. In vijf jaar tijd willen we 100k ton CO2 besparen. We kunnen dit bereiken door
samen te werken met bedrijven en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen of aan te jagen.
Het gaat hierbij om alle domeinen, zowel maatschappelijke instellingen, bedrijven, bewoners en
bewonerscollectieven.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
16.183
-10.436
5.747
15.786
-11.206
4.580
-397
-770
-1.167

Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Revolverend fonds maatschappelijk vastgoed
In te vullen dekking amendement Programma Duurzaam
Programma Duurzaam 2016-2020
Verstrekte duurzaamheidsleningen SVn
Inzameling afval en afvalstoffenheffing
Rooivergunningen
Sanering Railverkeerlawaai
Subsidie GNR
Dekking kadernota
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Lasten
-1.000
633
-242
425
-173
77
-55
-65
3
-397

Baten

-425
-106
-83
-77

-79
-770

Saldo
-1.000
633
-242
0
-279
-83
0
-55
-65
-76
-1.167

Toelichting
1. Met het raadsvoorstel Revolverend fonds maatschappelijk vastgoed van 13 juli 2016 is
€ 1.000.000 beschikbaar gesteld voor revolverende leningen. De uitvoerende partij in deze is de
stichting Volkshuisvesting Nederland. De toegezegde middelen zijn in 2016 nog niet naar dit
fonds overgemaakt. Dit omdat de gemeente nog geen aanvragen voor een stimuleringslening
maatschappelijk vastgoed heeft ontvangen. De verwachting is dat Hilversum deze aanvragen
gefaseerd over de komende jaren zal ontvangen. Om de middelen hiervoor beschikbaar te
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houden, zal voorgesteld worden dit budget over te mogen hevelen.
2. Bij de vaststelling door de raad van het programma Duurzaam 2016 tot 2020 is bij amendement
besloten de resterende € 633.000 in te vullen uit de door het college ingezette
herschikkingsopgave. De voordelen die deze € 633.000 compenseren doen zich voor op
verschillende programma's.
3. In het Jaarplan 2017 Programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 (adviesbehandeling in
commissie verkeer & beheer dd. 11 januari 2017) is aangegeven wat met de beschikbare
middelen voor Duurzaamheid is bereikt en wat er nodig is om de volgende stappen te kunnen
zetten. De reden dat de bestedingen achterblijven ligt met name in de opbouw van een andere
rol van de gemeente, waarbij de samenleving meer aan zet is. Dit neemt tijd, vooral in het eerste
jaar van dit programma. Om het duurzaamheidsprogramma af te kunnen ronden, zal voorgesteld
worden budget over te hevelen.
4. Net als in 2015 zijn ook dit jaar duurzaamheidsleningen verstrekt. Het betreft het verstrekken
van leningen aan particuliere eigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen aan de
bestaande, eigen woning. In totaal is besloten om € 700.000 duurzaamheidsleningen te
verstrekken. In 2015 is € 275.000 beschikbaar gesteld en in 2016 het restant van € 425.000. De
verstrekte leningen worden gedekt uit de vrijgevallen ISV-middelen. Deze leningen worden
beheerd door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
5. Op de inzameling afval is een voordeel ontstaan van € 173.000 dat bestaat uit drie onderdelen:
 In de afdracht aan het GAD is een nadeel ontstaan van circa € 396.000 doordat de teruggaaf
over 2015 lager is uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat het GAD van het
jaarrekeningresultaat over 2015 meer in reserve houdt.
 Het budget van € 538.000 dat voor het project ondergrondse afvalcontainers in het centrum
was begroot, is maar voor circa € 8.000 aangewend. Hierdoor ontstaat aan de lasten kant
een voordeel van € 530.000.
 Het project containers Kerkelanden is afgerond en bleek uiteindelijk € 39.000 voordeliger uit
te vallen dan waarmee rekening was gehouden in de jaarrekening 2015. Voor een
uitgebreide toelichting op het project ondergrondse afvalcontainers wordt verwezen naar de
betreffende toelichting op het investeringsprogramma.
Op de inkomsten is een voordeel van € 106.000 gerealiseerd doordat er meer aanslagen
rioolheffing opgelegd zijn dan geraamd.
6. Het aantal aangevraagde kapvergunningen fluctueert van jaar tot jaar. In 2016 zijn meer
kapvergunningen aangevraagd waardoor meer inkomsten zijn gerealiseerd.
7. De door Prorail gemaakte voorbereidings- en uitvoeringskosten worden vergoed door het
ministerie van Infrastructuur & Milieu. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de
betreffende toelichting op het investeringsprogramma.
8. In verband met teruggaaf BTW is er een voordeel op het budget voor de subsidieverlening.
9. Anders dan voorgaande jaren zijn in de kadernota ook plannen voor het jaar 2016 opgenomen.
De plannen worden gedekt door herschikking van budgetten. Van de herschikking zijn de
onderstaande posten gerealiseerd:
 nazorg van Anna's Hoeve € 50.000;
 subsidie GNR € 20.000 (verantwoord bij punt 8);
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onderbesteding diverse kleinere budgetten € 15.000.

10. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 76.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere lasten voor de boomverzorging en
milieubescherming.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
Afval staat in het centrum niet meer op straat.

In 2016 wordt 60% van ons huishoudelijk afval hergebruikt.
Dit percentage groeit tot 75% in 2020.

Realisatie 2016
Dit is nog niet gerealiseerd, wel zijn in 2016 de
plannen gemaakt en locaties vastgesteld voor
het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.
De meest recente gegevens van de GAD geven
aan dat eind 2015 de bronscheiding 54,7%
bedroeg.

Ambitie 7. Behoud en versterking groen
Behoud en versterking van binnenstedelijk groen en natuurgebieden.
Realiseren we concreet
Opzetten en uitvoeren 1000- - Oprichting van het 1000bomenfonds
bomenfonds, met als doel
nieuwe aanplant van bomen en
een mix van plein-, straat- en
gevelgroen in het centrum, in
wijken met weinig groen en langs
aanvoerwegen.- De eerste
bomen planten in 2016/2017.
Groen realiseren met en door - Herinrichting stadspark
de buurt
Vitushof.- Onderzoek doen naar
nieuwe financieringsmodellen
voor groen in de stad.

Realiseren we daarnaast
Organisatie Goois
Natuurreservaat
toekomstbestendig maken

Onderzoeken planvorming
recreatieve vaarroute Oude
Haven - Loosdrecht

Realisatie 2016
Ster
Op 28 september is de nota 'Impuls
W
extra groen' door de raad vastgesteld.
Hierin het beleid vastgelegd voor het
verder vergroenen van Hilversum, met
extra aandacht voor het centrum. In
2016 zijn reeds concrete resultaten
geboekt, zoals het plaatsen van circa 30
bomen en boombakken in het centrum.
Herinrichting Vituspark is gerealiseerd
B
en gefinancierd uit de laatste ISVmiddelen. Er zijn nog geen nieuwe
financieringsmodellen ontwikkeld.

Realisatie 2016
Ster
Samen met de andere participanten en
het GNR zelf zijn er belangrijke stappen
gezet. Eind 2016 is de bestuursstructuur
versimpeld, waardoor er slagvaardiger
gehandeld kan worden. Ook is besloten
dat in 2017 er een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst tussen de
participanten gesloten gaat worden. Dit
zijn belangrijke randvoorwaarden om
het GNR toekomstbestendig te maken
en te houden.
In kaart brengen mogelijkheden In het laatste kwartaal van 2016 heeft
aanleg van een recreatieve
(tot 15-12-2016) het
vaarroute tussen de Oude Haven voorontwerpbestemmingsplan Oude
en Loosdrecht in 2017.
Haven, waarin de bestemming "water"
herzien is om de bouw van de
aanlegvoorzieningen mogelijk te maken,
ter visie gelegen. Er zijn diverse
Samen met de stichtingspartners
van het Goois Natuurreservaat
(GNR) kijken naar de
samenwerking om de organisatie
van het GNR toekomstbestendig
te maken.
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zienswijzen ingediend. Die worden
begin 2017 behandeld, waarna
bestuurlijke besluitvorming over
aanpassing van het bestemmingsplan
plaats vindt.

Ambitie 8. Behalen duurzaamheidsdoelen
Duurzaamheidsdoelen eerder behalen, door inwoners en ondernemers nadrukkelijker te betrekken en
zichtbare, concrete projecten.
Realiseren we concreet
Fonds duurzaamheid voor
Naast een fonds voor
scholen en
particulieren komt er een
sportvoorzieningen instellen tweede revolverend
duurzaamheidsfonds, gericht op
specifieke doelgroepen.

Ondergrondse
afvalcontainers centrum
plaatsen

Plaatsen van 50 ondergrondse
afvalcontainers in het centrum
(inclusief Havenstraat, Kleine
Drift, deel Gijsbrecht), zodat in
2017 alle vuilniszakken uit het
straatbeeld zijn verdwenen.
Proefproject afvalinzameling
Kerkelanden (ondergrondse
containers voor huishoudens &
winkels).
Meer
Meer collectieve
energieopwekkingsprojecten energieopwekkingsprojecten
in buurtcollectief stimuleren met bewoners en bedrijven.

Realisatie 2016
Ster
In juli is de verordening
W
stimuleringslening maatschappelijk
vastgoed vastgesteld. Daarmee is het
mogelijk voor scholen en
sportvoorzieningen om een aanvullende
lening te betrekken bij investeringen in
verduurzaming van hun vastgoed. In
2016 zijn nog niet daadwerkelijk
leningen uit dit revolverende fonds
verstrekt.
De locaties zijn vastgesteld, de
W
containers worden vanaf 2017
daadwerkelijk door de GAD geplaatst.

Dit is opgenomen in programma
B
Duurzaam Hilversum 2016-2020 en onze
Green Deal met HilverZon. Voor de
uitvoering heeft HilverZon subsidie van
de gemeente ontvangen. Hoofddoel is
30 collectieve zonnedaken in 2020. In
2016 is het eerste collectieve dak
(Bethlehemkerk) opgeleverd en zijn
voldoende deelnemers ingeschreven
voor het tweede zonnedak
(bedrijvenverzamelgebouw Rotor).
Tevens hebben gemeente en HilverZon
een intentieovereenkomst gesloten met
als doel om 2.000 tot 2.400 collectieve
zonnepanelen te realiseren op
gemeentelijke daken.
Duurzaamheid is verder ontwikkeld in
de buurtenaanpak. In 2016 zijn in vijf
wijken energieavonden voor en met
bewoners georganiseerd. Ook heeft de
VNG innovatie energie subsidie
toegekend aan Hilversum in
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samenwerking met de regio. Doel is om
de bestaande initiatieven te
ontwikkelen, de schaal te vergroten en
te vermarkten met lokale partijen.
Aanbieden en ondersteunen Wij bieden in regionale
In februari 2016 is in regionaal verband W
Energieloket en DECH
samenwerking inwoners het
een 3-jarige overeenkomst met het
Energieloket en steunen de
duurzaam bouwloket getekend als
Duurzame Energie Coöperatie
invulling van het verplichte
Hilversum (DECH) bij collectieve energieloket. Hilverzon (voorheen
zonnestroom- en
DECH) voert zijn jaarplan uit. Het eerste
energiebesparings-projecten.
collectieve dak met zonnepanelen
(Bethlehemkerk) is in maart opgeleverd
en in juni is de werving gestart voor het
2e dak (Rotor gebouw) gestart.
Daarnaast zijn een aantal daken,
waaronder op gemeentelijk vastgoed, in
voorbereiding.
Verduurzamen
We gaan 15 gemeentelijke
In samenwerking met Hilverzon heeft de W
gemeentelijke gebouwen
gebouwen (waaronder het
gemeente het beschikbaar stellen van
raadhuis) verduurzamen door
vijf gemeentelijke daken voor het
aanleg van zonnepanelen, LED- plaatsen van zonnepanelen voorbereid.
verlichting, isolatie en een nieuw Hiermee is ruimte gecreëerd voor de
energiebeheer.
plaatsing van circa 2000 zonnepanelen,
welke door inwoners kunnen worden
aangeschaft die zelf niet over (geschikt)
dakoppervlakte voor zonnepanelen
beschikken. Met het plaatsen van de
zonnepanelen verbetert het
energielabel van de betreffende
gemeentelijke panden.
Andere maatregelen zoals het isoleren
van gemeentelijk vastgoed is opgepakt,
maar nog niet afgerond. Bijzondere
aandacht heeft het raadhuis. Door de
unieke monumentale waarde van het
gebouw is extra onderzoek nodig naar
de mogelijkheden om ook dit gebouw te
verduurzamen.

Realiseren we daarnaast
Gemeentelijk
duurzaamheidsplan
vaststellen

In het nieuwe
duurzaamheidsplan worden de
doelen voor de komende jaren
vastgesteld en geeft de
gemeente aan welke
maatregelen en initiatieven in de
stad worden gestimuleerd.
Contract provincie afkoop
De gemeente is verantwoordelijk
grondwaterverontreinigingen voor het saneren van
afsluiten
verontreinigd grondwater. Op
diverse locaties is dit echter
technisch onmogelijk. Voor die
locaties wordt de gemeentelijke
verantwoordelijkheid afgekocht.
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Realisatie 2016
Het duurzaamheidsplan is in de raad
vastgesteld op 27 januari 2016.

De ambtelijke onderhandelingen zijn in
2016 afgerond. Het
onderhoudsresultaat moet nog worden
vertaald in een juridische (concept)
overeenkomst. Dit wordt begin 2017
afgerond, waarna besluitvorming
mogelijk is.

Ster
W

Overig programma
Financiële verantwoording
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Primitieve Wijziging
Actuele Realisatie
begroting begroting begroting
2016
2016
2016
2016

Thema
Lasten
1.1
Mooie stad
1.2
Levendige stad
1.3
Groene stad
Totaal Lasten
Baten
1.1
Mooie stad
1.2
Levendige stad
1.3
Groene stad
Totaal Baten
Saldo
1.1
Mooie stad
1.2
Levendige stad
1.3
Groene stad
Totaal van Lasten en Baten
Mutatie reserves
Resultaat

Verschil
2016

37.403
8.260
15.564
61.227

-1.049
57
619
-374

36.354
8.316
16.183
60.853

36.194
8.303
15.786
60.282

-160
-13
-397
-571

-16.243
-1.910
-10.436
-28.589

-1.024
125
0
-899

-17.267
-1.785
-10.436
-29.488

-19.638
-2.019
-11.206
-32.862

-2.371
-234
-770
-3.374

21.160
6.350
5.128
32.638
892
33.530

-2.073
182
619
-1.273
-438
-1.711

19.087
6.531
5.747
31.365
454
31.819

16.556
6.284
4.580
27.421
874
28.295

-2.531
-247
-1.167
-3.945
420
-3.525

Betrokken partijen uit de stad
- Woningcorporaties
- GNR
- Culturele organisaties
- Erfgoedorganisaties
- GAD
- Ondernemersnetwerken
- Stichting Vrienden van ’t Gooi
- Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
- Provincie Noord-Holland
- Regio Gooi en Vechtstreek en omliggende gemeenten
- Sportverenigingen
- Scholen
- Sportservice Noord-Holland

Kaderstellende Beleidsnota's
Bodem, water, riolering:
 Convenant Gebiedsgericht beheer het Gooi (2011 en 2013)
 Gemeentelijk Rioleringsplan (2015-2020) 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)
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Milieu en duurzaamheid:
 Visie ‘Hilversum Klimaatneutraal 2050’(2012) en Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 20122015 (2012)
 Actieplan Geluid (2013)
 Provinciale Milieuverordening (tranche 8)
 Integraal Bereikbaarheidsplan (2005)
Groen en begraafplaatsen:
 Groenbeleidsplan 2030 (2013).
 Nota Begraafplaatsen nr. IV (2003).
Wonen
 Structuurvisie Hilversum 2030 (2013).
 Regionale Woonvisie van de negen gemeenten uit het Gewest Gooi en Vechtstreek 20072020 (2008).
 Nota Grondbeleid (november 2009).
 Memo grondprijzen (oktober 2015)
 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (april 2010).
 Regionaal Actie Programma (RAP) Wonen (mei 2012).
 Regionale Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015.
Openbare ruimte
 Visie Hilversum Buiten (2004).
 Handboek Beheer Hilversum Buiten (2009).
 Handboek Inrichting Hilversum Buiten (2009).
 Planning Infrastructuur 2000-2010 (2000).
Sport





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 2016
(2015).
Nadere regeling sportsubsidies 2012-2014 (sportpromotie (2011)).

Ruimtelijke Ordening
 Structuurvisie Hilversum 2030 (2013)
 Centrumvisie (2015)
 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (2015)
Vergunningverlening Handhaving
 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)
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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)
Beleidsregels zoals afwijkingen bestemmingsplan, parkeren en antennes (diverse regels)

Cultuur en monumentenzorg
 Beleidsnota Monumenten ‘van Zorg tot Kans, Hilversums erfgoed, bron van dynamiek’ (2007)
 Beleidsnota Archeologie, ‘De ondergrondse Stad’ (2011)
 Metrum, Kunst en Cultuurbeleid 2015-2020 (2015)
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Programma 2: Zorg
Met een sterk netwerk, hoogstaand onderwijs en goede zorgvoorzieningen werken
we aan het vergroten van de inclusieve samenleving.

Goede en betaalbare zorg en ondersteuning en hoogwaardig onderwijs is voor
iedereen belangrijk. Ook in Hilversum. Binnen dit programma werken we hier aan
via de vier thema’s: zorg, welzijn, volksgezondheid en onderwijs en jeugdzaken.

Zorg:
De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Het
Sociaal plein vormt hierbij de spil tussen de verschillende vormen van ondersteuning c.q.
dienstverlening. Het adequaat doorverwijzen en toewijzen naar voorzieningen waarbij kwaliteit en
kosten gelijktijdig worden afgewogen is de kern.

Welzijn:
Voorkomen van zorg is altijd beter dan genezen. Daarom verschuift langzaam de balans van zorg
naar welzijn. Daarbij biedt het bevorderen van het welzijnsniveau ook op andere vlakken voordelen
voor inwoners en gemeente. In het programma Buurten zetten we in op de kwaliteiten die
bewoners belangrijk vinden. Deze liggen op het fysiek vlak én op het sociale vlak, namelijk op het
samen leven in de buurt.

Volksgezondheid:
Wij hebben als gemeente een taak inwoners te stimuleren gezond te leven en te wijzen op
mogelijke risico’s van ‘ongezond’ gedrag.

Onderwijs en jeugdzaken:
De rol van de gemeente is tweeledig. Enerzijds hebben we een fysieke verantwoordelijkheid:
namelijk het realiseren van goede onderwijsgebouwen voor het basisonderwijs, het voortgezet
onderwijs en het speciaal onderwijs. Anderzijds hebben we als gemeente een sociale
verantwoordelijkheid: namelijk samen met de onderwijssamenwerkingsverbanden ervoor zorgen
dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in het Passend Onderwijs.
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Ambitie van de gemeente
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2.1 Zorg
De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Het
Sociaal plein vormt hierbij de spil tussen de verschillende vormen van ondersteuning c.q.
dienstverlening. Het adequaat doorverwijzen en toewijzen naar voorzieningen waarbij kwaliteit en
kosten gelijktijdig worden afgewogen is de kern.

Opgave van de stad
In onze gemeente ontvangen inwoners de ondersteuning die zij nodig hebben. Hierbij gaan we uit
van de vraag van inwoners en leveren wij maatwerk. In 2016 hebben we de ondersteuning kunnen
leveren binnen het budget. Het budget dat dit jaar niet is uitgegeven reserveren we voor de
komende jaren zodat we ook in de toekomst de ondersteuning kunnen bieden die nodig is binnen de
daarvoor beschikbare middelen.
Samen met partners zoals huisartsen, aanbieders en andere gemeenten in de Regio Gooi en
Vechtstreek is in 2016 hard gewerkt om het zorgstelsel in de gemeente te verstevigen zodat
inwoners passende ondersteuning krijgen. Zo is o.a. geïnvesteerd in de aanpak van Multi Probleem
Huishoudens, is met de ambassadeurs uit de Taskforce geïnvesteerd in inspiratie- en
netwerkbijeenkomsten, zijn er projecten gestart op het snijvlak van zorg/welzijn zoals het project
‘Ontmoeten in de buurt’ en zijn er nieuwe inkoopcontracten gerealiseerd. Een mooi resultaat is dat
87% van de inwoners zeer tevreden is over de manier waarop zij door de consulent van het Sociaal
Plein zijn geholpen en dat inwoners de ingezette voorziening voor ondersteuning hoog waarderen.
Het afgelopen jaar zijn we wel tot de conclusie gekomen dat we de dienstverlening van het Sociaal
Plein nog verder moeten versterken om vragen van inwoners zo goed mogelijk te kunnen
beantwoorden. Hiervoor zijn we het project WINST gestart. Eind december zijn de hoofdlijnen van dit
project in een informatiebijeenkomst aan de raad gepresenteerd. De extra investeringen die nodig
zijn voor het versterken van de dienstverlening door het Sociaal Plein worden in 2017 aan de raad
voor besluitvorming voorgelegd. Ook is in 2016 gestart met het verder verbeteren van de regionale
monitor Sociaal Domein waarbij het van belang is dat inwoners zelf ook meer actief gaan
communiceren over hun ervaringen over de ingezette ondersteuning.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
62.022
-7.889
54.133
53.527
-3.876
49.650
-8.495
4.013
-4.483
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Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Participatiebudget: Volwassenen educatie
Eigen bijdrage
Maatschappelijke opvang
Beschermd wonen regio deel
Beschermd wonen Hilversums deel (ZIN en PGB)
Huishoudelijke hulp (ZIN en PGB) en overige oude zorgtaken
Overige PGB's (Jeugd en WMO)
Nieuwe zorgtaken indiv. voorz. in natura Jeugd (inclusief
veiligheid, jeugdreclassering en opvang)
Nieuwe zorgtaken indiv. voorz. in natura (WMO)
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Lasten
-170

Baten
170
131

301
-3.923
142
-1.876

-279
4.000

-387
-2.571
-11
-8.495

Saldo
0
131
301
-279
77
142
-1.876
-387

-9
4.013

-2.571
-20
-4.483

Toelichting
1. In 2016 is de volwasseneneducatie ingrijpend veranderd. Dit door de verminderde
afnameverplichting en de mogelijkheid om ook non formeel aanbod op te zetten.Wij hebben
minder bij het ROC ingekocht en ander aanbod aangetrokken. Veel gemeenten en ook Hilversum
ontwikkelden het zogenaamde non formeel aanbod voor inwoners met een taalachterstand, dat
wil zeggen: korte cursussen, niet gericht op een diploma, maar van belang voor een verhoogde
participatie aan de samenleving. Een belangrijke schakel in dit non formeel aanbod, het
Digitaalhuis werd in 2016 opgericht. Er kon echter pas later gestart worden met het Digitaalhuis,
het vereiste nog de nodige voorbereiding. Het signaleren en verwijzen van taalvragers kwam
daardoor later op gang. Dit betekende dan ook dat wij pas later divers taalaanbod konden
afnemen. In verband met onderbenutting van de ontvangen WEB-gelden, hebben wij een deel
van het rijksbudget overgeheveld naar 2017 conform de meeneemregeling.
2. De ontvangen eigen bijdrage valt lager uit dan begroot. Een verklaring hiervoor is dat er minder
zorg is geconsumeerd dan begroot, waardoor de eigen bijdrage ook lager uitvalt.
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming
(persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever
heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd
door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als
gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te
kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen
door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid
en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang
en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.
3. In 2016 zijn meer daklozen geactiveerd en zitten er meer in traject (project MPH/ iedere dakloze
een plan van aanpak). Hierdoor is het gebruik van de opvang, evenals de lasten, gestegen.
Daarnaast zijn de lasten hoger vanuit nagekomen lasten 2015. Conform de bestendige
gedragslijn wordt het tekort verrekend met de bestemmingsreserves vrouwenopvang en
maatschappelijke opvang.
4. De regio voert de regeling beschermd wonen uit voor de regiogemeenten. In 2015 was er een
overschot op deze regeling, welke is uitgekeerd aan de gemeenten. Dit overschot was niet
begroot.
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5. In de realisatie van de jaarrekening is een technische administratieve correctie verwerkt, deze is
conform de afspraken zoals die gemaakt zijn met de Regio Gooi en Vechtstreek. In de begroting
is deze administratieve correctie niet verwerkt.
6. Er is een beperkt nadeel op deze taak, met name op Huishoudelijke hulp.
7. Er zijn in 2016 minder PGB's toegekend, omdat inwoners de zorg meer geconsumeerd hebben via
het gecontracteerde aanbod, dat ingekocht is via de Regio Gooi en Vechtstreek (Zorg in Natura).
Inwoners kozen minder voor een PGB vanwege de hoge administratieve lasten, die hieraan
vastzitten. Het ZIN-aanbod, vanuit de regio, is zodanig breed dat er weinig beroep gedaan wordt
op niet gecontracteerde partijen.
8. Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt verklaard doordat er minder beroep is gedaan
op de "dure" voorzieningen, die door de kinderrechter worden opgelegd en meer op de
"goedkopere" voorzieningen. Ten opzichte van 2015 zijn de lasten in 2016 beduidend gestegen.
De oorzaak hiervan is voornamelijk het gevolg van de financieringssystematiek binnen de GGZ,
waarbij jeugdzorgtrajecten pas aan het einde van het traject in rekening worden gebracht
(DBC Systematiek).
9. Het voordeel wordt met name bepaald door de gedecentraliseerde taak WMO begeleiding en
dagbesteding voor volwassenen. Op dit onderdeel is er een afwijking tussen het aantal beschikte
en daadwerkelijk geconsumeerde uren/dagdelen. Met de ervaringen van 2015 en 2016 kunnen
we voor de jaren 2018 en verder, de begroting steeds beter opstellen. Het voordeel is dus niet
het gevolg van het minder toekennen van zorg. De inwoners, die ondersteuning nodig hebben,
worden via een zorgvuldig traject door het Sociaal Plein geholpen. Dit wordt onderstreept
doordat het Sociaal Plein in 2016 slechts een beperkt aantal bezwaren op de toekenning van zorg
heeft ontvangen.
10. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 20.000.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
Realisatie 2016
85% van de inwoners is tevreden over de bejegening Dit is behaald. 87% is tevreden tot zeer tevreden over
van de consulent Sociaal Plein
het contact met de consulent. Dit antwoord is
gebaseerd op de regionale monitoring over de eerste
helft van 2016.
Iedere Hilversumse inwoner die dakloos is, heeft een Met iedere dakloze is gesproken (64 in totaal). Voor 41
plan van aanpak
daklozen is een plan van aanpak opgesteld en heeft
geleid tot activering van de dakloze. Voor de daklozen
waarvoor geen plan van aanpak is opgesteld is gebleken
dat dit niet nodig was omdat bijvoorbeeld de situatie
stabiel is. De raad is geïnformeerd over de resultaten en
de afhandeling van de motie (15/48 Iedere dakloze een
plan van aanpak) met een wethoudersbrief.
Ter versterking van de kwaliteit van dienstverlening De inzet van een visitatiecommissie om het
doen we in 2016 een externe audit
functioneren van het Sociaal Plein te meten is pas zinvol
als de maatregelen uit het project WINST zijn
doorgevoerd. Daarom is besloten het bezoek van een
visitatiecommissie uit te stellen. Wel heeft een externe
visitatie commissie gekeken naar de wijze waarop de
regiogemeenten de ondersteuning van inwoners met
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We meten de tevredenheid onder huisartsen en
andere verwijzers over het Sociaal Plein

We nodigen alle inwoners die een bezwaarschrift
hebben ingediend uit voor mediation en meten
hoeveel formele bezwaren met inzet van mediation
worden voorkomen en wat de redenen daarvan zijn
80% van de inwoners vindt dat met inzet van
huishoudelijke hulp hun huishouden op orde is

We doen in 2016 kwalitatief onderzoek naar de
tevredenheid over de ondersteuning van
mantelzorgers (2016: nulmeting onder ontvangers
mantelzorgcompliment)

We meten het % inwoners dat met inzet van
individuele begeleiding - contract individuele
begeleiding Wmo/Jeugd- zelfredzamer is geworden
(2016: nulmeting)

We meten in 2016 hoeveel inwoners zelfstandig
kunnen wonen met begeleiding in plaats van een
plek Beschermd Wonen, meer ambulant en minder
residentieel

grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben
georganiseerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in
het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar.
Eind 2015 is onderzoek gedaan onder huisartsen en
praktijkondersteuners over de tevredenheid van het
Sociaal Plein. Begin 2016 zijn deze onderzoeksresultaten
gepresenteerd in een rapport en is er een
uitvoeringsagenda opgesteld met de huisartsen. De
verbindingsofficier van het Sociaal Plein beheert deze
agenda en spreekt betrokken partijen op de uitvoering
aan.
We nodigen alle inwoners die bezwaar hebben gemaakt
uit. Van de 150 ingediende bezwaarschriften, zijn 120
bezwaarschriften ingetrokken nav mediation.
Dit is behaald. 85% is van oordeel dat met de inzet van
huishoudelijke hulp hun huishouden op orde is. Dit
antwoord is gebaseerd op de regionale monitoring over
de eerste helft van 2016.
Eind 2015/begin 2016 is een nulmeting gedaan in de
vorm van een narratief onderzoek. In dit onderzoek zijn
verhalen opgehaald van mantelzorgers (o.a.
geselecteerd uit de mantelzorgers die een compliment
hebben aangevraagd). In oktober was een bijeenkomst
waarin onderzoekers – samen met
professionals/mantelzorgers én gemeente de resultaten
hebben besproken. De raad is over de uitkomsten van
dit onderzoek geïnformeerd in een beeldvormende
sessie.
In de regionale monitoring over de eerste helft van 2016
is een nulmeting opgenomen. 30% geeft aan geen
mening te hebben of dat de vraag niet van toepassing is.
Van de resterende 70% is bijna 60% over de begeleiding
(ja of mee eens). Ruim 10% geeft aan dat de begeleiding
onvoldoende helpt. Dit deel betreft 234 van de 2005
reacties.
XX inwoners wonen zelfstandig. We verwachten de
komende jaren geen afname van het aantal beschermd
wonen plekken, omdat er zeer beperkt uitstroom
plaatsvindt. Voor inwoners die wachten op een plek
Beschermd Wonen wordt bezien op welke innovatieve
manier een goede ondersteuning kan worden geboden
(voorkomen van nieuwe instroom in residentieel). Het
gaat hier om nieuwe vormen van 24 uurs toezicht
binnen de eigen woonomgeving. Deze experimenten
met nieuwe vormen van ‘Beschermd Wonen’ worden
onderdeel van de nieuwe uitvoeringsnota bescherming
en opvang. Hier wordt momenteel op regioniveau aan
gewerkt. Besluitvorming vindt in tweede kwartaal 2017
plaats.
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Ambitie 1. Het Sociaal Plein functioneert goed
Sommige inwoners zien zich geconfronteerd met een opeenstapeling van problemen en hebben daardoor
geen regie meer op hun eigen leven. Als gemeente kunnen we daar de helpende hand bieden door de regie te
pakken en een sluitende aanpak voor de problemen te formuleren. Zo kunnen inwoners terug naar een
situatie waarin ze hun eigen leven beter in de hand hebben.
Realiseren we concreet
Sociaal Plein is vindbaar

Heldere routekaart voor
professionals opstellen.

Sociaal Plein werkt
professioneel en
vraaggericht

Door middel van overleggen
met partners zorgen
medewerkers dat ze een
goed beeld van de sociale
kaart hebben en ze volgen
de training oplossingsgericht
werken.

Focus leggen op multiprobleemhuishoudens

We zorgen dat we multiprobleemhuishoudens in
kaart hebben en
verminderen de uitgaven
voor huishoudens die
deelnemen aan een
proeftuin/pilot.

Sociaal Plein houdt regie Het principe 1 gezin-1 plan-1
op uitvoering
regisseur stevig verankeren.

Realisatie 2016
Ster
In het voorjaar 2016 was er een folder gereed,
N
speciaal voor professionals, met alle info hoe
ons te bereiken, hoe we werken en wat we
voor hen kunnen doen. Het telefoonnummer
van Sociaal Plein- speciaal bedoeld voor
professionals- wordt per dag 5 a 8 keer
gebruikt.
Alle medewerkers binnen het Sociaal Plein
N
hebben de training oplossingsgericht werken
gevolgd. De medewerkers van het Sociaal Plein
werken nauw samen met de uitvoerende
organisaties. Daarnaast is er een
verbindingsofficier aangesteld die de
contacten onderhoudt met andere verwijzers
en partners in de uitvoering. Door de
samenwerking met de partners en het werk
van de verbindingsofficier hebben
medewerkers een goed beeld van de sociale
kaart.
Om Multi Probleem Huishouden beter in kaart N
te hebben is in 2016 is het expertteam gestart.
Dit team ondersteunt de regisseurs van het
Sociaal Plein bij de aanpak van de Multi
Probleem Huishoudens. Daarbij wordt een
kosten/baten analyse gemaakt bij de inzet van
zorg. Dit project loopt door in 2017 (afronding
in tweede kwartaal 2017). In een
beeldvormende sessie in november is de raad
geïnformeerd over de vorderingen in de
aanpak van Multi Probleem Huishoudens.
We werken hard aan het verankeren van het
N
principe 1 gezin-1 regisseur-1 plan. Maar
kunnen niet stellen dat dit principe is
afgerond. Er zijn in 2016 diverse projecten
gestart om dit principe beter te verankeren.
Voorbeelden is de aanpak Multi Probleem
Huishouden en verbeterplan WINST. In de 1e
helft 2016 is er tijdelijk extra inhuur nodig
geweest voor de uitvoering van de
regiefunctie, vanwege personele wisselingen in
het team Sociaal Plein (jeugd en project
daklozen) In de 2e helft 2016 is de structurele
bezetting van de regisseurs op orde.
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Realiseren we daarnaast
Trainen en scholen van Ten behoeve van de
medewerkers
kwaliteitsbevordering.

Inzetten
visitatiecommissie voor
beoordeling kwaliteit
dienstverlening

Door inzet van de regionale
monitor en controle door
visitatiecommissie de
tevredenheid van inwoners
en professionals achterhalen
ten behoeve van de
kwaliteitsverbetering.

Versterken communicatie Gerichte communicatie
activiteiten opzetten ter
versterking van bekendheid
over de dienstverlening
Sociaal Plein.

Realisatie 2016
Ster
Alle medewerkers van het Sociaal Plein
N
hebben de training oplossingsgericht werken
gevolgd en diverse inhoudelijke trainingen via
het regionaal leerhuis.
De tevredenheidscijfers voor inwoners en
N
professionals worden ontleend aan de
regionale monitor Sociaal Domein. In een
regionaal project wordt momenteel gewerkt
aan de verbetering van deze monitor (gereed
eerste kwartaal 2017). De inzet van een
visitatiecommissie om het functioneren van
het Sociaal Plein te meten is pas zinvol als de
maatregelen uit het project WINST zijn
doorgevoerd. Daarom is besloten het bezoek
van een visitatiecommissie uit te stellen. Wel
heeft een externe visitatie commissie gekeken
naar de wijze waarop de regiogemeenten de
ondersteuning van inwoners met grote afstand
tot de arbeidsmarkt hebben georganiseerd. De
resultaten van dit onderzoek zijn in het eerste
kwartaal van 2017 beschikbaar.
In het voorjaar van 2016 is een marketeer
N
aangetrokken om de communicatie van het
Sociaal Plein te versterken. Hiervoor zijn een
aantal gerichte activiteiten uitgevoerd, zoals
o.a. in de vormgeving van flyers, brochures,
gemeentepagina, mediaschermen en is een
nulmeting uitgevoerd naar de bekendheid met
het Sociaal Plein. Tenslotte is er een
marketingcommunicatieplan uitgewerkt met
de verbetermaatregelen. De uitkomsten van
dit plan worden meegenomen in het
investeringsvoorstel WINST in 2017.

Ambitie 2. Goede kwaliteit van zorg binnen de bestaande budgetten
Realiseren we concreet
Realiseren meer
We vinden het belangrijk dat
ambulante zorg en
onze inwoners zo lang
minder residentiële zorg mogelijk thuis kunnen
blijven wonen en investeren
daarom in kortdurende en
preventieve zorg.

Effectiever inzetten op
mantelzorg

Realisatie 2016
Ster
In Hilversum ontvangt 7,1% van alle jeugdigen
N
jeugdhulp. Daarvan ontvangt 0,9% jeugdhulp
met verblijf. Landelijk ontvangen 8,7%
jeugdhulp, waarvan 1,2% met verblijf. Het
aantal Beschermd Wonen plekken blijft stabiel
en is naar verwachting ook nodig voor deze
doelgroep. Bovenop dit aantal Beschermd
Wonen plekken wordt er geïnvesteerd in
nieuwe vormen van begeleid wonen met
toezicht.
We waarderen
Ook in 2016 is er geïnvesteerd in
N
mantelzorgers en
communicatie rondom het
ondersteunen hen onder
mantelzorgcompliment. Alhoewel dit heeft
andere via het Sociaal plein geleid tot meer aanvragen dan in 2015, is in
en in wijkcentra.
2016 het budget niet volledig uitgeput. In 2017
wordt bekeken of dit budget voor
mantelzorgwaardering niet beter op een
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andere manier kan worden aangewend om
mantelzorgers te ondersteunen. Vanaf mei
2016 loopt de pilot om te onderzoeken of
mantelzorg persoonsvolgend kan worden
gefinancierd. Dit moet een beter inzicht geven
in de gewenste vraag én aanbod naar
mantelzorgondersteuning. In 2017 wordt deze
pilot afgerond.
In 2016 is in regionaal verband een reeks
nieuwe inkoopcontracten afgesloten voor
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
De inkooptrajecten zijn zorgvuldig voorbereid
met gebruikers en aanbieders. Door een
onafhankelijk onderzoeksbureau is een
marktconform tarief vastgesteld. Van belang
om te melden is dat hierbij niet gestuurd is op
de laagste prijs. Voor jeugdhulp heeft de
inkoop ertoe geleid dat er meerdere
aanbieders zijn gekomen waardoor het aanbod
voor inwoners groter is. In het geval
aanbieders geen contract met de
regiogemeenten wilden zijn er
overgangsmaatregelen getroffen zodat
inwoners die ondersteuning konden blijven
krijgen passend bij hun vraag.

Nieuwe inkooptrajecten Gericht op betere kwaliteit
voor jeugd, begeleiding en een lagere prijs.
en beschermd wonen
vastleggen

Realiseren we daarnaast
Versterken
We investeren in een
samenwerking tussen
nieuwe werkwijze voor
zorgprofessionals
verwijzing (oog voor
kwaliteit en kosten, betere
aansluiting verwijzers en
aanbieders). Hiervoor
organiseren we
bijeenkomsten en maken we
afspraken met verwijzers en
zorgaanbieders.
Actief monitoren
We hebben kwaliteit hoog in
budgetten
het vaandel, maar gaan wel
heel bewust met de
beschikbare middelen om.
Een adequate monitoring is
dan ook onmisbaar.
Inzetten
visitatiecommissie voor
beoordeling kwaliteit
zorg
Nieuw beleidsplan
Sociaal Domein opstellen

Resultaat monitoren door
middel van regionale
monitor en controle door
visitatiecommissie.
Over volle breedte van het
programma.

N

Realisatie 2016
In de aanpak voor de multi
probleemhuishoudens is in een aantal sessies
intensief gesproken met de verschillende
organisaties die actief betrokken zijn bij de
hulpverlening en wordt er samengewerkt in
een expertteam. Dit team adviseert de
regisseurs op het Sociaal Plein over complexe
nieuwe casuïstiek én vastgelopen casussen.

Ster
N

Ons financiële verantwoordingssysteem is op
orde. Dit heeft zich in 2016 vertaald in een
goedkeurende accountantsverklaring voor
2015. Hilversum is daarmee een koploper. Wel
zijn er verbeterpunten om de administratieve
last te verminderen. De verbeterpunten
maken onderdeel uit van het project WINST.
De inzet van een visitatiecommissie is
uitgesteld en wordt in een latere fase - na de
invoering van de voorstellen uit WINSTingesteld.
Er is een concept beleidsplan voor het Sociaal
Domein opgesteld. Dit beleidsplan wordt in
2017 in de raad behandeld.

N
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2.2 Welzijn
Voorkomen van zorg is altijd beter dan genezen. Daarom verschuift langzaam de balans van zorg
naar welzijn. Daarbij biedt het bevorderen van het welzijnsniveau ook op andere vlakken voordelen
voor inwoners en gemeente. In het programma Buurten zetten we in op de kwaliteiten die
bewoners belangrijk vinden. Deze liggen op het fysiek vlak én op het sociale vlak, namelijk op het
samen leven in de buurt.

Opgave van de stad
In 2016 is een belangrijke stap gezet door het vaststellen van de Nota Sterke Buurten. Hierin is
opgenomen op welke wijze het welzijn van inwoners verder versterkt wordt. In de nota ‘Buurtgericht
Leven’ is aandacht voor de andere domeinen (fysiek, cultuur, veiligheid). In het afgelopen jaar zijn
mooie initiatieven ontstaan zoals het nieuwe ontmoetingsplek ‘Het huis van de buurt van de
Riebeeck’, zijn er stappen gezet in Hervorming Welzijn en sterke buurtnetwerken.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
8.342
-687
7.655
8.531
-689
7.842
189
-2
187

Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Lasten
530
134
115
-50
-56
-232
-220
-32
189

Versa, integrale vergoeding in afbouwkosten
Niet gerealiseerde taakstelling Welzijn
Maatschappelijk vastgoed
Visitatiecommissie
Nieuwe zorgtaken: stelpost buurtteams
Mantelzorg compliment
Multi probleem huishoudens
Overige
Totaal verschil

Baten

-2
-2

Saldo
530
134
115
-50
-56
-232
-220
-34
187

Toelichting
1. In 2016 heeft de gemeente Versa € 530.000 betaald als tegemoetkoming in de (door een
onafhankelijk accountant vastgestelde) frictiekosten van Versa. Door de lagere subsidie werd
Versa onder andere geconfronteerd met gedwongen ontslagen, transitievergoedingen en andere
afbouwkosten. Afgesproken is dat de gemeente een deel van de frictiekosten betaalt en hiermee
het verleden afsluit. Versa betaalt de resterende frictiekosten en heeft als tegenprestatie haar
bezwaren tegen het afbouwen van de subsidie ingetrokken. De afspraken zijn vastgelegd in een
overeenkomst met Versa.
2. In de begroting 2016 was een taakstelling van € 600.000 op Welzijn opgenomen. Deze
taakstelling is voor € 466.000 gerealiseerd. Het nadeel van € 134.000 wordt grotendeels
verklaard uit het feit dat de ingangsdatum voor de lagere subsidie aan Versa met 5 maanden is
uitgesteld; pas vanaf 1 juni 2016 kon de subsidie afgebouwd worden in plaats van 1 januari 2016.
Dit mede naar aanleiding van de besprekingen in de commissie Samenleving van juni en
september 2015. Het nadelig effect kon niet meer worden meegenomen in de
Programmabegroting 2016.
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3. Betreft niet geraamde verbouwingskosten ten behoeve van de huisvesting Kringloopwinkel.
Daarnaast is anticiperend op de nog te realiseren duurzaamheidsmaatregelen een stelpost voor
besparing op energie opgenomen. De maatregelen worden in 2017 gerealiseerd, waardoor de
besparing in 2016 niet wordt gehaald.
4. De inzet van een visitatiecommissie om het functioneren van het Sociaal Plein te meten is pas
zinvol als de maatregelen uit het project WINST zijn doorgevoerd. Daarom is besloten het bezoek
van een visitatiecommissie uit te stellen. Minder uitgaven leidt tot een lagere onttrekking uit de
reserve.
5. In de overdracht van financiële middelen van het Rijk naar de gemeenten was ook een klein
bedrag opgenomen voor de opzet van buurtteams. Op dit budget zijn in het verslagjaar geen
uitgaven geboekt.
6. Ook in 2016 is geïnvesteerd in communicatie rondom het mantelzorg compliment. Hoewel dit
heeft geleid tot meer aanvragen dan in 2015, is in 2016 het budget niet volledig uitgeput. In 2017
zal worden bezien of dit budget voor mantelzorgwaardering op een betere wijze kan worden
aangewend om mantelzorgers te ondersteunen.
7. Door Multi Probleem Huishouden beter in kaart te hebben is in 2016 het expertteam gestart. Dit
team ondersteunt de regisseurs van het Sociaal Plein bij de aanpak van de Multi Probleem
Huishoudens. In een beeldvormende sessie in november is de raad geïnformeerd over de
vorderingen in de aanpak van Multi Probleem Huishouden. Omdat het project wordt gedekt
vanuit de reserve sociaal domein zal de onttrekking uit de reserve eveneens € 220.000 lager zijn.
Het project loopt door in 2017, derhalve zal u bij de resultaatbestemming verzocht worden om
een extra onttrekking uit de reserve sociaal domein.
8. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 34.000.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
Elke buurt heeft in 2016 een buurtgesprek dat vanuit de
gemeente wordt gefaciliteerd
Inwoners die deelgenomen hebben aan buurtplannen
beoordelen het proces met > 7
Inwoners zijn bekend met de buurtaanpak en zijn zich
bewust van het feit dat zij onderdeel zijn van de buurt (2016
nulmeting)
We ontwikkelen samen met de buurt indicatoren voor de
programmabegroting 2017
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Realisatie 2016
Dit is in 2016 gerealiseerd.
Deze prestatie-indicator is niet haalbaar omdat
het proces van buurtplannen in 2017 doorloopt.
In iedere buurt is een buurtgesprek geweest en
is een bewustwordingscampagne gestart.
Hierdoor zijn inwoners in toenemende mate
bekend met de buurtaanpak.
Dit is niet gerealiseerd omdat de
buurtgesprekken gedurende 2016 hebben
plaatsgevonden. Resultaten konden daarom
niet worden meegenomen bij de voorbereiding
van de programmabegroting 2017.

Ambitie 3. Versterken buurten door vernieuwen welzijn
Wij willen met onze inwoners bereiken dat zij meer met én voor elkaar gaan doen. Het nieuwe welzijn is erop
gericht om onze inwoners te hierbij te ondersteunen. Daarnaast willen we met het nieuwe welzijn bereiken
dat we inwoners beter ondersteunen, als zij een ‘steuntje in de rug ‘nodig hebben. Daarmee willen we
voorkomen dat problemen zwaarder worden. ‘Lichte problemen willen we licht houden’
Realiseren we concreet
Buurtgesprekken houden Uitrol van de pilot
in alle buurten
Buurtverkenning.

Realisatie 2016
Ster
In alle buurten zijn buurtgesprekken met
B
bewoners gehouden en met de
verschillende partners uit het
buurtnetwerk. In elke wijk is bovendien
een B-100 gesprek gevoerd.
Voortzetten hervorming In samenwerking met bewoners De nota “De Sterke Buurt, onderdeel
B
welzijn
en professionals van organisaties hervorming welzijn” is vastgesteld. Over
als Versa, Mee, HilverZorg en
de implementatie van deze nota maken
woningbouwcorporaties.
we nu uitvoeringsafspraken met de
welzijnsorganisaties.
Inzetten op ontmoeting Kern is het versterken, uitbreiden De ontmoetingsfunctie van buurthuizen is B
in de buurt
en combineren van ontmoetings- versterkt. Zo is er meer ruimte voor
mogelijkheden.
bijzondere doelgroepen. Daarnaast zijn er
nieuwe ontmoetingsplekken gerealiseerd.
Een voorbeeld is het huis van de buurt van
de Riebeeck. Ook is er een
samenwerkingsverband Ontmoeting
opgericht door de 9 grote zorg en
welzijnaanbieders in Hilversum. Daardoor
heeft het aantal
ontmoetingsmogelijkheden een impuls
gehad.
Realiseren sterke
Het ontwikkelen van bij de buurt Het realiseren en in stand houden van
B
buurtnetwerken
aansluitende buurtnetwerken.
buurtnetwerken is een continu proces.
Rondom de buurtcoördinatoren zijn er
netwerken gevormd met de buurtwerker
en kernfiguren uit de buurt (actieve
bewoners, scholen,
bewonersverenigingen).

Realiseren we daarnaast
Digitaal Buurtplatform
Het buurtplatform wordt samen
realiseren
met inwoners ingericht en aan de
buurten gegeven.

Buurtplannen uitvoeren Uitvoering geven aan de met de
inwoners geschreven
buurtplannen gericht op welzijn.
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Realisatie 2016
Ster
Het LeeftSamen platform is operationeel,
B
maar het gebruik van dit platform blijft
achter bij de verwachting. In 2017 wordt
bezien op welke manier we digitale
hulpmiddelen kunnen inzetten die
aansluiten op de vraag van de buurt.
In 2016 zijn geen buurtplannen opgesteld
B
omdat eerst de gesprekken met de buurt
zijn gevoerd over identiteit en de
buurtanalyse. In deze gesprekken ging het
voornamelijk over fysieke onderwerpen
(parkeren, openbare ruimte, veiligheid). In
2017 worden buurtplannen opgesteld.
Hierbij wordt de vraag over welzijn actief
bij de buurt opgehaald. Voorbeelden zijn

behoefte aan kinder- en jongerenwerk,
maatschappelijke ondersteuning.
Stimuleren van sociale
Met inwoners en ondernemers
Sociaal Plein en welzijnsorganisaties
werkplekken in de buurt mogelijkheden onderzoeken voor overleggen met elkaar om bepaalde
het realiseren van sociale
doelgroepen een sociale werkplek te
werkplekken in de buurt.
bieden. Echter, in 2016 zijn er geen
mogelijkheden onderzocht voor het
realiseren van nieuwe sociale werkplekken
in de buurt.
Inzetten op monitoren
De gemeente gaat van een
Als lerende organisatie wordt werkende
en samen sturen
faciliterende rol naar een regierol. weg de rol van de gemeentelijke
organisatie geëvalueerd. Ook wordt
bekeken op welke manier de gemeente
buurt gericht kan werken. Actualiteit en
dynamiek zijn verschillend per
organisatieonderdeel. Concreet hebben
we met Versa Welzijn afgesproken hoe de
door Versa Welzijn uitgevoerde taken
worden geëvalueerd. In 2016 is de
implementatie hiervan gestart.
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2.3 Volksgezondheid
Wij hebben als gemeente een taak inwoners te stimuleren gezond te leven en te wijzen op
mogelijke risico’s van ‘ongezond’ gedrag.

Opgave van de stad
In 2016 is veel werk verricht op het gebied van de dementievriendelijke gemeente en is de gemeente
een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente geworden. In de concept visie Sociaal Domein is
voor de komende jaren het gezondheidsbeleid integraal opgenomen. Deze visie wordt in 2017 in de
raad besproken. Het gezondheidsbeleid krijgt in 2017 verder concreet vorm door met de GGD
afspraken te maken over hun inzet in Hilversum, het vaststellen van het nieuwe regionale preventie
en handhavingsplan en verder uitvoeren van het JOGG project.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
2.940
-6
2.934
2.954
2.954
14
6
20

Verklaring verschillen
#
1

Lasten
14
14

Overige afwijkingen
Totaal verschil

Baten
6
6

Saldo
20
20

Toelichting
1. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een nadeel geven van
€ 20.000. Dit nadeel is inclusief een voordeel van € 16.000 door een herschikking van budgetten
vanuit de kadernota 2016.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
We ontwikkelen in 2016 een nieuw gezondheidsbeleid en
bepalen in dit nieuwe beleid de indicatoren

Realisatie 2016
Nieuw beleid mogelijk in 2017 (zie toelichting
bij ambitie 4)

Ambitie 4. Een gezonde samenleving bevorderen
Inwoners in de regio Gooi leven gemiddeld gezonder in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Als
gemeente willen wij dat deze gezonde levensstijl ook de komende jaren tenminste gehandhaafd blijft.
Realiseren we concreet
Een gezonde regio
blijven

We houden de
monitoringsresultaten op
hetzelfde niveau: beoordeling van
eigen gezondheid als (zeer) goed
(jongeren 83%, volwassenen 85%
en 65 plussers 67%).
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Realisatie 2016
Ster
De GGD heeft de tweejaarlijkse enquête in
gang gezet. In 2017 komen de nieuwe
cijfers. In regionaal verband werken we
aan een Preventie- en handhavingsplan
ten aanzien van alcohol en jeugd. Samen
met de regio zijn we gestart met het
project JOGG (Jongeren op Gezond
Gewicht).

Uitvoeren
intentieverklaring
dementievriendelijke
gemeente

De werkgroep
dementievriendelijke gemeente
voert verscheidene projecten uit
o.a. op het gebied van
taboedoorbreking en
informatievoorziening waardoor
Hilversum een
dementievriendelijke gemeente
wordt.

De werkgroep dementievriendelijke
gemeente heeft de geplande resultaten
behaald. In het voorjaar 2016 is o.a. de
eerste solidariteitssticker aan supermarkt
Jongerius uitgedeeld. In de week van de
Alzheimer hebben diverse activiteiten
succesvol plaatsgevonden, waaronder op
21 september “de geheugenpoli komt naar
u toe”.

Hiervoor voeren we gerichte
acties uit.

Realisatie 2016
Ster
In de conceptvisie Sociaal Domein die in
2017 in de raad wordt behandeld, is voor
de komende jaren het gezondheidsbeleid
integraal opgenomen na een evaluatie van
het huidige uitvoeringsplan. Het
gezondheidsbeleid zal in 2017 concreet
vorm krijgen door lokaal afspraken te
maken over de inzet van de GGD, het
concreet vaststellen van het nieuwe
regionale Preventie- en handhavingsplan
alcohol en jeugd en uitvoeren van het
project JOGG.
Zie toelichting bij prestatie 'Een gezonde
regio blijven'.

Realiseren we daarnaast
Actualiseren
gezondheidsbeleid

Bestrijden
alcoholmisbruik en
bevorderen gezond

56

2.4 Onderwijs en jeugdzaken
De rol van de gemeente is tweeledig. Enerzijds hebben we een fysieke verantwoordelijkheid:
namelijk het realiseren van goede onderwijsgebouwen voor het basisonderwijs, het voortgezet
onderwijs en het speciaal onderwijs. Anderzijds hebben we als gemeente een sociale
verantwoordelijkheid: namelijk samen met de onderwijssamenwerkingsverbanden ervoor zorgen
dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in het Passend Onderwijs.

Opgave van de stad
Zowel ten aanzien van onze fysieke verantwoordelijkheid als de sociale verantwoordelijkheid van
scholen zijn in 2016 de nodige stappen gezet. Zo is o.a. het onderwijshuisvestingsplan vastgesteld, is
met partners op het gebied van het passend onderwijs verder gewerkt aan de ontwikkelagenda
2014-2018 en is de aanpak rondom vroegtijdig schoolverlaters versterkt. In 2016 is de gemeente
samen met partners begonnen met het ontwikkelen van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB).
Met dit OAB willen we voorkomen dat talent 'verspild' wordt doordat leerlingen, alleen vanwege een
taalachterstand, niet het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit op hun mogelijkheden.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
15.755
-3.736
12.019
15.790
-3.851
11.938
35
-115
-81

Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6

Exploitatie- en klokurenvergoedingen onderwijs
Stelpost extra ontvangen middelen Kinderopvang
Onderwijshuisvesting (gymlokalen)
Onderwijshuisvesting, incidentele last onderhoud
Dekking kadernota 2016
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Lasten
-59
-47
52
200
-50
-62
34

Baten

-83

-32
-115

Saldo
-59
-47
-31
200
-50
-94
-81

Toelichting
1. Er waren achterstanden ontstaan in de afwikkeling van kosten voor onderwijs over 2014 en
2015. In de jaarrekening 2015 was hiermee rekening gehouden door deze kosten op te nemen in
een balanspost voor afdoening in 2016. De achterstanden zijn in het verslagjaar geheel
ingelopen. De extra in dit jaar geboekte kosten zijn lager uitgevallen dan deze balanspost.
2. Door de late beschikbaarstelling is deze extra in 2016 ontvangen € 47.000 niet meer besteed. Via
de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds zijn meerjarig extra budgetten ter
beschikking gekomen voor de voorschoolse opvang van alle peuters. Door de gemaakte
bestuurlijke afspraken zullen meer peuters dan nu het geval is naar de voorschoolse opvang
gaan. Zie hiervoor het raadsvoorstel 'Septembercirculaire 2016 gemeentefonds' (raadsbesluit
14 december 2016).
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3. Het gymlokaal aan de Lopes Diaslaan is meer gebruikt dan waar in de begroting rekening mee is
gehouden. Naast extra huurinkomsten zijn er ook extra kosten gemaakt voor beheer en
onderhoud. Per saldo geeft dit een voordeel van € 31.000.
4. Het Rijk heeft besloten om per 1 januari 2015 het onderhoud van de schoolgebouwen over te
laten gaan van de gemeenten naar de scholen zelf. De scholen zijn vanaf 2015 dan ook verplicht
om dit onderhoud te verrichten waarvoor ze rechtstreeks van het rijk budget ontvangen. Eind
2016 zijn de laatste meer ingewikkelde dossiers afgerond waardoor de daadwerkelijke
overdracht van het onderhoud plaats kan vinden. Met de overdracht zijn extra kosten vanwege
achterstallig onderhoud noodzakelijk. Het betreft een éénmalige uitgave.
5. In de kadernota 2016 zijn -anders dan in voorgaande jaren- ook plannen voor het lopende jaar
(2016) opgenomen. Deze plannen zijn gedekt door herschikking van budgetten. De herschikking
op dit thema betreft het niet besteden van enkele kleinere restbudgetten.
6. Het gaat hier om kleinere afwijkingen (saldo € 94.000 voordeel) waaronder voordelen op het
schoolmaatschappelijk werk (€ 23.000), op maatschappelijke stages (€ 22.000) en op preventieve
ondersteuning peuters (€ 19.000).

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
We ontwikkelen in 2016 een nieuwe indicator voor
onderwijshuisvesting

We meten het aantal voortijdig schoolverlaters (regionale
cijfers) en voldoen aan de afspraken uit het convenant
(Streefcijfer: 300)

Realisatie 2016
Een nieuwe indicator is niet relevant, omdat
90% van de scholen momenteel passend is
gehuisvest. 100% is gezien de dynamiek van het
werkveld geen realistisch doel. Monitoring van
activiteiten (uitvoering van taken die voortvloeit
uit nieuw beleidsplan) is wel
gewenst.WILLEMIJN MOET AANVULLEN
Het aantal VSV-ers wordt structureel gemeten.
In schooljaar 2015-2016 waren er 106 VSV'ers in
Hilversum en op regionaal niveau 302. Dit is een
daling t.o.v. schooljaar 2014-2015 (137 VSV'ers
in Hilversum en 387 VSV'ers op regionaal
niveau).

Ambitie 5. Goede zorg voor jeugd samen met onderwijs

Realiseren we concreet
Meer jongeren aan een
startkwalificatie helpen

Meer zichtbare
ondersteuning op

We passen diverse maatregelen
toe uit het convenant tussen het
ministerie van OCW, gemeenten,
voortgezet onderwijs en MBO.

We sluiten hierbij aan op het
passend onderwijs en maken
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Realisatie 2016
Ster
Voor de nieuwe periode (2016-2019) is op
regionaal niveau gewerkt aan een nieuw
convenant (2016-2019) Vroegtijdig
Schoolverlaten. Dit is de onderlegger voor
de nieuwe subsidieaanvraag Match op
Meedoen bij het Rijk. Deze
subsidieaanvraag is onlangs (januari 2017)
gehonoreerd. Met deze aanvraag worden
diverse projecten uitgevoerd zoals Aanpak
verzuim 18+ (RMC), Pluscoaches op MBO,
Track the Talent.
In de bestuursopdracht JEUDGslag heeft
de jeugdgezondheidszorg de opdracht

scholen bieden aan
kinderen en jongeren

Sociaal Plein betrekt
buurt en school bij plan
van aanpak jeugdigen

nieuwe afspraken over inzet van gekregen om zichtbaar aanwezig te zijn op
jongerenwerkers en
scholen. Dit wordt gerealiseerd door met
jeugdgezondheidszorg op scholen. scholen onder andere afspraken te maken
over inloopspreekuren en voorlichting. Op
dit moment loopt een project om het
jongerenwerk uitgevoerd door Versa
Welzijn in te richten.
De directe omgeving van
Een werkafspraak voor consulenten
jeugdigen is van groot belang voor Sociaal Plein is om de buurt en school te
een effectieve aanpak.
betrekken bij een plan van aanpak voor
jeugdigen.

Realiseren we daarnaast
Actualiseren Integraal
We richten ons op het verlagen
Huisvestingsplan
van de budgetten, aansluitend bij
Onderwijsvoorzieningen het landelijk gemiddelde.

59

Realisatie 2016
De raad heeft in 2016 het Integraal
Huisvestingsplan vastgesteld. Hierin is
opgenomen dat het investeringsvolume
van 3,3 miljoen verlaagd wordt naar 2,6
miljoen.

Ster

Overig programma
Financiële verantwoording
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Primitieve Wijziging
Actuele Realisatie
begroting begroting begroting
2016
2016
2016
2016

Thema
Lasten
2.1
Zorg
2.2
Welzijn
2.3
Volksgezondheid
2.4
Onderwijs en jeugdzaken
Totaal Lasten
Baten
2.1
Zorg
2.2
Welzijn
2.3
Volksgezondheid
2.4
Onderwijs en jeugdzaken
Totaal Baten
Saldo
2.1
Zorg
2.2
Welzijn
2.3
Volksgezondheid
2.4
Onderwijs en jeugdzaken
Totaal van Lasten en Baten
Mutatie reserves
Resultaat

Verschil
2016

60.180
7.351
2.940
14.862
85.333

1.842
991
0
893
3.726

62.022
8.342
2.940
15.755
89.059

53.527
8.531
2.954
15.790
80.802

-8.495
189
14
35
-8.257

-7.889
-537
-6
-2.436
-10.868

0
-150
0
-1.300
-1.450

-7.889
-687
-6
-3.736
-12.318

-3.876
-689
0
-3.851
-8.417

4.013
-2
6
-115
3.901

52.291
6.814
2.934
12.426
74.465
-436
74.029

1.842
841
0
-407
2.276
478
2.754

54.133
7.655
2.934
12.019
76.741
42
76.783

49.650
7.842
2.954
11.938
72.385
1.112
73.497

-4.483
187
20
-81
-4.356
1.070
-3.286

Betrokken partijen uit de stad
Voor het realiseren van onze opgave werken wij met veel partijen samen, zoals:
- instellingen én professionals die ondersteuning bieden
- het medische circuit zoals huisartsen, ziekenhuis en zorgverzekeraar
- onderwijsinstellingen
- woningbouwcorporaties
- andere gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek
- inwoners
We hebben een Taskforce ingericht met vertegenwoordigers vanuit bovenstaande partijen. De
leden van de
Taskforce zijn ambassadeurs van het realiseren van de cultuuromslag bij professionals in het Sociaal
Domein.

Kaderstellende Beleidsnota's









Uitvoeringsnota Transitie Sociaal Domein, juni 2014
De transformatie in het sociaal domein, oktober 2013
Jeugdnota #jonginhilversum 2013-2016
Passende Ondersteuning pijler 3 #jonghilversum, aanvullend beleidsplan 2015-2016.
Verordening sociaal domein gemeente Hilversum 2015.
Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015.
Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015.
WMO beleidsplan “Hilversum voor iedereen 2012-2015”.
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Aanvullend Wmo beleidsplan ‘Hilversum voor Iedereen’ 2014 en 2015A
Beleidsnota brede scholen 2012-2016 gemeente Hilversum: “Breder dan school 2012-2016”.
Peuterspeelzaalbeleid en de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 20122016.
Onderwijshuisvestingsbeleid en Meerjarenplanning 2017-2024
Onderwijshuisvestingsplan 2016.
Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2016.
Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling gemeente Hilversum 2016.
Nota Maatschappelijke Zorg (2013)
Nota Gezondheidsbeleid in Hilversum (2013)
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Programma 3: Werken
Een aantrekkelijke stad voor ondernemers, een sociale stad voor inwoners en een
bereikbare stad voor iedereen.

Dit programma gaat over de arbeidsmarkt. Een goed functionerende arbeidsmarkt
zorgt voor meer kansen tot ontplooiing van Hilversummers. We onderscheiden
hierbij vier onderliggende thema’s: de ondernemende stad, de werkende stad, de
sociale stad en de bereikbare stad.

Ondernemende stad:
Een ondernemende stad gaat over een goed ondernemingsklimaat, dienstverlening van hoge
kwaliteit en toekomstbestendige winkelgebieden en werklocaties. Het ontwikkelen en versterken
van de creatieve sector is de eerste prioriteit.

Werkende stad:
Dit omvat de thema’s werkgelegenheid, arbeidsontwikkeling en het creëren van arbeidsplaatsen.

Sociale stad:
Een sociale stad houdt in dat bewoners optimale kansen hebben op deelname en bijdrage aan het
sociale en economische leven, en dat waar nodig en indien gewenst (financiële) ondersteuning
adequaat is.

Bereikbare stad:
Dit heeft betrekking op de mobiliteit van alle Hilversummers voor werk of voor school en op de
bereikbaarheid van de stad als geheel. Verkeer, openbaar vervoer en doorstroom horen daarbij.
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Ambitie van de gemeente
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3.1 Ondernemende stad
Een ondernemende stad gaat over een goed ondernemingsklimaat, dienstverlening van hoge
kwaliteit en toekomstbestendige winkelgebieden en werklocaties. Het ontwikkelen en versterken
van de creatieve sector is de eerste prioriteit.

Opgave van de stad
Hilversum beschikt over een goed ondernemingsklimaat. Dit zorgt ervoor dat bestaande
werkgelegenheid behouden blijft en versterkt wordt, en nieuwe werkgelegenheid wordt toegevoegd.
De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers is van hoge kwaliteit. We kennen onze
bedrijven en ondernemers en reageren adequaat op hun vragen en behoeften. Daarbij helpen we
starters en zijn aantrekkelijk voor bedrijven die net een stap verder zijn dan de opstartfase.
In 2016 is de capaciteit van het accountmanagement versterkt en inhoudelijk vormgegeven. De
ontwikkeling van een (virtueel) businesspoint of bedrijvenloket loopt door in 2017 en is in de
begroting 2017 opgenomen.
De inspanningen van de gemeente zijn er op gericht de creatieve economie in Hilversum te
versterken. Dat doen we lokaal, regionaal, in Noordvleugel verband en nationaal. We verbinden,
jagen aan, stimuleren en faciliteren. De positie van Hilversum als knooppunt voor digitale media
wordt herkend in de MRA, in Utrecht en bij het Rijk. Dat heeft effect. Het aantal partijen dat zich
committeert aan evenementen, talentontwikkeling en innovatieprojecten neemt toe. Bedrijven
ervaren het effect van inspanningen van de gemeente: talent komt dichtbij beschikbaar. Er
vertrekken bedrijven, maar er komen ook nieuwe bedrijven voor terug. Het aantal m2 in Hilversum
voor grote bedrijven is beperkt, dat is een risico voor de toekomst.
De resultaten van het stimuleren van evenementen zijn zichtbaar in de stad tijdens piekmomenten
als de Dutch Media Week en Dudok in Concert. Doorlopende zichtbaarheid moet echter nog flink
toenemen. 2017 staat vooral in het teken van het zichtbaar maken van de mediastad.
We werken aan het opbouwen en versterken van stevige uitvoeringsorganisaties (Immovator,
Hilversum Media Campus en citymarketing i.o.) die de initiërende rol van de gemeente vanaf 2017
kunnen overnemen.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
3.950
-657
3.293
3.589
-589
3.000
-361
68
-293
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Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6
7

Marktgelden, ventvergunningen en marktterrein
Media
Dudokconcert
Stadsfonds
Gevelfonds
2e Ontsluitingsweg Kerkelanden
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Lasten
-27
203
75
-63
-82
-436
-31
-361

Baten
53
-7

22
68

Saldo
26
196
75
-63
-82
-436
-9
-293

Toelichting
1. Het jaar 2016 was een verbouwingsjaar van de markt. Op 1 februari is deze verbouwing gestart
en hiervoor is per 1 januari 2016 de woensdagmarkt met ongeveer 20% gekrompen. Deze
situatie (van een kleinere woensdagmarkt) is definitief, dus ook nadat de verbouwing is
afgerond. In 2016 is er vanwege de verbouwing minimale ruimte geweest voor open plekken.
2. Per saldo is er op dit thema ten aanzien van media een nadeel van € 196.000. Dit nadeel wordt
volledig gedekt door een voordeel op thema 01.02 - Levendige stad op het gebied van media van
€ 212.000.
3. In de Kadernota 2016 heeft uw raad voor 2016 € 150.000 gereserveerd voor grote evenementen.
Bij de Kadernota 2016 is geen begrotingswijziging voorgelegd. Met een raadsinformatiebrief
hebben wij u geïnformeerd over de “Terugblik Dudok in Concert en aanvullende subsidie
Stichting Open Studio Dagen”. Er was sprake van een aanvullende subsidie van € 75.000.
4. De subsidie aan de stichting Stadsfonds Hilversum is geraamd op € 930.000. De werkelijke
bijdrage is € 837.000. Dit is 90% van het geraamde bedrag. De oorzaak ligt in een directe relatie
tussen OZB en het Stadsfonds: lagere opbrengst OZB betekent een lagere subsidie aan het
Stadsfonds. Afrekening van de subsidie zal plaatsvinden in de loop van 2017.
5. Het gevelfonds is per 1 januari 2016 ingesteld voor een periode van twee jaar. In 2016 zijn de
eerste aanvragen gehonoreerd. Gelet op de doorlooptijd van aanvraag tot aan afronding van de
werkzaamheden is het budget 2016 nog maar beperkt benut. Voor het Gevelfonds is in 2016 een
budget beschikbaar van € 100.000. De werkelijke lasten bedragen € 18.000. Per saldo is er een
voordeel van € 82.000. Gelet op de lopende aanvragen en de interesse die er is verwachten we
dat het totale beschikbare bedrag volledig zal worden benut. Om de middelen hiervoor
beschikbaar te houden, zal voorgesteld worden dit budget over te mogen hevelen.
6. Het overleg over het tracé van de aanleg van de 2e ontsluitingsweg Kerkelanden heeft meer tijd
gekost dan was voorzien. Met de uitvoering is eind 2016 een begin gemaakt en zal in 2017
worden afgerond. De uitvoeringskosten zijn geraamd op € 436.000. Deze kosten worden gedekt
door een onttrekking uit de reserve Werklocaties. In 2016 zijn er echter nog geen kosten
gemaakt, waardoor een onttrekking niet heeft plaatsgevonden.
7. De post overige afwijkingen bestaat uit diverse na- en voordelen op kleine budgetten met
inbegrip van een klein voordeel (€ 5.000) als gevolg van de herschikkingen kadernota 2016.
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Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
Realisatie 2016
Een toename van het aantal banen in Hilversum met 0,5% (= De cijfers over 2016 zijn pas in maart 2017
230 banen)
beschikbaar.
In 2016 heeft enerzijds een aantal
faillissementen in de detailhandel voor een fors
banenverlies gezorgd. Maar in 2016 is ook
sprake van aantrekking van de economie.
Zonder de definitieve cijfers is het nog moeilijk
hierover een verwachting uit te spreken.
Het aantal arbeidsplaatsen in de creatieve sector in
De LISA gegevens van 2016 zijn nog niet
Hilversum stabiliseert in 2016. We zetten in op een groei van beschikbaar. De raad wordt over het realiseren
het aantal arbeidsplaatsen met ingang van 2017.
van deze prestatie via een wethoudersbrief in
2017 aanvullend geïnformeerd.
Het aantal onderwijsactiviteiten gerelateerd aan media
De Hilversum Media Campus heeft in 2016
neemt toe met minimaal 5% in 2016. Het gaat bijvoorbeeld 1.200 deelnemers getrokken. Dat is een groei
om colleges, masterclasses, challenges, stages gericht op
van 20% ten opzichte van 2015. Daarnaast heeft
MBO en HBO.
de Dutch Filmers Academy zich in Hilversum
gevestigd en is gestart met 40 studenten.

Ambitie 1. Behouden en vergroten werkgelegenheid
We behouden en versterken bestaande werkgelegenheid en voegen nieuwe werkgelegenheid toe. Onze
dienstverlening is van hoge kwaliteit.
Realiseren we concreet
Regeldruk verminderen

Realisatie 2016
Ster
In 2016 is een aanzet gegeven om de
toegang tot de gemeente voor
ondernemers te vergemakkelijken. De
vernieuwde website is overzichtelijker,
maar behoeft voor wat betreft de
inhoudelijke informatie nog verbetering.
Op grond van de Omgevingswet (invoering
in 2018) wordt het aantal regels vanuit de
rijksoverheid aanzienlijk verminderd. Het
is aan de gemeente om in aanvulling
hierop regels te bepalen. In 2017 worden
de voorbereidende werkzaamheden in
gang gezet. De ontwikkeling van betere
dienstverlening aan ondernemers is
daarom in 2017 wederom in de begroting
opgenomen.
Oprichten
- Accountmanagement wordt met Met ingang van het 2e kwartaal 2016 is
accountmanagement en name gericht op de mediasector.- het accountmanagement qua beschikbare
bedrijvenloket
Voorbereiden oprichting
capaciteit versterkt. Hierbij zijn
Businesspoint voor betere
ondernemersdoelgroepen en
dienstverlening aan ondernemers. aandachtsgebieden verdeeld. Media is een
van de belangrijkste aandachtsgebieden.
De volgende stap was het inhoudelijk
verder vormgeven van het
accountmanagement, dit is eind 2016
afgerond. Een bedrijvenloket is een
belangrijk component voor betere
dienstverlening aan ondernemers en
wordt verder voorbereid en gerealiseerd.
Het verminderen van het aantal
regels waar bedrijven en
ondernemers aan moeten
voldoen en waar mogelijk
voorkomen van dubbel
verstrekken van gegevens.
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Het loopt door in 2017 en is in de
begroting 2017 opgenomen.
Versterken detailhandel - We brengen de leegstand van
De leegstand is (behoudens voormalig
winkelpanden in en rond het
V&D pand) in het centrum aantoonbaar
centrum verder terug door inzet afgenomen. Ondernemers hebben weer
van een acquisiteur en
vertrouwen in het centrum. De gemeente
transformatie van het
heeft qua acquisitie een belangrijke basis
randgebied.- We versterken de
gelegd waarop de stichting Centrum
aantrekkingskracht van het
Hilversum in 2017 zal verder bouwen. In
centrum via een sterk
het Ontwerp Detailhandelskader dat in
evenementenprogramma dat
2016 is opgesteld (ligt februari 2017 ter
wordt opgezet en gecoördineerd inzage) wordt de aanpak van het
door de centrummanager.- Ter
randgebied verder uitgewerkt.
ondersteuning van de ambities
Transformatie wordt daardoor nog meer
van de Gijsbrecht stellen we een ondersteund. Een nieuwe Bedrijven
nieuwe Bedrijven
Investeringszone Gijsbrecht is
Investeringszone in.
gerealiseerd.
Verbeteren werklocaties Een nieuwe visie op het
Een nieuwe visie op het Arenapark is nog
en bestrijden leegstand Arenapark vaststellen, als
niet gereed. Wel zijn voorbereidingen
voorbeeld van een
getroffen. Er wordt veel energie gestoken
toekomstbestendige werklocatie. in het onderhouden van een goede relatie
met eigenaren en gebruikers, en worden
wensen zoveel mogelijk gefaciliteerd. Dit
geldt ook voor de andere werklocaties.
Het ontwikkelen van een visie krijgt in
2017 een vervolg.

C

Realiseren we daarnaast
Realisatie 2016
Ster
Opstellen horecabeleid In samenspraak met ondernemers Het horecakader is in 2016 opgesteld en is C
en omwonenden.
begin februari 2017 in de Cie E&B
aangeboden.
Ontwikkelen
De infrastructuur van
In december 2016 is opdracht gegeven om
infrastructuur
bedrijventerrein Kerkelanden
een tweede ontsluitingsweg van
Kerkelanden
vergt aanpassing.
bedrijventerrein Kerkelanden naar de
Oscar Romerolaan aan te leggen. Hiervoor
is subsidie van de provincie beschikbaar en
heeft Hilversum geld gereserveerd. De
weg is voldoende breed om vrachtverkeer
over heen te laten rijden, zowel het terrein
óp als er weer vanaf. Omdat minder
keerbewegingen nodig zijn en bedrijven
via kortere aanrijroutes bereikbaar
worden, ontstaat een bedrijventerrein dat
veiliger is. In geval van calamiteiten is het
bedrijventerrein beter en sneller te
verlaten en voor hulpdiensten sneller
bereikbaar. Bovendien krijgt de
zuidwesthoek een directere zichtbaarheid,
wat positief is voor de bedrijven. Begin
2017 is de weg gereed.
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Ambitie 2. Versterken van de creatieve sector
Creatieve bedrijven hebben voldoende toegang tot gekwalificeerde (media)professionals.
Realiseren we concreet
Stimuleren startups

De ontwikkeling van een nieuwe
locatie voor creatieve startende
ondernemers stimuleren en
faciliteren.

Verder ontwikkelen
Mediapark

- Multifunctioneel- Meer ruimte
voor nieuwe creatieve kleine
bedrijven- Beter aangesloten op
de stad

Verstevigen Hilversum
Mediacampus

We stimuleren en faciliteren de
Hilversum Mediacampus zodat
studenten en professionals uit
heel Nederland naar Hilversum
komen voor de beste opleidingen.
We bepalen onze
acquisitiestrategie gericht op het
versterken van de creatieve sector
en sluiten aan op mogelijkheden
voor (inter)nationale acquisitie in
Amsterdam, MRA en Utrecht.

Uitvoeren acquisitie
media- en ICT-sector

Ontwikkelen Digitaal
platform / Digitale stad

We starten een pilot met externe
partijen om te komen tot een
innovatief platform waarop
inwoners, bedrijven en bezoekers
via één portal relevante, actuele
informatie kunnen vinden.
Stimuleren en faciliteren We hechten veel belang aan de
ontwikkeling RTi tot
ontwikkeling van de lokale
regionaal mediacentrum omroep tot een regionaal
mediacentrum en investeren
daarin.
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Realisatie 2016
Zowel het regionale start-up/scale-up
programma als het Hilversumse
programma Media Matters zijn succesvol
geweest in 2016: ca 70 startende
bedrijven zijn bereikt. In MRA verband is
meer verbinding ontstaan tussen de
verschillende start-up programma's.
Het Media Park heeft zich qua
programmering (bijeenkomsten en
evenementen) verder ontwikkeld, met de
Dutch Media Week als hoogtepunt met
30.000 bezoekers die het Media Park
hebben bezocht. In vergelijking met
voorgaande jaren zijn er geen grote
afwijkingen in het komen en gaan van
bedrijven, vertrek en vestiging behoort tot
de normale dynamiek op het park. Wel is
geconstateerd dat voor een duurzame
ontwikkeling van het park meer
investeringen nodig zijn. Die kunnen niet
door de gemeente worden opgebracht. De
gemeente heeft een faciliterende en
verbindende rol gespeeld en zal dit
continueren.
De Media Campus heeft in 2016 1.200
deelnemers getrokken, een zeer goed
resultaat. Tevens is de campus
ondergebracht in een stichting, waarmee
de governance versterkt is.
In 2016 is een acquisitieplan opgesteld,
waar gefaseerd uitvoering aan zal worden
gegeven. Marketing van de unique
sellingpoints van Hilversum en het media
ecosysteem heeft eerste prioriteit. Hier is
in 2016 mee gestart, onder andere door
het aanpassen van mediastad.nl.
De pilot is grotendeels gereed, en is in
samenwerking tussen het programma
Media en programma Buurten ontwikkeld.
Implementatie van het platform staat
gepland voor medio 2017.

Ster
M

M

M

M

M

Er is een uitgebreide verkenning gedaan
M
naar de ontwikkeling van een regionaal
mediacentrum. Deze verkenning loopt nog
en richt zich sterker op het opbouwen van
een gezamenlijke Streekredactie, waarin
lokale omroepen, de regionale omroep en
commerciële partijen samen content
produceren die via lokale
distributiekanalen wordt verspreid.

Realiseren we daarnaast
Realisatie 2016
Vaststellen Beleid Media De Nota creatieve industrie 2013- Het nieuwe beleidskader Tipping Point
en creatieve industrie
2016 wordt herijkt.
2016-2019 is in het voorjaar van 2016
vastgesteld.
Realiseren
We verkennen de samenwerking Het afsluiten van convenanten is niet
Mediaconvenanten met met scholen en mediahaalbaar gebleken. Wel is er op
primair en voortgezet
organisaties om media in het
projectbasis meer samengewerkt met
onderwijs
onderwijs te versterken, met als zowel primair als voortgezet onderwijs.
doel te komen tot convenanten
waarin deze samenwerking wordt
geborgd.
Maken afspraken met
Betreft onder andere het
De Hilversum Media Campus is een spin in
bedrijven ter
ondersteunen van inhoudelijke
het web als het gaat om het verbinden van
bevordering
ontwikkeling, technologie,
onderwijs en bedrijven, zowel in
mediaonderwijs
stageplaatsen en
langdurige partnerships als op
bedrijfsbezoeken.
projectbasis. De samenwerking richt zich
met name op het voortgezet onderwijs,
MBO en HBO.
Stimuleren netwerken
We investeren met partners in
De gemeente is actief betrokken bij de
creatieve industrie
een netwerk voor het MKB in de bestaande netwerken gericht op het
creatieve sector om uitwisseling, creatieve MKB en heeft nieuwe
groei en innovatie te stimuleren. initiatieven gefaciliteerd. Met name het
netwerk en de activiteiten op Werf35 zijn
tot ontwikkeling gekomen. Andere
voorbeelden zijn bijeenkomsten tijdens de
Dutch Media Week, de Google Digitale
Werkplaats, Worst&Whiskeyborrel in De
Vorstin en TedX Hilversum.
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Ster
M

M

M

M

3.2 Werkende stad
Dit omvat de thema’s werkgelegenheid, arbeidsontwikkeling en het creëren van arbeidsplaatsen.

Opgave van de stad
Hilversum heeft de ambitie dat meer mensen kunnen voorzien in hun eigen inkomen en zo
zelfredzaam zijn. Dat betekent dat we mensen moeten ondersteunen in hun (arbeids)ontwikkeling
en werkgevers zo nodig faciliteren en stimuleren om mensen die nu een beroep doen op de
Participatiewet, in dienst te nemen.
De resultaten op deze ambitie voldeden in 2016 niet aan onze verwachtingen. De totale instroom in
de uitkering bedroeg 635 inwoners, terwijl de totale uitstroom 518 inwoners telde.
In de begroting 2016 is geen specifieke prestatie-indicator op uitstroom naar werk geformuleerd: de
contracten met Tomin vormen de kaders. De opgave op basis van de lopende contracten was dat
Tomin 226 kandidaten zou plaatsen op vacatures. Hiervan is een aantal van 74 gerealiseerd. Om de
uitstroom naar werk alsnog te bevorderen is in het tweede halfjaar geïnvesteerd in een jobhunter bij
het Sociaal Plein. Dit heeft geleid tot 71plaatsingen op vacatures. De totale uitstroom van uitkering
naar werk bedroeg dus 145.
Om verbeteringen te realiseren in de uitvoering zijn in de tweede helft 2016 afspraken gemaakt:
 Het bestaande contract voor de arbeidsontwikkeltrajecten wordt niet gecontinueerd vanaf 1
januari 2017.
 De Werkgeversdienstverlening wordt - in plaats van bij Tomin - ondergebracht bij de regio
Gooi en Vechtstreek en de medewerkers werken vanuit het Sociaal Plein.
 Er is een externe visitatiecommissie gevraagd feedback te geven op de uitvoering in de
afgelopen twee jaar (gereed: februari 2017).
De kwaliteit van de dienstverlening van het Sociaal Plein - waaronder ook de uitvoering van werk- en
inkomensvoorzieningen - wordt de komende jaren verder versterkt via het project WINST. In dit
project is ook het ontwerp van een nieuw arbeidsontwikkelmodel (NOVA) opgenomen: een nieuwe
manier van contracteren van re-integratiepartijen en (arbeids)ontwikkelen, waarbij flexibiliteit en
maatwerk vertrekpunten zijn.
Bij het ontwikkelen van beleid om jeugdwerkloosheid tegen te gaan is actief de verbinding met
onderwijs gezocht ('Match op Meedoen').
Ondernemers pakken de uitdaging om ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen
nog niet op grote schaal op. Dit vraagt om een maatschappelijke verandering die niet op heel korte
termijn te realiseren is. Hoewel een aantal ondernemers wel de bereidheid heeft, blijkt het in de
praktijk nog moeilijk om geschikte werkplekken te creëren. Maar ook van de kant van de kandidaten
met een arbeidsbeperking blijkt het moeilijk te zijn om hun baan vol te houden. Ook de gemeente
Hilversum als werkgever ondervindt hier problemen mee.
Hilversum is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. In die
verantwoordelijkheid bouwt zij in de regionale Werkkamer aan de relatie met werkgevers,
werknemers, UWV en onderwijspartners.
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Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
5.419
5.419
5.412
-1
5.411
-7
-1
-8

Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5

Afrekening arbeidsontwikkeltrajecten 2015 + 2016
Investering in klantmanagers en jobhunter bij Sociaal Plein
Teruggave BTW over 2014 t/m 2016
Bestrijding jeugdwerkloosheid
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Lasten
331
218
-428
-113
-15
-7

Baten

-1
-1

Saldo
331
218
-428
-113
-16
-8

Toelichting
1. Voor het aanbieden van trajecten arbeidsontwikkeling en het plaatsen van mensen op vacatures
ontvangt Tomin per plaatsing een vergoeding van de gemeente. Tomin heeft in 2015 en 2016
minder mensen begeleid en geplaatst dan vooraf overeen gekomen met lagere inkomsten tot
gevolg. Contractueel is overeengekomen dat deze lagere inkomsten deels worden verrekend met
de gemeente. De afrekening over de jaren 2015 en 2016 betekent een nadeel van € 331.000.
2. Vanwege het stijgende aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 is er meer inzet voor re-integratie
nodig geweest. De extra inzet bestaat uit extra investeringen in klantmanagers en een jobhunter
bij het Sociaal Plein. De jobhunter heeft 71 mensen geplaatst op een vacature.
3. Bij de uitgaven aan derden m.b.t. de uitvoering van de Participatiewet is bezwaar aangetekend
tegen de BTW aangifte over de jaren 2014, 2015 en 2016. De belastingdienst heeft de bezwaren
overgenomen met een eenmalige teruggave van € 428.000 tot gevolg.
4. Wij hebben € 200.000 ontvangen van het ministerie voor de regio om in te zetten voor de
bestrijding van jeugdwerkloosheid. Hiervoor is een plan gemaakt, waarover u bent geïnformeerd
In de wethouders brief van 23 november 2016 betreffende Uitvoeringsprogramma jongeren,
onderwijs, werk en zorg. Van de € 200.000 is € 113.000 nog niet besteed. Het
uitvoeringsprogramma loopt door in 2017, bij de resultaatbestemming wordt u voorgesteld het
restant budget over te hevelen naar 2017.
5. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 16.000.

Ambitie 3. Optimaliseren aansluiting vraag en aanbod werk
We doen alles in ons vermogen om mensen die kunnen en willen werken aan het werk te krijgen. Om daaraan
bij te dragen realiseren we vooraf geformuleerde kwaliteiten in arbeidsontwikkeling en arbeidsbemiddeling
met als richtlijn een vastgesteld aantal plaatsingen van mensen met een uitkering, al dan niet met
loonkostensubsidie.
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Realiseren we concreet
Tomin voldoet aan
Tomin zorgt voor
opdracht opleiden en
arbeidsontwikkeling van
plaatsen werkzoekenden kandidaten met een (grote)
afstand tot werk en plaatst onder
andere 90 kandidaten (van de
1190) bij reguliere werkgevers
met behulp van
loonkostensubsidie.

Realiseren 40 sociale
werkplekken voor de
participatiedoelgroep

In de rol als
(overheids)werkgever
heeft Hilversum per 31
december 2016 drie
extra werkplekken
gecreëerd en ingevuld

Realisatie 2016
Tomin heeft in 2016 91 inwoners met een
arbeidsontwikkeltraject begeleid. Het
Werkgeversservicepunt- ondergebracht in
2015/2016 bij Tomin- heeft in 2016 74
mensen geplaatst op een vacature. Eind
december liepen nog 39 proefplaatsingen
en 54 werkervaringsplaatsen. Een extra
jobhunter bij het Sociaal Plein heeft 71
plaatsingen gerealiseerd.
In totaal zijn 145 kandidaten geplaatst op
een vacature.
De totale instroom in de uitkering bedroeg
in 2016 635, de totale uitstroom bedroeg
518 inwoners. Het gemiddelde aantal
uitkeringen (algemene bijstand inclusief de
'kleinere' regelingen Ioaw, Ioaz e.d.) in
2016 bedroeg 2.203.
Deze werkplekken zijn voor de
In 2016 zijn 81 inwoners geplaatst op een
inwoners zonder perspectief op sociale werkplek.
(betaald) werk.
Het gaat hier om inwoners die met
behoud van uitkering een vorm van
werk/dagbesteding wordt aangeboden.
Inwoners worden bij deze activiteiten
begeleid. Afhankelijk van de
mogelijkheden van de inwoner kan dit
vrijwilligerswerk zijn, maar ook
arbeidsmatige dagbesteding of een
werkplek bij bijvoorbeeld Heelo.
Volgens landelijke banenafspraak In 2016 is 1 werkplek gecreëerd in het
(sociaal akkoord) creëren we als kader van de banenafspraak. Er is 1
overheid extra banen voor
persoon geplaatst vanuit Tomin. Er zijn 3
mensen met een
kandidaten vanuit de bijstand geplaatst op
arbeidsbeperking.
een werkervaringsplaats. De werving
vanuit het doelgroepregister blijft lastig.
Ook blijkt het voor deze kandidaten
moeilijk om gedurende langere tijd hun
baan vol te houden. Er wordt voortdurend
gezocht naar mogelijkheden voor
plaatsingen.

Realiseren we daarnaast
Via regionale Werkkamer De Werkkamer heeft een
uitvoeren van Convenant sturende rol in het bevorderen
Inclusieve Arbeidsmarkt van een inclusieve arbeidsmarkt.
Vaststellen
Arbeidsmarktbewerkingsplan en
(jaarlijks) uitvoeren van een
arbeidsmarktanalyse.
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Ster
N

N

N

Realisatie 2016
Ster
De resultaten in de regio G&V blijven
N
achter bij de landelijke afspraken (dit is
niet alleen een trend in onze regio). De
tussenresultaten 2016 zijn:
In de periode eind 2012 t/m 1e
kwartaal 2016 zijn er 105 extra banen
netto bijgekomen.
Hiermee is 46% van de ambitie
eind 2016 (230 extra banen) gerealiseerd.
De groei zien we vooral bij de
reguliere banen in de marktsector. Deze
zijn met 88 banen toegenomen. Bij de
overheid zijn er 9 banen bijgekomen.

Opvallend is de relatief geringe stijging bij
de detacheringen en uitzendcontracten
met 8 banen. In andere regio’s is daar een
grotere stijging te zien.

Opstellen en monitoren
duidelijk geformuleerde
kwaliteiten van
arbeidsontwikkeling en
bemiddeling

Uitvoeren experiment
met Social Impact
Contracts

Uitvoeren
Meerjarenbeleidsplan
Participatie

Uitvoeren Regionaal plan
van aanpak jongeren en
jonggehandicapten

De verbetermaatregelen die door de
regionale Werkkamer zijn getroffen zijn
o.a.:
Maandelijks organiseren van
Meet and greets, samen met de
werkgevers,
verbeteren van de registratie,
zodat helderder is welke kandidaten in het
register zijn opgenomen.
Een arbeidsmarktbewerkingsplan is
vastgesteld en een arbeidsmarktanalyse is
uitgevoerd.
Dienstverlening gericht op wat
Als onderdeel van het project WINST
belangrijk is voor kandidaten.
wordt een nieuw ondersteuningsmodel
voor arbeidsontwikkeling ontwikkeld. Dit
vormt een belangrijk instrument voor de
juiste bemiddeling van mensen met en
zonder arbeidsbeperking naar de
arbeidsmarkt. Met de raad is begin 2017
gewerkt aan nieuwe KPI’s voor het Sociale
Domein, inclusief de wijze van monitoring.
Dan wordt bezien of/op welke wijze de
raad wil sturen op dit onderdeel.
Werkgevers worden gemotiveerd In deze pilot wordt verkend of werkgevers
en beloond om zelf ook te
door middel van een financiële vergoeding
investeren in kandidaten met een bereid zijn om inwoners met een
arbeidsbeperking.
beperking in dienst te nemen.
Een eerste inzicht is dat een financiële
vergoeding niet een extra prikkel is om
werkgevers te stimuleren tot deze
maatschappelijke vraag. Belangrijker voor
hen blijkt onder meer een goede
ondersteuning door de gemeente bij het
begeleiden van werknemers te zijn.
Daarnaast blijkt het niet eenvoudig om
kandidaten te vinden die geschikt zijn
en/of voldoende in staat zijn om de
beschikbare baan aan te nemen.
Volgens het uitvoeringsplan.
Het uitvoeringsplan is de leidraad geweest
voor de uitvoering. De belangrijkste
resultaten van de uitvoering voor de
onderdelen:
Arbeidsontwikkeling
Uitstroom naar werk
Plaatsen van inwoners uit het
doelgroepenregister/inzet van de
Werkkamer
zijn in bovenstaande items toegelicht.
We geven extra aandacht aan
Er is een regionaal uitvoeringsprogramma
jongeren om een goede plek op Jongeren, Onderwijs en Werk ontwikkeld.
de arbeidsmarkt te vinden.
De raad is over dit programma
geïnformeerd. Er zijn diverse projecten
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Opstellen plan voor
ondersteuning ZZP-ers

gestart in 2016 op dit terrein, waaronder:
- Track the talent
- Gooi on Stage
- Topclass Digital Design
- Match op meedoen
Het verbinden van dienstverlening De verbinding tussen economisch en
vanuit economisch en sociaal
sociaal beleid wordt vormgegeven door
beleid.
bijeenkomsten met medewerkers
economie, medewerkers vanuit werk,
inkomen en zorg en het
Werkgeversservicepunt, waar informatie
gedeeld wordt. ZZP-ers voor wie het
moeilijk is om hun bedrijf gaande te
houden kunnen ondersteuning vinden bij
het Bureau Zelfstandigen. ZZP-ers met een
laag inkomen komen, net als elke andere
inwoner, in aanmerking voor alle
inkomensondersteuning vanuit het
gemeentelijk minimabeleid.
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3.3 Sociale stad
Een sociale stad houdt in dat bewoners optimale kansen hebben op deelname en bijdrage aan het
sociale en economische leven, en dat waar nodig en indien gewenst (financiële) ondersteuning
adequaat is.

Opgave van de stad
Hilversum heeft de opgave om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig
hebben. Dit doen wij door een (tijdelijk) inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op
heeft, inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening te bieden. Al gedurende langere tijd
overtreft de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden de uitstroom. Met de intrede van een nieuw
verdeelmodel voor de bijstand per 1 januari 2015 is Hilversum een zogenaamde nadeelgemeente.
Ook in 2016 worden wij geconfronteerd met een nadeel van vier miljoen. Over het jaar 2016 zal dit
tekort voor circa 2 miljoen (zoals in 2015) gecompenseerd worden door de Vangnetregeling.
Voor een goede verklaring van het grote nadeel op het BUIG budget wordt begin 2017 een
uitvoerige analyse uitgevoerd. Deze analyse en het advies van een externe visitatiecommissie
(gereed: februari 2017) vormen de pijlers voor een plan van aanpak voor het terugdringen van het
nadeel, in combinatie met dienstverlening van het Sociaal Plein van goede kwaliteit: integraal en op
maat.
In de dienstverlening is er vooral aandacht voor maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in
financiële problemen komen. Voor bijzondere bijstand - in het bijzonder de minimaregelingen - is in
2016 meer uitgegeven dan begroot. Positief is dat de hogere uitgaven veroorzaakt zijn doordat (veel)
meer inwoners van de regelingen gebruik hebben gemaakt. Er is een grote toename van deelnemers
aan de collectieve zorgverzekering: 781 nieuwe aanmeldingen. In 2016 is het aantal aanvragen (en
toewijzingen) bijzondere bijstand met ruim 1.000 toegenomen.
Een andere ontwikkeling die al gedurende langere tijd gaande is, is een grote toename van
beschermingsbewind. Beschermingsbewind wordt opgelegd door de rechter en treft juist vaak de
inwoners met een laag inkomen. De kosten, waarvoor bijzondere bijstand kan worden verleend, zijn
aanzienlijk. Dit is een probleem waar vrijwel alle gemeenten mee te maken hebben. Een van de
oplossingsrichtingen is nog meer inzet op het voorkomen van schulden.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
50.059
-28.801
21.258
50.027
-29.365
20.661
-32
-564
-597
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Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6
7

Lasten
-123
425
-94
110
-216
21
-156
-32

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Gemeentelijk minimabeleid
Vluchtelingenwerk
Tomin (uitvoering WSW)
Statushouders
Hilversumpas
Inkomensvoorzieningen (BUIG)
Totaal verschil

Baten

117
-838

157
-564

Saldo
-123
425
23
-728
-216
21
1
-597

Toelichting
1. Door de overgang naar een nieuwe belastingapplicatie heeft het proces kwijtschelding
vertraging opgelopen met de financiële verwerking van de kwijtscheldingsverzoeken. De
verzoeken worden via een work-around alsnog in het nieuwe systeem verwerkt. De
kwijtscheldingsverzoeken zijn handmatig verwerkt en de inwoners zijn op de hoogte gesteld.
De aangepaste werkwijze heeft tijdelijk invloed op de uitgaven voor wat betreft de
kwijtschelding.
2. De uitgaven minimabeleid liggen per saldo € 425.000 hoger dan begroot. Het saldo wordt
bepaald door enerzijds een onderbesteding op de collectieve aanvullende ziektekosten
verzekering en anderzijds een overbesteding op de overige minimaregelingen. Deze afwijkingen
zijn als volgt te verklaren:
 Als reactie op de onderbesteding op de collectieve aanvullende ziektekosten verzekering in
2015 is voorlichting en communicatie verder geïntensiveerd. Dit heeft er toe geleid dat er in
2016 voor € 110.000 meer gebruik is gemaakt van de collectieve aanvullende ziektekosten
verzekering. Ondanks deze stijging blijft er sprake van een onderbesteding
 Als reactie op de onderbestedingen van afgelopen jaren is de voorlichting en communicatie
verder geïntensiveerd. Dit heeft er toe geleid dat er meer mensen beroep hebben gedaan op
het minimabeleid. Daarnaast zijn minima regelingen samengevoegd waardoor het
eenvoudiger is om een aanvraag te doen.
 De periode waarna een inwoner voor individuele inkomenstoeslag in aanmerking kan komen
is verkleind.
 Voor de regeling Meedoen is de inkomensgrens verruimd.
 Het geleverde maatwerk bij het voorkomen van huisuitzettingen en huisvesten in urgente
situaties.
3. Op basis van het gesloten Bestuursakkoord 'Verhoogde asielinstroom' tussen Rijk en gemeenten
ontvangen wij voor elke volwassen statushouder die wij hebben gehuisvest € 2.370. De Stichting
Vluchtelingenwerk en de Stichting Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek ontvangen van
ons subsidie voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding van de statushouders.
Omdat het aantal gerealiseerde statushouders lager is dan geraamd, zijn zowel de inkomsten als
de uitgaven aan subsidies lager dan geraamd. Per saldo is het verschil beperkt.
4. De WSW bijdrage die de gemeente ontvangt van het Rijk wordt doorgegeven aan de Tomin. De
WSW bijdrage van het rijk is ten opzichte van begroting € 110.000 hoger. Deze hogere WSWbijdrage wordt (als hogere last) 1 op 1 doorgegeven aan Tomin. Daarnaast heeft de Tomin een
niet begroot dividend van € 728.000 uitgekeerd. In 2017 volgt naar verwachting een voorstel
voor financiering van een plan voor de inzet van extra re-integratieactiviteiten.
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5. Tegenover de begroting voor statushouders van € 845.000 staan € 629.000 aan uitgaven. De
gemeenteraad heeft in de programmabegroting 2016 voor de verhoogde asielinstroom €
500.000 opgenomen. Naderhand hebben de VNG en het kabinet een akkoord bereikt over de
compensatie voor de gemeenten. Deze compensatie wordt berekend op basis van de
realisatiecijfers van gehuisveste statushouders en is uitgekeerd via de septembercirculaire (1e
halfjaar) en via de decembercirculaire (2e halfjaar t/m oktober). De bij de septembercirculaire
uitgekeerde compensatie van € 345.000 is aan de begroting van € 500.000 toegevoegd. De
statushouders hebben geleid tot extra uitgaven op diverse terreinen bij de verschillende teams
voor o.a. de verkenning van locaties voor asielzoekerscentra en de ontwikkeling en uitvoering
van de nota Nieuw in Hilversum (bijvoorbeeld inzet van klantmanagers bij het Sociaal Plein,
afspraken met scholen/corporaties etc). Totaal gaat het om € 620.000 aan extra
personeelslasten. De compensatie uit de decembercirculaire is toegelicht in de RIB over de
decembercirculaire van 31januari 2017.
6. Voor de ontwikkeling van de Hilversumpas was in de kadernota 2016 een bedrag van € 300.000
opgenomen. Het college heeft vervolgens besloten de Hilversumpas in coproductie met lokale
partijen te ontwikkelen en de organisatie van de Hilversumpas al bij de start buiten de
gemeentelijke organisatie te plaatsen. Het college heeft daartoe een extern adviseur opdracht
gegeven voor de verkenning en opstart. Consequentie hiervan was dat de volledige Hilversumpas
niet voor 1 januari 2017 kon worden gerealiseerd. Het nadeel van € 21.000 betreft de door de
extern adviseur gemaakte kosten in 2016.
7. Ten opzichte van de begroting hebben we uiteindelijk € 156.000 minder uitgegeven aan
uitkeringen dan begroot. Dit werkt echter door in de hoogte van de vergoeding vangnetregeling.

Ambitie 4. Verhogen kansen op deelname en bijdrage sociaal leven en
bieden
De gemeente heeft de ambitie dat inwoners die kunnen en willen bijdragen, voldoende kansen hebben om
dat te doen. Het recht op uitkering gaat samen met de verantwoordelijkheid om gebruik te maken van de
kansen.
Realiseren we concreet
Accumulatie van
schulden voorkomen

In samenhang met de
buurtaanpak en in samenwerking
met onderwijs en
woningbouwcorporaties.

Misbruik voorkomen en - Voorkomen dat mensen
bestrijden
misbruik maken van regelingenBestrijden van fraude

77

Realisatie 2016
Ster
Met woningbouwcorporaties (Alliantie,
Gooi en Omstreken en Dudok) is in 2016
een pilot afgesproken dat
huurachterstanden worden doorgegeven
aan het Sociaal Plein, zodat in die gevallen
snel hulp kan worden geboden. Het eerste
doel is altijd om huisuitzettingen te
voorkomen, maar in tweede instantie
omdat huurachterstanden meestal wijzen
op meer betalingsachterstanden. De pilot
is door weinig meldingen minder succesvol
dan verwacht. Om die reden worden de
afspraken in 2017 aangescherpt. De
samenwerking met buurten, inwoners en
(maatschappelijke) organisaties wordt
voortgezet en verder ontwikkeld in 2017.
Iedere inwoner die een beroep doet op
bijstand heeft gedaan heeft een
voorlichtingsgesprek gehad over o.a. de
rechten en plichten die met de uitkering
samenhangen. Alle medewerkers zijn alert

Aanpakken armoedeval

op mogelijk misbruik of oneigenlijk
gebruik. Ten onrechte verstrekte bijstand
wordt teruggevorderd.
- Tegengaan van negatieve
De verordening individuele
prikkels om aan het werk te gaan- inkomenstoeslag is in 2016 aangepast
Aantal mensen dat een beroep
door de doelgroep te vergroten door de
doet op schuldhulpverlening
referentieperiode om in aanmerking te
reduceren
komen te verminderen van 5 naar 3 jaar.
De regeling Meedoen kan door inwoners
die nét aan het werk zijn en een inkomen
hebben tot 130% van het minimum nog
gedurende twee jaar worden
aangevraagd. Hierdoor wordt
werkaanvaarding aantrekkelijker omdat
dit niet meer meteen gepaard gaat met
een inkomensachteruitgang. De
individuele inkomenstoeslag is met de
regeling duurzame gebruiksgoederen
gecombineerd tot de regeling Duurzaam.
Om de bekendheid van álle
inkomensondersteunende regelingen te
vergroten is uitvoerig naar de inwoners
gecommuniceerd. Dit heeft zich vertaald in
1.000 aanvragen meer dan in 2015.

Realiseren we daarnaast
Standaardiseren
We willen hiermee de
aanvraagprocessen
toegankelijkheid van regelingen
vergroten.

Realisatie 2016
Ster
Om de toegankelijkheid van regelingen te
vergroten is een aantal minimaregelingen
samengevoegd tot 2 regelingen. De
activiteitenregeling, indirecte
schoolkosten, computer voor schoolgaand
kind en computer in verband met reintegratietraject gaan samen als de
regeling Meedoen.
De individuele inkomenstoeslag en
duurzame gebruiksgoederen zijn
samengevoegd tot de regeling Duurzaam.
Dit betekent dat slechts één aanvraag
nodig is waar voorheen meerdere
aanvragen moesten worden ingediend.
Voor de regeling Meedoen is de
inkomensgrens verruimd naar 130% voor
inwoners die aan het werk zijn gegaan. Zij
kunnen op grond van hun inkomen dan
nog gedurende twee jaar van de regeling
gebruik maken. Voor de regeling
Duurzaam, onderdeel Individuele
inkomenstoeslag is de periode waarna zij
voor de regeling in aanmerking komen
verkleind van 5 naar 3 jaar.
Effectief combineren van Samenwerken met partners zoals Westerbeek (onze partner die zich richt op
sociaal beleid,
woningbouwverenigingen om
schuldhulppreventie) heeft diverse
participatiebeleid en
bijvoorbeeld uithuiszettingen te budgettrainingen gegeven in verschillende
buurtaanpak
voorkomen.
buurtcentra.
De pilot voor het melden van
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Verbeteren
communicatie
beschikbare regelingen

We nemen onze
verantwoordelijkheid door
inwoners die daar recht op
hebben, actief te wijzen op de
beschikbare regelingen.

Vaststellen nota Sociaal
beleid

- Deze nota omvat onder andere
de opbouw van welzijn,
stimuleren van vrijwilligerswerk
en ontwikkelen van
buurtcoöperaties- We gaan
huidige regelingen bundelenNieuwe initiatieven zoals de
Stadspas invoeren
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huurachterstanden bij inwoners, samen
met woningcorporaties, heeft tot nu toe
weinig aanmeldingen opgeleverd. Er wordt
in 2017 verder overlegd met de
corporaties hoe het aantal aanmeldingen
verhoogd kan worden.
In 2016 heeft de organisatie Goede Gieren
(nieuwe naam: Amargi) een
haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van schuldpreventie op een
vernieuwende manier. Als vervolg daarop
is opdracht gegeven voor een pilot die in
maart 2017 start. In het kader van
schuldpreventie bij jongeren is het ROC
bezocht en is er overleg met de
woningcorporatie over
informatieverstrekking aan nieuwe
huurders.
Er is een uitgebreide informatiebrochure
samengesteld over het gemeentelijke
minimabeleid. Deze brochure is gestuurd
aan iedere inwoner die eerder gebruik
heeft gemaakt van deze regelingen. Er is
uitvoerig over het minimabeleid
gecommuniceerd via de media. Het gevolg
is dat er meer aanvragen minimabeleid
zijn geweest in 2016 en deze toename
onder meer de oorzaak is van een
overschrijding van het budget.
Ook is een informatiebrochure
samengesteld, speciaal voor jongeren die
de 18-jarige leeftijd bereiken. In februari
2017 wordt deze brochure verzonden.
Per kwartaal wordt voor inwoners het
tijdschrift 'Duit' uitgebracht met
voorlichting en tips over het inkomen en
een folder 'Financieel Fit'.
Onder de nota Sociaal Beleid wordt
verstaan de Visie op Sociaal Beleid. Deze
nota is besproken in de commissie van
november 2016. Besluitvorming is
uitgesteld tot naar verwachting maart
(commissie) en april (raad) 2017.
Het bundelen van regelingen
(minimabeleid) is gerealiseerd. Hiervoor
verwijzen wij naar de activiteit
'Standaardiseren aanvraagprocessen'.
De ontwikkeling van de stadspas
(HilversumPas) is extern belegd. Hierop
heeft in 2016 nog geen besluitvorming
plaatsgevonden.

3.4 Bereikbare stad
Dit heeft betrekking op de mobiliteit van alle Hilversummers voor werk of voor school en op de
bereikbaarheid van de stad als geheel. Verkeer, openbaar vervoer en doorstroom horen daarbij.

Opgave van de stad
Hilversum heeft de opgave een goed bereikbare stad te zijn, waarbij de verkeersveiligheid altijd
prioriteit zal hebben. Hiervoor zijn alleen fysieke maatregelen niet genoeg. Naast aanpassingen in het
wegennetwerk door de gemeente, gaan wij ook het gesprek aan met ondernemers en inwoners om
te kijken hoe we verkeersstromen (denk aan distributieverkeer, doorgaand vrachtverkeer,
afvalstromen) kunnen inperken. Dit komt zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid ten goede.
In 2016 zijn verscheidene belangrijke plannen vastgesteld:
 Structuurvisie Verkeer en Vervoer;
 Gooilandplein/Groest-Zuid;
 HOV, waar Hilversum een grote rol heeft gespeeld bij het opstellen van het provinciale
inpassingsplan en verkeerskundige oplossingen.
Tevens zijn enkele knelpunten aangepakt, zoals het kruispunt Brandweerkazerne en Eikbosserweg.
Op de Diependaalselaan zijn flitspalen geplaatst en in gebruik genomen.
Regionaal is de afspraak gemaakt om een onderzoek te starten naar snelfietsroutes; welke routes zijn
interessant en geschikt. De verdere uitwerking volgt in 2017. Ook zijn voorbereidingen gestart voor
een fietscampagne met behulp van een app. De bedoeling is dat met name werknemers gemotiveerd
worden om meer van de fiets gebruik te maken en op die manier het autogebruik in de spits te
verminderen. Zij schaffen een e-bike of gewone fiets aan, en kunnen een deel van de kosten
terugverdienen via een beloningssysteem. De app registreert de gegevens. Naar verwachting start de
campagne in het voorjaar van 2017.
Voor het (inpandig) fietsparkeren in het Centrum (het 'wensbeeld') zijn voorbereidingen in gang
gezet. Voor het realiseren hiervan is een aanvraag voor subsidie ingediend bij de provincie.
Bij het Arenapark is de mogelijkheid voor fietsparkeren uitgebreid.
In Kerkelanden is een onderzoek gestart naar de behoefte van een deelfietssysteem.
Op het gebied van parkeren is in 2016 veel tijd besteed aan de problematiek op de Taludweg. Mede
na een participatietraject door middel van een klankbordgroep met bewoners van de Taludweg en
achterliggende straten is geconcludeerd dat de huidige inrichting met rabatparkeren (half op de
rijbaan, half op het trottoir) het meest optimaal is. In het afgelopen jaar is ook het gebied betaald
parkeren verder uitgebreid. Op 1 januari 2016 startte een proef betaald parkeren in de
Havenstraatbuurt West. In november werden hier twee straten aan toegevoegd. Ook in de
Electrobuurt zijn (delen van) straten toegevoegd aan het betaalde gebied. In de loop van het jaar is
veel energie gestopt in het opzetten van het digitaal parkeerloket. Uiteindelijk is dit halverwege
december opengesteld, zodat de vergunningverlening ten behoeve van 2017 digitaal kon worden
gedaan. Doel is om het aanvragen, wijzigen en beëindigen van een parkeervergunning eenvoudiger
te laten worden.
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Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
7.460
-5.273
2.187
6.373
-5.272
1.101
-1.087
1
-1.086

Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lasten
Fiscale P Heffingen
Toegankeljke bushaltes
Fietsbeleid
Parkeermeterplaatsen
Parkeergarages
Verrekening IBP
Ontwikkeling Stationsgebied
Maatregelen beter benutten
HOV
Beleidsadvisering parkeervoorzieningen
Dekking Kadernota 2016
Overige afwijkingen
Totaal verschil

137
-485
-101
-48
137
-52
-315
-118
-151
-33
-58
-1.087

Baten
70
-137
417
-527
-52
-137
304
118

-55
1

Saldo
70
0
-68
-628
-100
0
-52
-11
0
-151
-33
-113
-1.086

Toelichting
1. De afwijkingen aan de inkomstenzijde van naheffingen parkeerbelasting zijn als volgt te
verklaren:
Meer opbrengsten straatparkeren: bezoek aan het gebied met betaald parkeren kiest er vaker
voor om ‘gewoon’ te betalen. Dit heeft te maken met o.a. de mogelijkheid van mobiel betalen.
Dit is ook terug te zien in de hogere inkomsten op straat (zie toelichting Parkeermeterplaatsen).
De hogere betalingsbereidheid heeft minder naheffingsaanslagen tot gevolg. Daarnaast zijn er
minder uren parkeercontrole geweest dan is overeengekomen, wat eveneens minder geschreven
bonnen dan in voorgaande jaren als gevolg heeft. De gecontracteerde partij voor
parkeercontroles is aangesproken op het nakomen van de overeengekomen verplichtingen.
2. Een aantal bushaltes zijn toegankelijker gemaakt voor minder validen, inwoners met
kinderwagens e.d. De kosten hiervan zijn gedekt door provinciale subsidie.
3. In september 2016 heeft de Raad het actieplan Fiets met een begrotingswijziging vastgesteld. De
geraamde kosten worden grotendeels gedekt uit provinciale subsidie, daarnaast voor het
resterende deel uit het Exploitatiebudget Verkeer en Vervoer. Het actieplan wordt pas in 2017
uitgevoerd. Om de middelen hiervoor beschikbaar te houden, zal voorgesteld worden dit budget
over te mogen hevelen.
4. Het voordeel aan de baten kant is het resultaat van uitbreiding betaald parkeren gebied, extra
koopzondagen en de mogelijkheid tot betalen per mobiele telefoon. Deze stijging werd in de
loop van het jaar zichtbaar en is structureel verwerkt in de begroting 2017. Het voordeel aan de
lasten kant betreft een lager aantal schademeldingen en een voordeel in kosten voor het legen
van de parkeermeters.
5. Door het aanbrengen van LED verlichting is het energieverbruik gedaald en geeft een voordeel
van € 26.000. het restant betreft lagere schoonmaakkosten. Het voordeel aan de baten kant
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betreft hogere inkomsten als gevolg van publiciteitscampagnes en extra koopzondagen.
6. Dit betreft de kosten voor de uitvoering van het Integraal bereikbaarheidsplan (IBP). De kosten
hebben betrekking op het DVM en op het project Soestdijkerstaatweg. Beide zijn hiermee
afgerond. Tegenover deze kosten staat een onttrekking van de daarvoor ingestelde transitorische
post.
7. Het voorbereidingskrediet is in 2016 niet volledig besteed. Vanwege de complexiteit van het
project zijn de afwijkingen van de werkelijke kosten ten opzichte van de raming op de
verschillende onderdelen zowel positief als negatief. Het in 2016 geplande aanvullend
verkeersonderzoek zal in 2017 worden uitgevoerd.
8. Door de raad is op 28 september 2016 over de maatregelen mobiliteitsmanagement besloten.
Het benodigd budget bedraagt ca. € 390.000, dat gedekt wordt uit een ministeriële subsidie en
de - met de vaststelling van de kadernota 2016 - beschikbaar gestelde middelen 2016 voor de
uitvoering van de structuurvisie (€ 10.725). De ministeriële subsidie is verleend in 2015 en het
project is sindsdien in uitvoering en wordt naar verwachting eind 2017 afgerond. Een voorstel tot
overheveling van de budgetten maakt onderdeel uit van het voorstel bij de jaarstukken.
9. De lasten en baten vloeien voort uit de samenwerkingsovereenkomst HOV in 't Gooi uit 2014
waarin afspraken zijn gemaakt over de vergoeding van projectspecifieke kosten van een
projectleider/omgevingsmanager door de provincie Noord-Holland . Voor de verantwoording
over het investeringskrediet HOV wordt verwezen naar de Staat van Investeringen.
10. Voor 2016 zijn er geen activiteiten meer opgestart met betrekking tot parkeervoorzieningen. In
2017 wordt € 75.000 benut voor de uitvoering van het plan van aanpak Fietsparkeren
(communicatie, monitoring, handhaving). Het resterende bedrag van € 76.000 is een optelsom
van diverse kleinere voordelen.
11. Anders dan voorgaande jaren zijn in de kadernota ook plannen voor het jaar 2016 opgenomen.
De plannen worden gedekt door herschikking van budgetten. Van de herschikking zijn de
onderstaande posten gerealiseerd:
 diverse onderbestedingen kleine budgetten € 33.000;
 meeropbrengsten parkeren € 180.000 (verantwoord bij punt 4 parkeermeterplaatsen).
12. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 113.000.

Ambitie 5. Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
stad
We verbeteren de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de stad en regio als geheel, door
het verder optimaliseren van het netwerk voor automobilisten, fietsers, voetgangers en OV-reizigers.
Realiseren we concreet
Doorstroming
verbeteren

We richten de Emmastraat
(inclusief Gooilandplein en
Groest-Zuid) opnieuw in, zodat
het centrum gemakkelijker
(rechtstreeks, in twee richtingen)
bereikbaarwordt.
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Realisatie 2016
In 2016 is gewerkt aan planvorming
Emmastraat, Gooilandplein en GroestZuid. Uiteindelijk is besloten vooralsnog
alleen Gooilandplein en Groest-Zuid
opnieuw in te richten. Door herinrichting
van het Gooilandplein verbetert de
doorstroming op de centrumring en de
fietsveiligheid. Naast een verbeterde

Ster
C

Verbeteren
fietsfaciliteiten

verkeersafwikkeling ontstaat hier een
groene stadsentree. Door herinrichting
van de Groest-Zuid als toegangsweg tot
het centrum wordt de functie van de
Groest tot aan de Herenstraat duidelijker
en veiliger. De werkzaamheden worden
verricht in de zomer van 2017.
- Alle onderhoudswerkzaamheden De herinrichting van Gooilandplein en
aan de wegen combineren met
Groest-Zuid (besluitvorming 2016,
verbetering van de kwaliteit van realisatie 2017) betekent een verbetering
het fietsnetwerk- Een plan
van het fietsnetwerk, specifiek de
opstellen voor realisatie van
verkeersveiligheid. Het plan voor realisatie
goede fietsparkeervoorzieningen van (bebouwde)
in het centrum
fietsparkeervoorzieningen is in 2016
opgesteld en ligt in 2017 voor aan de raad.
Ook in het project Stationsgebied is een
forse verbeterslag van het fietsparkeren
(forse uitbreiding ondergrondse
fietsparkeervoorzieningen, geen fietsen
meer in de openbare ruimte) voorzien.
Deze verbetering komt ook ten goede aan
de centrumbezoekers.

Realiseren we daarnaast
Herzien parkeerbeleid
- Wonen in het centrum boven de
winkels is beter mogelijk door
aanpassing van het parkeerbeleid
(normen)- Klantvriendelijkheid is
speerpunt nieuw parkeerbeleid

Onderzoeken
herinrichting
Stationsgebied en
centrumring Marktplein

Voorbereiden HOV

Maximaal inzetten op
MIRT-gelden

Onderzocht wordt of een forse
opwaardering van deze entree
van de stad ruimtelijk en
financieel haalbaar is. Daarbij
wordt ook onderzocht of het
verleggen van de centrumring om
het Marktplein haalbaar is.
We bereiden in regionaal verband
de plannen voor Hoogwaardig
Openbaar Vervoer tussen Huizen
en Hilversum verder voor, gericht
op uitvoering in 2017 en verder.

In regionaal verband zetten we de
bereikbaarheid van onze regio per
auto en OV voortdurend op de
agenda van het rijk.
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C

Realisatie 2016
Ster
In het najaar 2016 is gestart met de
ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid. Het
voorstel wordt aan de raad voorgelegd in
mei 2017. Bij het nieuwe parkeerbeleid
zijn de diverse wensen op het gebied van
parkeren meegenomen, waaronder ook
die van het centrum.
Het verleggen van de Centrumring rond
C
het Marktplein maakt deel uit van het
project Stationsgebied. Visie, projectplan
en programma van eisen zijn in december
2016 vastgesteld. Plannen worden in 2017
verder uitgewerkt in Stedenbouwkundig
plan en bestemmingsplan.
Eind 2016 is de projectovereenkomst HOV
in 't Gooi tussen de provincie, ProRail en
de gemeente getekend. Medio 2017 start
de aanbesteding, en naar verwachting
begin 2019 start de aanleg van de busbaan
en onder meer de tunnel aan de
Oosterengweg. Vooraf worden kabels en
leidingen verlegd. De planning voorziet
ingebruikname van de busbaan in 2021.
Met de beperkte middelen zetten we in op
zo groot mogelijke aandacht en resultaat
voor onze regio. Vanaf oktober 2016
wordt in het MIRT-Onderzoek Oostkant
Amsterdam de stap gemaakt van de
analysefase van het onderzoek naar de
fase van oplossingsrichtingen. De
gemeente Hilversum is samen met andere

Evalueren Veilig naar
school

Naar aanleiding van de evaluatie
wordt bepaald of en hoe vervolg
gegeven wordt aan het project.
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gemeenten, provincies en Rijk betrokken.
Voor ’t Gooi (Hilversum en Gooise Meren)
is nog een bedrag van € 10 miljoen
(inclusief btw) aan rijksmiddelen
beschikbaar vanuit het OV SAAL
programma. Bovenop dat bedrag is in
potentie ook een bijdrage (50%) vanuit het
LVO programma beschikbaar. In totaal is
maximaal € 15 miljoen beschikbaar voor
inpassing van OV SAAL.
Veilig naar school heeft in 2016 de
samenwerking voor het vergroten van de
verkeersveiligheid voortgezet met 17
scholen. Hierbij ook de integrale aanpak
van fysieke maatregelen (aanbrengen
schoolzones en markeringen) als
gedragscampagne (convenanten,
verkeersprojecten, acties, nieuwsbrieven
en website). Om deze integrale
benadering te waarborgen zal het project
in 2017 worden voortgezet. De
samenwerking met scholen wordt
uitgebreid met de laatste tranche van 18
basisscholen. De voorbereidingen hiervoor
zijn in volle gang. Eind 2017 zijn bij alle
basisscholen in Hilversum (fysieke)
maatregelen aangebracht en zal het
project worden afgesloten. De
gedragscomponent van het project zal
worden belegd in de lijn.

Overig programma
Financiële verantwoording
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Primitieve Wijziging
Actuele Realisatie
begroting begroting begroting
2016
2016
2016
2016

Thema
Lasten
3.1
Ondernemende stad
3.2
Werkende stad
3.3
Sociale stad
3.4
Bereikbare stad
Totaal Lasten
Baten
3.1
Ondernemende stad
3.2
Werkende stad
3.3
Sociale stad
3.4
Bereikbare stad
Totaal Baten
Saldo
3.1
Ondernemende stad
3.2
Werkende stad
3.3
Sociale stad
3.4
Bereikbare stad
Totaal van Lasten en Baten
Mutatie reserves
Resultaat

3.339
4.199
44.597
6.504
58.639

611
1.220
5.462
956
8.249

3.950
5.419
50.059
7.460
66.888

3.589
5.412
50.027
6.373
65.400

-361
-7
-32
-1.087
-1.487

-562
0
-25.858
-4.477
-30.897

-95
0
-2.943
-796
-3.834

-657
0
-28.801
-5.273
-34.731

-589
-1
-29.365
-5.272
-35.228

68
-1
-564
1
-496

2.777
4.199
18.739
2.027
27.742
-762
26.980

516
1.220
2.519
160
4.415
-1.036
3.379

3.293
5.419
21.258
2.187
32.157
-1.798
30.359

3.000
5.411
20.661
1.101
30.173
-1.266
28.907

-293
-8
-597
-1.086
-1.984
532
-1.452

Betrokken partijen uit de stad
Voor het versterken van de stad werken wij met veel partijen samen, zoals:
- Bedrijven en ondernemers
- Inwoners
- Maatschappelijke organisaties
- MBO, HBO en Universiteiten
- Culturele organisaties
- Andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek
- Samenwerkingsverbanden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Noordvleugel

Kaderstellende Beleidsnota's
Sociale zaken
 Uitvoeringsnota Transitie Sociaal Domein, juni 2014
 De transformatie in het sociaal domein, oktober 2013
 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2015-2018
 Actieplan jeugdwerkloosheid, 2014
 Verordening langdurigheidstoeslag WWB, 2009
 Beleidsregels langdurigheidstoeslag, 2009
 Participatieverordening 2015
 Verordening tijdelijke regels aanscherping WWB, 2012
 Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen, 2012
 Beleidsregels waarschuwing en verwijtbaarheid, 2014 (ingaande 01-01-2013)
 Maatregelenverordening WWB, 2013
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Verschil
2016



















Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz, 2013
Beleidsregels terugvordering WWB, Ioaw en Ioaz, 2013
Beleidsregels terugvordering levensonderhoud Bbz, 2011
Verordening Loonkostensubsidie, 2015
Verordening Tegenprestatie, 2015
Verordening Individuele Inkomenstoeslag, 2015
Beleidsregel Individuele studietoeslag, 2015
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

Bereikbaarheid
 Structuurvisie Hilversum 2030 (2013)
 Geïntegreerd parkeerbeleid (2008)
 Vastgestelde parkeernormen, beleidsregels parkeren, parkeerbijdrageregeling (2009)
 Parkeerverordening Hilversum 2014
 Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 (2015)
Economie
 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)
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Programma 4: Bestuur
We maken ons sterk voor goede dienstverlening, veiligheid en een optimaal
bestuurde stad.

Het programma Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoner en gemeente.
Hilversum zorgt voor goede basisvoorzieningen zoals dienstverlening en het
handhaven van de veiligheid. Dit doen we effectief en efficiënt. Daarbij spelen de
volgende vijf thema’s: Veilige stad, Samenwerking met inwoners, Regionale
samenwerking, Dienstverlening en Goed bestuurde stad.

Veilige stad:
Fysieke en sociale veiligheid zijn basisvoorwaarden voor een prettige leefomgeving. Hieronder
vallen onder andere de inzet van de brandweer, onze deelname aan de Veiligheidsregio en het
aanpakken van criminaliteit en overlast.

Samenwerking met inwoners:
Het verhogen van de invloed van inwoners en bedrijven op hun eigen omgeving vraagt een andere
rol van de gemeente. We doen steeds meer samen met inwoners en stimuleren het eigen initiatief.
Daarbij passen we ook onze communicatie aan op een samenleving die actief is en betrokken wil
worden.

Regionale samenwerking:
Een effectief en efficiënt bestuur vraagt flexibiliteit in samenwerkingsvormen. In de ene situatie
zetten we in op samenwerking met buurten, terwijl in andere situaties (boven)regionale
samenwerking tot het beste resultaat leidt. Ook verbonden partijen zijn belangrijke instrumenten
om onze doelen te bereiken en betrekken we bij nieuwe vormen van effectiviteit en efficiency.

Dienstverlening:
Onder dienstverlening wordt het contact verstaan dat inwoners, bedrijven en bezoekers met de
gemeente hebben. Het gaat hierbij om dienstverlening via alle kanalen: website, social media, email, loket (waaronder Sociaal Plein), telefoon en post. Hieronder vallen ook de producten van
burgerzaken, zoals reisdocumenten en rijbewijzen.
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Goed bestuurde stad:
Onder dit programma valt verder de werkwijze van het gemeentebestuur, zoals het ontwikkelen
van de voorstellen uit het raadakkoord en de organisatie van verkiezingen.
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Ambitie van de gemeente
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4.1 Veilige stad
Fysieke en sociale veiligheid zijn basisvoorwaarden voor een prettige leefomgeving. Hieronder
vallen onder andere de inzet van de brandweer, onze deelname aan de Veiligheidsregio en het
aanpakken van criminaliteit en overlast.

Opgave van de stad
De geregistreerde politiecijfers dalen voor de meeste delicten al jaren, maar het gevoel van veiligheid
blijft achter. Om dit veiligheidsgevoel te verhogen, investeren we in buurten. We willen de
leefbaarheid verbeteren door buurtgericht te werken en te investeren in een veilige woonomgeving.
Kansen tot ontplooiing van individuen en ondernemers mogen niet worden verstoord door overlast,
hinder, onveiligheid of criminaliteit. Met name ten aanzien van drugsoverlast en woninginbraken zijn
in 2016 grote successen geboekt. De overlast van jongeren is daarentegen gestegen en heeft daarom
ook meer prioriteit gekregen. Verder kan de toenemende radicalisering het onveiligheidsgevoel in de
gemeente versterken. Bij de aanpak van radicalisering heeft de gemeente Hilversum bij uitstek een
preventieve en signalerende rol. We willen sociale spanningen tussen bevolkingsgroepen beperken.
In 2016 hebben we onder andere fors geïnvesteerd in een netwerk van betrokken partners. Doel is
een samenleving waarin iedereen meedoet en die er op gericht is om niet maatschappelijk aanvaard
gedrag te voorkomen.
De Veiligheidsregio onderhoudt een veerkrachtige en flexibele crisisorganisatie die crises en rampen
op een adequate en vakkundige wijze bestrijdt. In 2016 is het nieuwe beleidsplan van de
Veiligheidsregio uitgevoerd, waarbij optimaal rekening is gehouden met de politieke wensen vanuit
Hilversum op het gebied van veiligheid op het Media Park en bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
per spoor. De brandweer zorgt daarnaast voor het vergroten van het bewustzijn en zelfredzaamheid
van inwoners en bedrijven op het gebied van brandveiligheid. Speerpunt voor de brandweer is de
doorontwikkeling van variabele voertuigbezetting. De besluitvorming rond de ontwikkeling van het
oefencentrum Crailo is helaas afgebroken. De Veiligheidsregio Utrecht heeft uiteindelijk besloten niet
te participeren, waardoor de risico’s voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te groot werden
en zij hebben besloten Crailo niet tot professioneel oefencentrum te ontwikkelen.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
8.689
-246
8.443
8.629
-321
8.308
-61
-75
-135

Verklaring verschillen
#
1
2
3

Lasten
-88
43
-16
-61

Inbraakpreventie
Veiligheidsbeleid
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Baten
-50
-25
-75

Saldo
-138
43
-41
-136

Toelichting
1. Voor het lokale Woninginbrakenproject heeft de raad in 2016 een bedrag van € 111.000
beschikbaar gesteld. Daarnaast is van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een bijdrage
ontvangen van € 50.000 voor veilig wonen. De werkelijke lasten bedroegen echter € 23.000,
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omdat het project uiteindelijk gestart is in oktober. Van het totale budget van € 161.000 resteert
over het jaar 2016 daarom een bedrag van € 138.000. Het project is begonnen met een
aanbesteding. Na de afronding hiervan is eind 2016 direct gestart met de uitvoering. Wij
verwachten dat we dit voor de zomer van 2017 kunnen afronden. Daarna volgt een evaluatie
waarmee we richting de raad gaan. Omdat dit project al is gestart, maar doorloopt naar 2017 zal
voorgesteld worden het resterende bedrag van € 138.000 over te hevelen.
2. In de Kadernota 2016 is € 100.000 geraamd voor Veiligheidsbeleid (voortzetten beleid veilig
uitgaan, gericht cameratoezicht). Met dit budget is de voortzetting van het beleid geborgd.
Daartegenover staat een versobering van de plannen voor de uitvoer van het integraal
Veiligheidsplan ad € 50.000. Uiteindelijk is het budget Integraal Veiligheidsbeleid met een bedrag
van € 43.000 overschreden.
3. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 41.000.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
Het veiligheidsgevoel is in 2016 verhoogd naar 95%.

Realisatie 2016
Uit de vernieuwde enquête "Monitor
Hilversum" blijkt dat 86,2% zich meestal of altijd
veilig en 12,4% zich soms wel en soms niet veilig
voelt. In de oude Omnibusenquête waren alleen
de antwoorden Ja en Nee mogelijk en de
indicator is daarop gebaseerd. Vanwege de
verdere differentiëring in de huidige enquête is
een zuivere vergelijking niet mogelijk.

Ambitie 1. Verhogen veiligheidsgevoel
We zetten in op het verhogen van het veiligheidsgevoel door de criminaliteit te verlagen en de zichtbaarheid
van onze aanpak te vergroten.
Realiseren we concreet
Aanpakken veiligheid in
de buurt en
jeugdoverlast.

Realisatie 2016
Ster
Het aantal deelnemers van Burgernet is
gestegen met 316 naar 6.012 actieve
bewoners. Dit heeft mogelijk bijgedragen
aan een daling van het aantal
woninginbraken met 37% ten opzichte van
2015. Het aantal meldingen
jongerenoverlast is echter met 55%
toegenomen ten opzichte van 2015.
Hierop is de integrale aanpak aangepast
met onder meer de inzet van jeugdboa's.
Voorkomen en
We investeren in voorlichting,
We hebben in 2016 het projectplan
aanpakken radicalisering tijdige signalering en korte lijnen Aanpak Radicalisering uitgevoerd,
tussen de omgeving, professionals waaronder inzet casusoverleg, deelname
en gemeente.
kennisnetwerk, leerkringen, voorbereiden
van trainingen en bijeenkomsten,
individuele aanpak.
Aanpakken alcohol- en We zetten op vele vlakken in om In 2016 is er hard opgetreden tegen
drugsoverlast
alcohol- en drugsoverlast tegen te drugsoverlast. Zo zijn er drugspanden
gaan, onder andere met het
gesloten, illegale hennepkwekerijen
project Samen aan de slag en de opgerold en heeft de burgemeester een
We zetten in op:- het verlagen van
woninginbraken, onder andere
door het uitbreiden van het aantal
deelnemers aan Burgernet;vermindering jeugdoverlast
samen met ouders, scholen,
lokale zorg- en veiligheidspartners
en het Veiligheidshuis.
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uitvoer van de Nota
Gezondheidsbeleid.

coffeeshop gesloten die zich niet hield aan
de afspraken. Er is een intensieve
samenwerking met diverse betrokken
partners (Jellinek, GGD, politie, jeugdagent
en anderen). Jellinek heeft tijdens
Hilversum Alive ook voorlichting gegeven.

Realiseren we daarnaast
Aanpak criminaliteit en De politie en gemeente gaan door
overlast zichtbaar maken met de inzet van wijkagenten,
toezichthouders, handhavers,
stadsstewards en camera’s.

Buurtgericht inzetten op Door middel van onder andere
risicobewustzijn en
buurt-whatsappgroepen,
zelfredzaamheid
wijkveiligheidsscans en
mediacampagnes verhogen we
het veiligheidsbewustzijn.

Realisatie 2016
Ster
In 2016 hebben we naast de bestaande
toezichthouders de zichtbaarheid vergroot
met de inzet van jeugdboa's. Verder
hanteren we een intensieve aanpak van
woninginbraken met huis-aan-huisbezoeken en leveren we maatwerk met
preventieadvies. Het totaal aantal
misdrijven in Hilversum is met 9%
afgenomen ten opzichte van 2015.
Hilversum zet daarmee de dalende trend
van de laatste jaren door.
Het thema veiligheid maakt onderdeel van
het programma Buurten. Binnen dit kader
zijn de wijkveiligheidsscans uitgevoerd,
welke input hebben geleverd voor
buurtprofielen. Op basis hiervan zijn
vervolgens diverse buurtgerichte acties
opgesteld. Mede door deze aandacht voor
veiligheid zijn er 102 nieuwe WhatsApp
groepen in Hilversum bijgekomen (totaal
nu 130) en is het aantal deelnemers van
Burgernet wederom gestegen (316
gestegen, totaal nu 6.012). De daling van
het aantal woninginbraken is wellicht
(mede) hierdoor te verklaren.

Ambitie 2. Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten
De brandweer draagt zorg voor het bestrijden van incidenten. Daarnaast zetten we in op het vergroten van
bewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven ter preventie van incidenten.
Realiseren we concreet
Inzetten op preventieve Creëren van meer bewustzijn ten
aanpak brandveiligheid aanzien van brandveiligheid,
bijvoorbeeld door voorlichting
rond de jaarwisseling.

Realisatie 2016
Ster
In het kader van het landelijke project
Nieuw Rood heeft de brandweer tal van
acties uitgevoerd, zoals de inzet van de
wijkbrandweerfunctionaris en voorlichting
op scholen.

Realiseren we daarnaast
Realiseren oefencentrum Regionaal wordt een oplossing
Crailo
gezocht voor het oefencentrum
Crailo. In 2016 verwachten we de
besluitvorming rond te hebben.

Realisatie 2016
Het oefencentrum Crailo is definitief
afgeblazen. De Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek achtte de diverse risico's te
groot, onder andere omdat de
Veiligheidsregio Utrecht heeft besloten
niet bij te dragen aan het project.
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Ster

4.2 Samenwerking met inwoners
Het verhogen van de invloed van inwoners en bedrijven op hun eigen omgeving vraagt een andere
rol van de gemeente. We doen steeds meer samen met inwoners en stimuleren het eigen initiatief.
Daarbij passen we ook onze communicatie aan op een samenleving die actief is en betrokken wil
worden.

Opgave van de stad
We willen inwoners de ruimte geven voor initiatieven die positief bijdragen aan hun leefomgeving.
Dit vraagt om een gemeente die durft los te laten en zich beperkt tot het scheppen van globale
kaders waarbinnen mensen zichzelf kunnen redden. Gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen
gaan met elkaar in gesprek. Zo komen we van elkaar te weten wat we willen, wat we nodig hebben
en wat we zelf bij kunnen dragen. We stimuleren deze samenwerking actief op het niveau van de
buurt en is ook geborgd in het sterprogramma Buurten.

We veranderen de vorm van onze communicatie met de gemeenschap: minder zenden en meer
luisteren. We tekenen op wat zich in de samenleving afspeelt, welke initiatieven worden ontplooid
en waar de gemeente een rol kan spelen. We noemen dat de ‘dialoog met de stad’. Regelmatig
bundelen we de opbrengsten van die dialoog in updates: via verschillende kanalen maar onder de
herkenbare noemer #verdermethilversum. Natuurlijk blijft de gemeente via oude en nieuwe media
(zoals Twitter en Facebook) ook regelmatig communiceren over wat voor onze inwoners en bedrijven
van belang is: onderhoud aan het groen en aan de wegen, bouwplannen of het verduurzamen van
woningen en bedrijven.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
3.242
3.242
2.896
2.896
-346
-346

Verklaring verschillen
#
1
2

Lasten
-329
-17
-346

Samenlevingsgericht werken
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Baten

0

Saldo
-329
-17
-346

Toelichting
1. Voor het programma Buurten was een samengesteld budget van in totaal € 700.000 beschikbaar.
Tot medio 2016 is de nadruk binnen het programma op de ontwikkeling van nieuw welzijn
gelegd. Als gevolg hiervan is niet het totale budget voor samenlevingsgericht werken ingezet en
heeft dit geleid tot een onderbesteding van ruim € 300.000. Het brede programma Buurten, dat
in maart 2017 in de Raad behandeld wordt, zal er in 2017 toe moeten leiden dat de aandacht en
inzet over een breder palet verdeeld wordt. Daarom zal voorgesteld worden om een deel van de
onderbesteding over te hevelen.
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2. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 17.000.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
Aan minimaal twee buurten zijn rechten en
verantwoordelijkheden overgedragen.
We hebben minimaal drie publieksbijeenkomsten
georganiseerd onder de vlag van #Verdermethilversum.

Realisatie 2016
Een formele overdracht van rechten aan een
buurt was voor 2016 nog een brug te ver. Zie
ook de toelichting op de Pilot Buurtorganisatie.
Een groot deel van de publieksbijeenkomsten in
2016 hebben we gepresenteerd onder de vlag
van #verdermethilversum of we hebben onder
die noemer de actuele communicatie gevoerd.
De drie grootste bijeenkomsten waren de
Begrotingsbijeenkomst, bijeenkomsten rond
vluchtingen en de avond nieuwe inwoners.

Ambitie 3. Sterke buurten
We stimuleren en faciliteren buurten om zich te organiseren en richten onze gemeentelijke dienstverlening in
op een buurtgerichte aanpak. Daarbij ondersteunen we initiatieven van buurten, inwoners en
(maatschappelijke) organisaties.
Realiseren we concreet
Versterken identiteit
buurt

Realisatie 2016
Ster
Zicht op de identiteit van de buurt is
B
versterkt in gesprekken met de buurt,
door het ophalen van verhalen en het
systematisch verzamelen van gegevens
over de buurt. Deze informatie is verwerkt
in een wijk- en buurtmonitor, welke
digitaal is ontsloten via het platform
virtuele stad (virtuele-stad.nl/hilversum).
Uitvoeren Pilot
We willen dat minimaal twee
Het programma Buurten is nog niet zover
B
Buurtorganisatie
buurten een buurtorganisatie
ontwikkeld dat er al rechten en
opzetten die eigen rechten en
verantwoordelijkheden overgedragen
verantwoordelijkheden krijgen.
kunnen worden. Er zijn wel al belangrijke
stappen gezet in deze richting. In veel
buurten toonden buurtbewoners initiatief
en namen ook verantwoordelijkheid. En
rondom verschillende initiatieven zijn door
bewoners stichtingen opgezet, zoals het
Bewonersfonds, Hilversum One en Sociaal
Kapitaal. Waar mogelijk is ruimte geboden
voor eigen invulling en werd
ondersteuning geboden, onder andere via
het stimuleringsbudget en Werkplaats
MaakdeBuurt.
Buurtschouw houden in In elke buurt gaan we samen met In elke wijk heeft een schouw
B
iedere buurt
de inwoners op pad om fysieke
plaatsgevonden. De te bezoeken buurten
verbeteringen te bespreken.
en route werden bepaald op initiatief van
de bewoners zelf.
Samen met buurt
We bevorderen het
Er zijn ruim 100 WhatsApp groepen
B
toezicht houden
veiligheidsgevoel door
buurtpreventie bij gekomen in 2016.
buurtbewoners zelf alert te
Vanuit deze groepen ontstaat vaak een
maken in hun omgeving.
betere samenwerking met de
We stimuleren de eenheid van
iedere buurt, bijvoorbeeld door
inwoners inzicht te geven in hun
eigen buurt met behulp van
praktische en statistische
informatie via diverse kanalen.
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Bijvoorbeeld door het stimuleren gemeentelijke toezichthouders en de
en faciliteren van een buurtwijkagent.
whatsappgroep.

Realiseren we daarnaast
Gemeentelijke
Buurten hebben zoveel mogelijk
organisatie buurtgericht vaste aanspreekpunten bij de
inrichten
gemeente. Daarnaast zorgen we
dat we beleid en uitvoering
afstemmen op de specifieke
belangen van een buurt.
Buurtcoördinatoren,
inwoners, professionals
voeren samen
buurtplannen uit

Realisatie 2016
Ster
Elke buurt heeft een vast aanspreekpunt in B
de persoon van de buurtcoördinator. Om
de hele organisatie buurtgericht te laten
werken is echter veel meer nodig. Hier
wordt de komende jaren fors op ingezet.
De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de
brede Kadernotitie buurten.
Door goede samenwerking
In buurtgesprekken, o.a. de B100, zijn de
B
bevorderen we de effectiviteit van eerste contouren opgehaald van de
initiatieven uit de buurt.
buurtagenda's. Ze dienen als start voor de
buurtcyclus waarin samen met partners de
buurtagenda's en jaarlijkse buurtplannen
worden opgesteld. De kaders hiervoor zijn
vastgelegd in de Kadernotitie buurten.

Ambitie 4. Verbeteren regie communicatie
We zorgen voor een herkenbare en uniforme communicatie, aangepast aan doel en doelgroep en waar
mogelijk toegepast op buurtniveau.
Realiseren we concreet
Organiseren
publieksbijeenkomsten

Realisatie 2016
Ster
We zijn trots op wat we bereiken In de toelichting bij bovenstaande
en maken onze communicatie
indicator hebben we drie bijeenkomsten
duidelijk herkenbaar.
genoemd. Daarnaast hanteren we een
vaste werkwijze tijdens bijeenkomsten en
evenementen door te communiceren
onder de vlag #verdermethilversum,
Voorbeelden zijn de B100 gesprekken,
bewonersparticipatieavonden en Dutch
Mediaweek Zie meer voorbeelden op
twitter met #verdermethilversum.
Uniform en buurtgericht We passen onze communicatie
Het uitgangspunt dat we onze
communiceren
aan op de identiteit van de buurt. communicatie aanpassen op (de identiteit
van) de buurt is verankerd in de
Kadernotitie buurten (besluitvorming
2017). In 2016 hebben we
randvoorwaarden gecreëerd met digitale
platforms om onze boodschap
buurtgericht uit te kunnen dragen, zoals
het vernieuwde hilversum.nl, een nieuwe
website voor de begroting en een website
voor Hilversum Mediastad. Verder zijn er
voorbereidingen getroffen voor
intensievere interne communicatie om de
cultuuromslag buurtgericht werken te
ondersteunen.
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Realiseren we daarnaast
Signalen vanuit de stad
verbinden met
gemeentelijke
initiatieven

We zorgen dat we signalen van
buiten op de juiste plek binnen de
organisatie beleggen zodat onze
aanpak hierop aan kan sluiten.
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Realisatie 2016
Ster
Het verbinden van de geluiden uit de stad
(wat er speelt en wat er leeft) is een
doorlopend proces waar de benodigde
aandacht, tijd en middelen voor zijn
vrijgemaakt. Het vergt bovenal een andere
meer faciliterende werkwijze van het
ambtelijk apparaat. De resultaten tot op
heden zijn vooral terug te vinden in de
Sterprogramma's.

4.3 Regionale samenwerking
Een effectief en efficiënt bestuur vraagt flexibiliteit in samenwerkingsvormen. In de ene situatie
zetten we in op samenwerking met buurten, terwijl in andere situaties (boven)regionale
samenwerking tot het beste resultaat leidt. Ook verbonden partijen zijn belangrijke instrumenten
om onze doelen te bereiken en betrekken we bij nieuwe vormen van effectiviteit en efficiency.

Opgave van de stad
De gemeenteraden in Regio Gooi en Vechtstreek hebben begin 2016 de Regionale
Samenwerkingsagenda vastgesteld. Deze agenda bepaalt de speerpunten van de Regio voor de
komende jaren. De besluitvorming rond het uitvoeringsprogramma loopt nog door tot 2017. Daarna
kan volledig gefocust worden op de uitvoering daarvan.
Daarnaast zetten we in op het versterken van onze centrumfunctie en verstevigen we de onderlinge
samenwerking. Naast de samenwerking met gemeente Wijdemeren, voeren we gesprekken met de
andere gemeenten in de regio. In 2016 is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Gooise Meren.
Voor ons blijft de stip op de horizon een gemeente Gooiland. Het bestuurskrachtonderzoek dat in
2016 is opgeleverd toont aan dat de regionale bestuurskracht onvoldoende is. Dat betekent dat ook
Hilversum onvoldoende in staat is zich met kracht tot haar omgeving te verhouden. Het onderzoek
onderschrijft daarmee het belang van samenwerking en (op termijn) samenvoeging. Gemeentelijke
opschaling kan echter alleen goed tot stand komen als buurten en kernen goed functioneren en in
staat zijn overheidsbeleid binnen de eigen identiteit vorm te geven.
Ook buiten de Regio behartigen wij de Hilversumse belangen. In de Noordvleugel, de Metropoolregio
Amsterdam en de Economic Board Utrecht zijn we direct of namens de Regio vertegenwoordigd.
Speerpunten blijven de bereikbaarheid van de regio, de creatieve (media-)sector en ons groene en
monumentale karakter.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
264
264
202
202
-62
-62

Verklaring verschillen
#
1
2

Teruggave compensabele BTW regiobrede projecten
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Lasten
-45
-17
-62

Baten

0

Saldo
-45
-17
-62

Toelichting
1. Gemeenten kunnen een deel van de uitgegeven BTW terugkrijgen van de belastingdienst. De
Regio Gooi en Vechtstreek doet ook uitgaven die onder deze regeling vallen, maar kan dit zelf
niet terugvragen. Omdat de uitgaven van de regio betrekking hebben op de deelnemende
gemeenten, kunnen wij dit wel. Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 45.000. Met deze
ontvangst was in 2016 geen rekening gehouden.
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2. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000 welke gesaldeerd een voordeel geven
van € 17.000.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
Minimaal zeven van de tien werkgroepen binnen de
samenwerking met Wijdemeren hebben geleid tot
gezamenlijke besluitvorming.

Realisatie 2016
Dit is gerealiseerd. In 2016 zijn er 16
werkgroepen aan het werk geweest, waarvan
11 geleid hebben tot gezamenlijke
besluitvorming. De volgende 10 werkgroepen
hebben een concreet resultaat (op kwaliteit,
kennisdeling, of financieel) opgeleverd :
Onderhoud verkeersregelinstallaties,
glysofaatvrije onkruidbestrijding,
salarisadministratie, reinigen kolken en riolen,
Loosdrechtse dijken/Boomhoek,
verkeersveiligheid rond scholen, projectleiding
plan Nederhorst den Berg, vaarwegverbinding
Oude Haven, onderhoud asfaltverhardingen en
gegevensbeheer. Het resultaat van 1 werkgroep
(onderhoud bebording) wees uit dat
samenwerking op dit moment geen voordelen
oplevert. En 5 werkgroepen vervolgen hun werk
in 2017.

Ambitie 5. Intensiveren samenwerking Regio Gooi en Vechtstreek en
versterken centrumfunctie
We hechten veel waarde aan een sterke regio en willen hierin ook onze verantwoordelijkheid nemen als
centrumgemeente.
Realiseren we concreet
Hilversum neemt
voortouw bij majeure
onderwerpen

We zetten erop in dat Hilversum,
mits gedragen door de regio, het
voortouw neemt bij majeure
onderwerpen in de regio (zoals
opvangverbond asielzoekers).
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Realisatie 2016
Ster
Op een aantal beleidsterreinen hebben
medewerkers van Hilversum of de
bestuurlijk vertegenwoordigers een
voortrekkersrol. In het Sociaal Domein
werken we al een aantal jaren nauw
samen in de regio. In 2016 hebben we
ingezet dat de Centrumfunctietaken in het
Sociaal Domein worden overgeheveld naar
de regio. Daarmee maken we van de
uitvoering van deze taken een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op
het onderwerp Economie en Innovatie
nemen we namens de Regio deel aan de
MRA en investeren we in een eigen
strategisch beleidsmedewerker economie,
die het voortouw neemt binnen de Regio.
In 2016 hebben we verder het initiatief
genomen voor een regionaal
Asielzoekerscentrum en hebben we de
locatieverkenningen gedaan. Het AZC
Crailo is een aantal maanden operationeel
geweest, maar is door het COA eind 2016
om organisatorische redenen gesloten.

Realiseren we daarnaast
Uitvoeren Regionale
De RSA wordt eind 2015
Samenwerkingsagenda vastgesteld.
(RSA)

Versterken bestuurlijke
coördinatie

Meer ambtelijk
uitwisselen

Realisatie 2016
Ster
De RSA is vastgesteld op 24 februari 2016.
Vervolgens is in de loop van 2016 het
uitvoeringsprogramma opgesteld waarvan
de besluitvorming nog niet is afgerond.
Naar verwachting wordt het
uitvoeringsprogramma in het tweede
kwartaal van 2017 behandeld in de raad.
Op bestuurlijk niveau wordt de
In 2016 is hier onder andere vorm aan
samenwerking actief opgezocht, gegeven binnen het informele overleg van
ook buiten de reguliere
de wethouders financiën uit de regio G&V.
structuren.
Zij zet nadrukkelijk de financiële spelregels
voor de verbonden partijen uit. Deze zijn
door alle betrokken colleges vastgesteld.
Om effectiever te kunnen zijn is verder het
regionale portefeuillehoudersoverleg
Economie gesplitst in de stuurgroep
Economie & Innovatie en de stuurgroep
Cultuur& Erfgoed, Recreatie & Toerisme.
Daarnaast bieden de formele
overlegstructuren gelegenheid regelmatig
informatie uit te wisselen en afstemming
te zoeken met overige wethouders uit de
regio.
We wisselen tussen de
We investeren fors binnen de Regio, zowel
gemeenten in de regio kennis en op het fysiek als het sociaal domein. Dit
ervaring uit door het over en weer doen we onder andere door inzet door
inzetten van personeel.
hooggekwalificeerde medewerkers op de
regionale dossiers. Op diverse
beleidsterreinen zijn medewerkers van
Hilversum op projectbasis of via
detachering ingezet bij andere
regiogemeenten als ook bij de Regio zelf.
Andersom zijn er medewerkers van de
Regio bij Hilversum in dienst gekomen. Het
gaat hierbij om diverse onderwerpen,
zoals het sociaal domein in brede zin,
MIRT en cultuur.

Ambitie 6. Uitbreiden samenwerking Wijdemeren
De samenwerking met Wijdemeren is voor ons een stap richting een gemeente Gooiland.
Realiseren we concreet
Taken (laten) uitvoeren
door, voor of
gezamenlijk met
Wijdemeren

We experimenteren hoe we
gezamenlijk taken optimaal (het
meest efficiënt en effectief) uit
kunnen voeren.
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Realisatie 2016
Ster
Zie ook de realisatie op de indicator.
Enkele voorbeelden van resultaten : het
reinigen van riolen en kolken is
gezamenlijk aanbesteed, terwijl ook in de
uitvoering gezamenlijk wordt
opgetrokken: Hilversum voert het dagelijks
toezicht uit (ook in Wijdemeren), terwijl
Wijdemeren de directievoering op het
bestek doet (ook in Hilversum); Hilversum
voert in opdracht van Wijdemeren per 1-12017 de salarisadministratie voor

Wijdemeren uit; Hilversum voert in
opdracht van Wijdemeren het beheer en
onderhoud van de
verkeersregelinstallaties in Wijdemeren
uit.

Realiseren we daarnaast
Intensiveren bestuurlijke Op bestuurlijk niveau wordt
afstemming
regelmatig afstemming gezocht
over gezamenlijke belangen.

Verstevigen ambtelijke
werkgroepen

Realisatie 2016
Ster
De bestuurlijke regiegroep
(burgemeesters, 2 wethouders en 2 (loco-)
gemeentesecretarissen van beide
gemeenten) heeft in 2016 drie keer
vergaderd. Daarnaast zijn er diverse
bilaterale overleggen tussen de leden van
de regiegroep gehouden. Verder is in 2016
bestuurlijk afstemming opgestart met
Gooise Meren.
De samenwerking moet leiden tot Ze hiervoor de toelichting bij
concrete acties op diverse
bovenstaande indicator en prestaties.
terreinen, zoals gezamenlijk
onderhoud en
gladheidsbestrijding.

Ambitie 7. Regio G&V heeft stevigere positie in Noordvleugel
We willen onze belangen binnen de Noordvleugel samen met de overige gemeenten van de Regio Gooi en
Vechtstreek behartigen.
Realiseren we concreet
Ontwikkelen propositie
Gooi en Vechtstreek

Uitvoeren CLICKNLagenda

Realisatie 2016
Ster
We nemen een steeds serieuzere rol in
binnen de (boven)regionale gremia. Dit
heeft onder andere geresulteerd in het
verankeren van het belang van de
creatieve economie binnen de Regionale
Samenwerkingsagenda. In het
Uitvoeringsprogramma RSA is vervolgens
het cluster economie en innovatie
opgenomen. Binnen de MRA liggen verder
mogelijkheden om de economische
toegevoegde waarde van het groene,
monumentale en creatieve karakter van
de regio Gooi en Vechtstreek nog sterker
aan te tonen. Een voorbeeld hiervan is het
MIRT-proces.
Hilversum is de bestuurlijk trekker Bij het uitvoeren van de CLICKNL-agenda is
voor het faciliteren en
Hilversum bestuurlijk trekker van CLICK
ondersteunen van het
Media en ICT. In 2016 is gestart met de
innovatienetwerk CLICKNL Media voorbereidingen voor een nieuwe opzet
en ICT (binnenkort Digitaal).
van de Innovatieagenda voor creatieve
CLICKNL is onderdeel van de
digitale contentcreatie als mogelijke
Topsector Creatieve industrie.
opvolger voor CLICKNL in de nieuwe
kabinetsperiode.
We definiëren de economische
agenda van de Regio Gooi en
Vechtstreek en maken de
toegevoegde waarde die onze
economie heeft voor de omgeving
(MRA / Noordvleugel) inzichtelijk.
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Realiseren we daarnaast
Gezamenlijke
Media is een sterk gereguleerde
belangenbehartiging
branche. Dit vraagt om een
organiseren
adequate lobby richting Den Haag
en Brussel.

Realisatie 2016
Ster
De lobby richting Den Haag is versterkt,
zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau,
als ook in samenwerking met bedrijven. In
aanloop naar de Tweede Kamer
verkiezingen zijn de inspanningen
toegenomen om het belang van sterke
media onder de aandacht te brengen.
Aansluiten op agenda’s De economische dynamiek van
De economische dynamiek in de regio
van Metropool Regio
onze stad en onze regio kan alleen Gooi en Vecht is direct verbonden met de
Amsterdam en Economic bloeien wanneer zij in lijn is met MRA en regio Utrecht. In samenwerking
Board Utrecht
onze directe omgeving.
met deze regio's wordt steeds gezocht
naar optimale samenwerking, bijvoorbeeld
op de gebieden internationaal onderwijs,
toerisme, media, en smart city.
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4.4 Dienstverlening
Onder dienstverlening wordt het contact verstaan dat inwoners, bedrijven en bezoekers met de
gemeente hebben. Het gaat hierbij om dienstverlening via alle kanalen: website, social media, email, loket (waaronder Sociaal Plein), telefoon en post. Hieronder vallen ook de producten van
burgerzaken, zoals reisdocumenten en rijbewijzen.

Opgave van de stad
We willen dat inwoners, bedrijven en bezoekers de gemeente gemakkelijk kunnen bereiken. Het
klantcontactcentrum, het Sociaal Plein of de website zijn voor veel inwoners, bedrijven en bezoekers
het eerste contactmoment met de gemeente. Het is daarom van groot belang dat dit contact goed
verloopt. Er zijn ook in 2016 veel stappen gemaakt om deze dienstverlening te verbeteren, met name
op het gebied van verdere professionalisering en uitbreiding van digitale dienstverlening.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
3.508
-1.365
2.143
3.785
-1.706
2.078
277
-341
-64

Verklaring verschillen
#
1
2

Lasten
240
37
277

Leges paspoorten en ID-kaarten
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Baten
-347
6
-341

Saldo
-107
43
-64

Toelichting
1. Een groot deel van de inkomsten en uitgaven komt van de paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen.
De inkomsten en uitgaven staan in relatie tot elkaar: inkomsten uit leges van burgers en
afdrachten aan de rijksoverheid over deze bedragen. In het afgelopen jaar zien we een grote
toename van (extra) aanvragen van paspoorten en van aanvragen ID-kaarten. Dit wordt enerzijds
verklaard door de geopolitieke situatie - terroristische aanslagen - en onrust onder de bevolking.
Mensen kiezen veilige vakantiebestemmingen buiten Europa waarvoor een paspoort nodig is.
Daarbij is als gevolg van dezelfde situatie ook het aantal aanvragen vluchtelingen paspoorten
toegenomen. Anderzijds is de verklaring dat in december 2016 een grote hoeveelheid
paspoorten en ID-kaarten zijn aangevraagd. Dit is het gevolg van landelijk beleid uit 2012 toen
men voor kinderen een gratis ID kon aanvragen dat 5 jaar geldig was. De afdrachten van de
Rijksleges zijn lager dan de inkomsten van de lokale leges waardoor er een positief saldo is
ontstaan.
2. De post overige (saldo € 43.000 nadeel) bestaat uit diverse na- en voordelen op kleine budgetten
met in begrip van een klein voordeel (€ 10.000) als gevolg van de herschikkingen kadernota 2016.
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Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
Inwoners waarderen de dienstverlening van de gemeente
met minimaal een 7,0.

Realisatie 2016
Uit de vernieuwde enquête "Monitor
Hilversum" blijkt dat de gemiddelde waardering
van de dienstverlening een 7,3 is. In totaal geeft
95% van de ondervraagden een
waarderingscijfers van 6 of hoger.

Ambitie 8. Verbeteren dienstverlening
De dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. We willen investeren om de dienstverlening te
optimaliseren.
Realiseren we concreet
Investeren in digitale
dienstverlening

Realisatie 2016
Ster
Er zijn 10 producten en e-formulieren
beschikbaar gekomen in 2016. Het gaat
om diverse producten van zaken rond de
Basisregistratie Personen (BRP) tot
parkeervergunningen. Daarbij is de
website mijninkomen.nl live gegaan, waar
burgers diverse informatie kunnen inzien
en zaken kunnen regelen met betrekking
tot hun uitkering. Verder is e-herkenning
succesvol ingevoerd en kunnen diverse
producten ook digitaal betaald worden.
Investeren in versnellen De website wordt verbeterd en
In 2016 is een taskforce aan de slag
dienstverlening
we verlagen de telefonische
geweest om te komen tot een nieuwe
wachttijd zodat inwoners en
website voor de gemeente Hilversum. Een
bedrijven actuele informatie snel werkgroep met inwoners en statische
en gemakkelijk kunnen vinden via gegevens zijn leidend geweest in het
elk gewenst kanaal.
bepalen van de daadwerkelijke behoefte
van online bezoekers. Sinds 2 januari 2017
is de website live.
De telefonische wachttijd is in 2015 en de
eerste maanden van 2016 flink afgenomen
tot onder de halve minuut, maar liep
halverwege het jaar weer op. De daling
was het gevolg van extra capaciteit. De
stijging komt onder andere door uitval van
medewerkers en extra benodigde inzet bij
het loket. Daarnaast is de interne
bereikbaarheid nog niet optimaal,
waardoor meer mensen terugvallen op het
Klantcontactcentrum of niet kunnen
worden doorverbonden. Door inzet op dit
laatste punt daalt de wachttijd de laatste
maanden weer.
Aanpassen publiekshal De publiekshal wordt ruimer
Eind 2016 hebben we de voorbereidingen
stadskantoor
ingericht. Daarbij worden
getroffen voor een aantal quick wins die
zelfservicepunten ingericht,
bijdragen aan een meer klantvriendelijke
waarbij ondersteuning wordt
uitstraling en ter voorbereiding van het
geboden door servicevolledig gaan werken op afspraak. Er is
medewerkers.
niet gekozen voor een rigoureuze
aanpassing van de publiekshal omdat
hiervoor eerst meer inzicht moet komen in
We breiden het aantal digitale
producten uit, we voeren eherkenning in en maken het
mogelijk om digitaal te betalen en
producten te verstrekken.
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de toekomst van gemeentelijke
dienstverlening en waarschijnlijk enkele
fundamentele keuzes gemaakt moeten
worden.

Realiseren we daarnaast
Investeren in
We blijven investeren in trainen
klantvriendelijke en
van medewerkers in klantcontact.
vraaggerichte
dienstverlening
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Realisatie 2016
Ster
Iedere individuele medewerker wordt
getraind op het gebied van klantvriendelijk
en vraaggericht klantcontact. Daarnaast
zijn enkele medewerkers opgeleid tot
coach. Bijsturing is mogelijk op basis van
de ervaringen van collega's en daarnaast
wordt de klantwaardering continue
gemeten en is deze ook realtime
beschikbaar.

4.5 Goed bestuurde stad
Onder dit programma valt verder de werkwijze van het gemeentebestuur, zoals het ontwikkelen
van de voorstellen uit het raadakkoord en de organisatie van verkiezingen.

Opgave van de stad
De samenleving vraagt niet alleen een gemeente die samenwerkt, maar ook een gemeente die een
lange-termijn-visie heeft en haar organisatie hierop heeft afgestemd. We blijven kritisch op de rol die
we innemen en sturen met een prioriteitenagenda.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
7.802
7.802
7.946
-23
7.923
144
-23
121

Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5

Lasten
95
-48
76
27
-6
144

Accountantskosten
Vergoeding raadsleden
Extra storting voorziening ex-wethouders
Kosten notulering
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Baten
-6

-17
-23

Saldo
89
-48
76
27
-23
121

Toelichting
1. De accountantskosten zijn hoger uitgevallen door extra onvoorziene controlewerkzaamheden
ten aanzien van de decentralisaties. Daarnaast is vanuit het Rijk de regelgeving met betrekking
tot de controle aangescherpt wat tot extra inzet van de accountant heeft geleid. Tot slot is er een
aantal extra incidentele opdrachten aan de accountant verstrekt. Voorbeelden zijn de
werkzaamheden in het verbeteren van de administratieve organisatie, de afbouwkosten Versa
Welzijn en de afwikkeling Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP). Vanaf de begroting 2017 is
structureel rekening gehouden met een verhoogd budget voor de accountant van € 40.000.
2. De onderschrijding van de salariskosten bij de raad heeft te maken met een wetswijziging rond
de werkkostenregeling in 2015 . Vanaf de begroting 2017 is rekening gehouden met een verlaagd
budget van deze vergoedingen.
3. Jaarlijks wordt de pensioenvoorziening van de huidige- en voormalige wethouders op basis van
gegevens van Loyalis en Deloitte herijkt per einde dienstjaar. Dit heeft voor 2016 geleid tot een
noodzakelijk aanvullende storting van € 321.000. Aangezien in de begroting structureel rekening
wordt gehouden met een extra storting van € 245.000, leidt dit tot een overschrijding van
€ 76.000. Voor een nadere uitleg verwijzen wij u naar de toelichting op de voorziening exwethouders onder “Staat van voorzieningen”.
4. De raad heeft enkele jaren geleden een bezuiniging doorgevoerd waarbij het budget voor
notulering is geschrapt. De gedachte was dat er volledig digitaal zou gaan worden vergaderd. De
raad is echter niet overgegaan tot het maken van zogenaamde videotulen, waarbij alleen de
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beelden ter beschikking worden gesteld en er geen aparte notulen meer worden gemaakt.
5. De post overige (saldo € 23.000 voordeel) bestaat uit diverse na- en voordelen op kleine
budgetten met in begrip van een klein voordeel (€ 14.000) als gevolg van de herschikkingen
kadernota 2016.

Ambitie 9. Verbeteren bestuurs- en bedrijfscultuur
In het raadsakkoord is afgesproken de organisatie van het bestuur op diverse terreinen te verbeteren.
Realiseren we concreet
Werken met de
prioriteitenagenda

Alle onderwerpen waar de raad
over moet discussiëren en
besluiten zijn op basis van tijd en
prioriteit op een
prioriteitenagenda geplaatst. Met
deze agenda voeren we regie op
de bestuurlijke besluitvorming.

Realiseren we daarnaast
Plaatsen van politiek
We zorgen dat we tijdig in het
bestuurlijke
politieke proces de kaders
besluitvorming aan de
uitzetten.
voorkant

Uitvoeren van het
raadsakkoord

Realisatie 2016
Ster
De prioriteitenagenda werkt nog niet
optimaal, maar is wel verbeterd. Door
meer aandacht voor het proces is eerder
zicht op mogelijke knelpunten en kunnen
hier keuzes over gemaakt worden. Het
totale aanbod van
voorstellen/onderwerpen overstijgt
ondanks deze sturing soms nog steeds de
beschikbare vergadertijd. Dit blijft dan ook
een punt van aandacht.

Realisatie 2016
Ster
We hebben in 2016 extra aandacht
besteed aan het tijdig betrekken van de
raad bij de besluitvorming. Twee
voorbeelden:
- De uitgangspunten en voortgang van de
Woonvisie is tweemaal onderwerp van
een Beeldvormende sessie geweest.
Daarnaast zijn ook externe partijen zoals
de woningbouwcorporaties betrokken bij
de totstandkoming. Dit alles binnen een
doorlooptijd van een half jaar.
- Bij het horecakader heeft de commissie
in een vroeg stadium een
uitgangspuntennotitie vastgesteld.
In het raadsakkoord hebben de
Diverse experimenten ten aanzien van de
politieke partijen afspraken
raadsvergadering zijn voor de zomer
vastgelegd om de relatie tussen geëvalueerd en definitief doorgevoerd.
politiek en samenleving te
Het gaat hierbij onder andere om de korte
versterken. Het gaat bijvoorbeeld toelichting die de burgemeester voor elke
om het verstevigen van
raadsvoorstel voorleest, een andere
burgerparticipatie, de introductie volgorde van de raadsagenda en meer
van bestuurswerkgroepen en deze regie op de duur en afronding van
nieuwe begrotingsopzet.
onderwerpen. In het kader van
burgerparticipatie is de Motiemarkt
gehouden voor de behandeling van de
Begroting 2017 en is het project Buurt
vraagt raad uitgevoerd. Ondanks het
raadsakkoord blijken
bestuurswerkgroepen op onvoldoende
draagvlak te kunnen rekenen. Zij zijn
daarom niet doorgevoerd.
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Zakelijk omgaan met
De gemeente is verantwoordelijk De zakelijke houding vertalen we onder
gemeentelijke belangen voor een efficiënt bestuur. Hier
andere in het hanteren van de
past een zakelijke houding bij.
zogenaamde Beukennoten spelregels.
Hierbij wordt een integrale afweging
gemaakt bij het bestemmen van niet
benutte budgetten. Ook de scherpere
inzet bij inkooptrajecten door onze nieuwe
inkoopafdeling en het hanteren van
marktconforme huur en verkoop van
vastgoed zijn voorbeelden van zakelijkheid
en transparantie. Zakelijkheid gaat uit van
het principe dat de gemeente namens de
"collectiviteit van alle inwoners" het
hoogst mogelijke (maatschappelijke)
rendement behaalt. Dit betekent in veel
gevallen dat niet het individuele belang
van de vrager prevaleert, maar de
transparante zakelijke positie van de
gemeente namens haar inwoners.
Zakelijkheid is voornamelijk een kwestie
van bedrijfscultuur en vraagt dus een
lange adem. We gaan vooruit, maar zijn er
nog niet.
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Overig programma
Financiële verantwoording
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Primitieve Wijziging
Actuele Realisatie
begroting begroting begroting
2016
2016
2016
2016

Thema
Lasten
4.1
Veilige stad
4.2
Samenwerking met inwoners
4.3
Regionale samenwerking
4.4
Dienstverlening
4.5
Goed bestuurde stad
Totaal Lasten
Baten
4.1
Veilige stad
4.2
Samenwerking met inwoners
4.4
Dienstverlening
4.5
Goed bestuurde stad
Totaal Baten
Saldo
4.1
Veilige stad
4.2
Samenwerking met inwoners
4.3
Regionale samenwerking
4.4
Dienstverlening
4.5
Goed bestuurde stad
Totaal van Lasten en Baten
Mutatie reserves
Resultaat

Verschil
2016

8.320
3.142
264
3.398
7.802
22.926

369
100
0
110
0
579

8.689
3.242
264
3.508
7.802
23.505

8.629
2.896
202
3.785
7.946
23.457

-61
-346
-62
277
144
-48

-18
0
-1.365
0
-1.383

-228
0
0
0
-228

-246
0
-1.365
0
-1.611

-321
0
-1.706
-23
-2.049

-75
0
-341
-23
-438

8.302
3.142
264
2.033
7.802
21.543
-153
21.390

141
100
0
110
0
351
0
351

8.443
3.242
264
2.143
7.802
21.894
-153
21.741

8.308
2.896
202
2.078
7.923
21.407
-153
21.254

-135
-346
-62
-64
121
-487
0
-487

Betrokken partijen uit de stad
Het programma Bestuur gaat over hoe de gemeente het gesprek met de stad voert. Dit betekent
dat het
programma betrekking heeft op alle partijen waarmee de gemeente samenwerkt. De belangrijkste
partners
ten aanzien van de regio en veiligheid zijn:
- Regio Gooi en Vechtstreek
- Noordvleugel
- Metropoolregio Amsterdam
- Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, inclusief de Brandweer
- Politie
- Justitie
- Inwoners

Kaderstellende Beleidsnota's
Openbare Orde en Veiligheid
 Integraal veiligheidsplan 2014-2018 (2015).
 Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (2015).
 Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018 (2015).
 Nota Veilig uitgaan (2013).
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Bestuurlijke Aangelegenheden
 Metropoolregio Amsterdam: Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 (2007)
 Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 Eindbalans (2009)
 Burgerparticipatie in Hilversum (2012)
Dienstverlening
 iNUP (overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid)
 Stelsel van basisregistraties (2007).
 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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Programma 5:
Financiën en
grondexploitaties
Een gezonde financiële huishouding bij zo laag mogelijke woonlasten.

Hilversum wil een betrouwbare, solide gemeente zijn. Dat vraagt om een zakelijke
instelling die zichtbaar wordt, doordat wij ons beleid afmaken en onze investeringen
laten renderen. Dit versterkt het draagvlak bij onze partners om mee te investeren.
Ook is een stevige financiële basis noodzakelijk. Hierover gaat dit programma, dat is
onderverdeeld in de thema’s: Financiële huishouding, Lokale belastingen en
Grondexploitaties en vastgoed.

Financiële huishouding:
De financiële huishouding van de gemeente bestaat uit de jaarlijks terugkerende inkomsten en
uitgaven. De uitgaven (bijvoorbeeld die voor het sociaal domein) zijn verwerkt in de andere
begrotingsprogramma’s en vloeien voort uit de activiteiten die wij uitvoeren om onze ambities te
realiseren en uit onze wettelijke taken. De twee belangrijkste inkomstenbronnen zijn verwerkt in dit
begrotingsprogramma en worden gebruikt voor de dekking van die uitgaven. Het zijn de uitkeringen
van het rijk (circa € 140 miljoen) en de lokale belastingen (ca. € 20 miljoen). Daarnaast investeert de
gemeente in planontwikkelingen (bijvoorbeeld Anna’s Hoeve), en in onderwijshuisvesting, wegen,
openbare verlichting etc. Voor deze investeringen sluit de gemeente leningen af. Deze leningen
(schulden) maken eveneens onderdeel uit van onze financiële huishouding. De rente en aflossing
die wij daarvoor betalen zijn onderdeel van de jaarlijks terugkerende uitgaven en inkomsten.
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Lokale belastingen:
Van de lokale belastingen is de onroerendezaakbelasting (circa € 19 mln) de belangrijkste.
Daarnaast bevat dit programma de opbrengsten uit de precario- en hondenbelasting. De
opbrengsten uit deze belastingen kunnen voor alle gemeentelijke ambities worden ingezet. In het
begrotingsprogramma Wonen en Leven zijn de opbrengsten uit de rioolheffing en de
afvalstoffenheffing opgenomen. Deze opbrengsten zijn bestemd voor het onderhoud en de
vervanging van het riool en het verwijderen van huishoudelijk afval.

Grondexploitaties en vastgoed:
Dit programma bevat de kosten en opbrengsten van de gronden en panden die Hilversum voor
gebiedsontwikkelingen inzet. De kosten en opbrengsten van de panden met een maatschappelijke
bestemming (onder meer onderwijs en welzijn) zijn verantwoord in de andere
begrotingsprogramma’s. Naar verwachting worden de komende twee à drie jaar 10 van de 11
lopende gebiedsontwikkelingen voltooid. Anna’s Hoeve, onze grootste bouwlocatie, zal rond 2020
klaar zijn.
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Ambitie van de gemeente
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5.1 Financiële huishouding
De financiële huishouding van de gemeente bestaat uit de jaarlijks terugkerende inkomsten en
uitgaven. De uitgaven (bijvoorbeeld die voor het sociaal domein) zijn verwerkt in de andere
begrotingsprogramma’s en vloeien voort uit de activiteiten die wij uitvoeren om onze ambities te
realiseren en uit onze wettelijke taken. De twee belangrijkste inkomstenbronnen zijn verwerkt in dit
begrotingsprogramma en worden gebruikt voor de dekking van die uitgaven. Het zijn de uitkeringen
van het rijk (circa € 140 miljoen) en de lokale belastingen (ca. € 20 miljoen). Daarnaast investeert de
gemeente in planontwikkelingen (bijvoorbeeld Anna’s Hoeve), en in onderwijshuisvesting, wegen,
openbare verlichting etc. Voor deze investeringen sluit de gemeente leningen af. Deze leningen
(schulden) maken eveneens onderdeel uit van onze financiële huishouding. De rente en aflossing
die wij daarvoor betalen zijn onderdeel van de jaarlijks terugkerende uitgaven en inkomsten.

Opgave van de stad
Het zorgvuldig inzetten van de door onze inwoners opgebrachte middelen is onze opdracht.
Bijvoorbeeld door ze als hefboom te laten werken voor investeringen door onze partners in de stad.
Zo vergroten we het financieel en maatschappelijk rendement van de gemeentelijke bijdrage. Mooie
voorbeelden hiervan zijn het stadsfonds, het Dudok-concert en Hilversum Media Campus.
Onze investeringen in de stad doen wij vanuit een stevige financiële basis. Zowel het in 2016
geboekte exploitatie-resultaat, de gecontroleerde schuldenpositie en het uitstekende
weerstandsvermogen zijn een bewijs hiervan. Daarbij hebben wij de lokale lasten stabiel kunnen
houden.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
330 -145.925 -145.595
3.469 -146.511 -143.042
3.139
-586
2.553

Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6

Lasten
-96
70
3.119

Saldo stelpost onvoorzien
Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn)
Saldo kostenplaatsen
Algemene uitkering
Dividenduitkeringen
Overige afwijkingen
Totaal verschil

46
3.139

Baten
-295
-90
-145
-56
-586

Saldo
-96
-225
3.119
-90
-145
-10
2.553

Toelichting
1. De post onvoorzien ad € 96.000 is bestemd voor onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare
uitgaven. Deze hebben in 2016 niet plaatsgevonden. Dit leidt tot een voordeel van € 96.000.
2. Het Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn) voert het beheer van een aantal financiële regelingen
voor de inwoners van Hilversum. Het gaat daarbij om startersleningen, leningen voor particuliere
woningverbetering en duurzaamheidsleningen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden
ontvangt SVn een beheersvergoeding. Bij de start van deze activiteiten is de keuze gemaakt om
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de beheersvergoedingen en rentevergoedingen in de administratie van het SVn te registreren.
Mede op advies van onze accountant bij de controle op de jaarrekening 2015 zijn wij tot andere
inzichten gekomen. De beheersvergoeding voor de jaren 2007 tot en met 2016 van € 70.000 is
alsnog in 2016 als last opgenomen. Daarnaast moet het SVn over de leningen die namens de
gemeente Hilversum aan deelnemers is verstrekt ook rente vergoeden aan Hilversum. In 2016 is
de te ontvangen rente verantwoord (€ 295.000 over de jaren 2007 tot en met 2016). Omdat
deze lasten en baten niet in de begroting 2016 waren geraamd leidt dit in de jaarrekening 2016
tot een voordeel van € 225.000.
3. Het totaal van alle kostenplaatsen (inclusief kapitaallasten) beslaat zo'n € 79,9 miljoen Het
nadelig saldo 2016 op de kostenplaatsen bedraagt € 3.119.000 (afwijking van 3,9%) en wordt als
volgt verklaard:
 Het grootste deel heeft betrekking op de op de kostenplaatsen verantwoorde inhuur derden
van € 5,6 miljoen. Dit nadeel wordt voor zo'n € 2,8 miljoen gedekt door een voordeel binnen
de salarissen (vacatureruimte ad € 2,3 miljoen en de bijdrage van Weesp inzake BBZ
vergoeding ad € 565.000). Binnen de salarislasten is een incidenteel nadeel ontstaan van
€ 974.000 naar aanleiding van personele regelingen. Daarnaast is sprake van een vrijval
reserve frictiekosten Slank & Hoogwaardig ad. € 400.000. Dit voordeel is in programma 5
onder reserve-mutaties verantwoord en maakt geen onderdeel uit van het nadelig saldo
kostenplaatsen. Voor een nadere analyse van de totale salarislasten en inhuur -inclusief het
aandeel binnen de programma's- verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
 In de begroting wordt rekening gehouden met een bedrag aan door te berekenen VATkosten (voorbereiding-administratie/toezicht) aan investeringen/projecten, gebaseerd op
een gemiddeld investeringsniveau. In 2016 werd er € 628.000 meer toegerekend dan
begroot, onder meer aan het project Marktterrein.
 De lasten Slank & Hoogwaardig bedroegen in 2016 € 384.000. Net als de voorgaande jaren
was hiervoor in de begroting een budget van € 1 miljoen opgenomen. Dit levert op de
kostenplaats dus een voordeel op van € 616.000. Het voordeel is ontstaan omdat aan de ene
kant medewerkers eerder uit dienst zijn gegaan dan de prognose en aan de andere kant dat
medewerkers zijn herplaatst binnen de gemeente Hilversum. Daartegenover staan geen
extra lasten. Het voordeel van € 616.000 op de kostenplaats komt als nadeel terug op de
reserve mutaties (lagere onttrekking aan de reserve dan geraamd). De lagere onttrekking is
in programma 5 onder reservemutaties verantwoord. Zie hiervoor de toelichting op de staat
van de reserves.
 Er zijn functies die moeilijk vervulbaar en zelf nauwelijks te werven zijn. Denk aan
bijvoorbeeld: stedenbouwkundigen, programma-manager Buurten en een strategisch
projectleider. Daarom besteden we deze opdrachten uit aan bureaus met een netwerk die
ons op relatief korte termijn in contact brengen met de mensen met de juiste expertise.
Doordat we in 2016 vaker voor deze constructie hebben gekozen is het budget met
€ 213.000 overschreden. Voor 2017 verwachten we minder gebruik te hoeven maken van de
inzet van externe bureaus. Het nadeel is incidenteel.
 In de berekening van de reservering van het vakantiegeld 2016 is in de begroting 2016 geen
rekening gehouden met de werkgeverslasten. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van
€ 350.000.
 De overige kleinere verschillen op de kostenplaatsen bedragen per saldo € 91.000 nadelig.
4. De algemene uitkering bestaat naast inkomsten in het dienstjaar uit diverse afrekeningen van
voorgaande dienstjaren. In de raadsinformatiebrief (RIB) over de decembercirculaire werd een
voordelig effect op de algemene uitkering van € 255.000 vermeld. Het voordeel in de
jaarrekening bedraagt € 90.000. Dit levert t.o.v. de RIB een nadelig verschil op van € 165.000. Dit
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wordt veroorzaakt doordat de negatieve afrekening van het dienstjaar 2014 (opgenomen in de
September-circulaire 2016) niet was meegenomen in de RIB.
5. De dividenduitkering 2015 Vitens is € 92.000 hoger uitgevallen dan begroot. Het gaat om een
incidenteel voordeel. De winst zal namelijk gaan afnemen omdat Vitens de tarieven ten gevolge
van nieuwe regelgeving moet verlagen. De raming van dit dividend is daarom vanaf de begroting
2017 verlaagd. De dividenduitkering BNG 2015 is € 53.000 hoger uitgevallen. Deze uitkering was
vanwege de recessie voorzichtig ingeschat op € 70.000. Het is € 123.000 geworden, waarmee het
gemiddeld ontvangen dividend over de afgelopen 5 jaren afgerond € 130.000 bedroeg. Dit was
een reden om vanaf de begroting 2017 weer rekening te houden met een hogere dividenduitkering.
6. Betreft diverse kleine afwijkingen beneden de € 50.000, die gesaldeerd een voordeel geven van
€ 10.000.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
De inkomsten zijn in de periode 2016 – 2020 gelijk aan of
groter dan de uitgaven.

Realisatie 2016
De werkelijke inkomsten (269 mln.) zijn in het
jaar 2016 hoger dan de werkelijke uitgaven (262
mln.). Ook in de jaren 2017-2020 laat de
gewijzigde begroting 2017 en de
meerjarenraming overschotten zien.
In het begrotingsjaar 2016 zijn de structurele inkomsten
De structurele inkomsten (247 mln.) zijn in 2016
gelijk aan of groter dan de structurele uitgaven.
daadwerkelijk hoger dan de structurele lasten
(240 mln.).
De netto schuldquote is in de periode 2016 -2020 maximaal De netto schuldquote is op basis van de balans
90% (zie toelichting boek 2, paragraaf financiering).
in de jaarstukken 2016 70%.
De schuldratio is in de periode 2016 -2020 maximaal 75% (zie De schuldratio bedraagt in de jaarstukken 2016
toelichting boek 2, paragraaf financiering).
67%.

Ambitie 1. De inkomsten en uitgaven blijven in evenwicht
De inkomsten zijn voldoende voor de geplande uitgaven, zowel in het begrotingsjaar als in de 4 jaren erna.

Ambitie 2. Onze schulden staan in een gezonde verhouding tot onze
inkomsten en bezit
Dit is een basis voor een gezonde financiële huishouding.
Realiseren we concreet
Implementeren
houdbaarheidsopgave
“Draagvlak en
draagkracht”

Wij vullen € 6 mln in aan
bezuinigingen in het kader van de
houdbaarheidsopgave uit 2014
“Draagvlak en draagkracht”.
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Realisatie 2016
Ster
Deze € 6 mln aan bezuinigingen is verdeeld
over de jaren 2015-2018. In 2015 is
volgens planning de eerste € 1,5 mln
gerealiseerd. Voor het jaar 2016 is een
bezuiniging van € 2,3 mln begroot die
volledig is gerealiseerd met uitzondering
van een deel (€ 134.000) van de
taakstelling op nieuw welzijn. Dit komt
omdat het vernieuwingsproces welzijn
meer tijd vergt dan voorzien en de
ingangsdatum van de subsidieverlaging
Versa om die reden met 5 maanden is

opgeschoven. De raad is hierover
geïnformeerd via een
raadsinformatiebrief. Het nadeel op de
taakstelling welzijn wordt financieel
verantwoord in het programma Zorg.

Realiseren we daarnaast
Starten nieuwe
Wij starten een nieuwe
herschikkingsopgave
herschikkingsopgave die oploopt
tot € 5 mln in 2019.

Uitoefenen politieke
druk bij rijk t.a.v.
uitkeringen
gemeentefonds en
sociaal domein

Realisatie 2016
Ster
De nieuwe herschikkingsopgave van € 5
mln was gekoppeld aan de geschatte
kosten van nieuwe plannen voor de
periode 2016-2020. In de Kadernota 2016
is vastgesteld dat een bedrag van ca. € 2
mln aan herschikking vooralsnog
voldoende is. De nieuwe plannen en
herschikkingen zijn in de begroting 2017
verwerkt, waarbij de jaren 2018 - 2020 nog
steeds positieve saldi laten zien.
We voeren dit zo veel mogelijk uit Eind 2015 is er namens het overgrote deel
in regionaal verband.
van de Nederlandse gemeenten,
waaronder alle gemeenten uit de Gooi- en
Vechtstreek, een brief gestuurd naar het
Rijk met de oproep om geen nieuwe
kortingen meer op te leggen en de
opschalingskorting van tafel te halen.
Verder willen de gemeenten meer
stabiliteit en voorspelbaarheid in de
uitkeringen uit het gemeentefonds en de
uitkering sociaal domein, en meer ruimte
en zeggenschap op het gebied van de
financiële verhoudingen. Landelijk krijgt
deze problematiek nu aandacht.
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5.2 Lokale belastingen
Van de lokale belastingen is de onroerendezaakbelasting (circa € 19 mln) de belangrijkste.
Daarnaast bevat dit programma de opbrengsten uit de precario- en hondenbelasting. De
opbrengsten uit deze belastingen kunnen voor alle gemeentelijke ambities worden ingezet. In het
begrotingsprogramma Wonen en Leven zijn de opbrengsten uit de rioolheffing en de
afvalstoffenheffing opgenomen. Deze opbrengsten zijn bestemd voor het onderhoud en de
vervanging van het riool en het verwijderen van huishoudelijk afval.

Opgave van de stad
Wij willen de stad graag vooruit brengen, maar we willen dat niet betalen uit hogere belastingen als
dat niet strikt noodzakelijk is. In 2016 is het gelukt om een belangrijk deel van onze ambities te
verwezenlijken zonder dat de lokale lasten zijn gestegen. Dit komt omdat we scherp hebben
gestuurd op onze budgetten, en partners in de stad de bereidheid hebben getoond om mee te
investeren.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
3.050
-19.931
-16.881
2.949
-19.941
-16.992
-101
-10
-111

Verklaring verschillen
#
1
2
3

Lasten
Onroerendezaakbelastingen 2016
Dwanginvordering
Overige afwijkingen
Totaal verschil

-89
-12
-101

Baten
-150
225
-85
-10

Saldo
-150
136
-97
-111

Toelichting
1. De totale opbrengst OZB 2016 laat een toename zien ten opzichte van de begroting van circa
€ 150.000. Hierin zijn de oninbare vorderingen ad € 153.631 al verwerkt. Het voordeel is toe te
schrijven aan een gunstige waardeontwikkeling na de vaststelling van het tarief 2016 (bij de
begroting 2016).
2. Door de overgang naar een nieuwe belastingapplicatie heeft het proces dwang-invordering
vertraging opgelopen. Dit betekent dat de dwang-invordering later is gestart hetgeen direct
invloed heeft op de inkomsten en uitgaven voor wat betreft de dwang-invordering. Deze
achterstand wordt in 2017 ingehaald
3. Betreft kleine afwijkingen beneden de € 50.000 die gesaldeerd een voordeel geven van € 97.000.
Het gaat om extra inkomsten uit met name precario- en hondenbelasting. Ook zit hierin een
voordeel van € 20.000 als gevolg van de gerealiseerde herschikkingen uit de kadernota 2016.
De extra inkomsten hondenbelasting zijn onder meer veroorzaakt door de uitgevoerde
hondencontrole. De extra inkomsten precario zijn toe te schrijven aan extra inkomsten als gevolg
van het aantrekkende economische klimaat. Hierdoor is meer gebruik gemaakt van
gemeentegrond door bouw- en containerbedrijven. Een verdere toelichting over de lokale
belastingen staat in de paragraaf lokale heffingen.
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Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator
De lokale belastingen stijgen in de periode 2016-2020 met
niet meer dan het inflatiepercentage (1,2% in 2016, 2% in de
jaren 2016 - 2020). Zie toelichting boek 2, paragraaf lokale
heffingen.

Realisatie 2016
De stijging van de tarieven 2016 is lager dan het
inflatiepercentage van 1,2%. Bij de opstelling
van de begroting 2017 zijn de tarieven 2017
afgestemd op het actuele inflatiecijfer (1,1%).

Ambitie 3. Lokale belastingen stijgen met niet meer dan inflatiepercentage
De lokale belastingen (onroerendezaakbelasting, precariobelasting, hondenbelasting, afvalstoffen- en
rioolheffing) stijgen met niet meer dan het inflatiepercentage.
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5.3 Grondexploitaties en vastgoed
Dit programma bevat de kosten en opbrengsten van de gronden en panden die Hilversum voor
gebiedsontwikkelingen inzet. De kosten en opbrengsten van de panden met een maatschappelijke
bestemming (onder meer onderwijs en welzijn) zijn verantwoord in de andere
begrotingsprogramma’s. Naar verwachting worden de komende twee à drie jaar 10 van de 11
lopende gebiedsontwikkelingen voltooid. Anna’s Hoeve, onze grootste bouwlocatie, zal rond 2020
klaar zijn.

Opgave van de stad
De middelen die we hebben moeten we zorgvuldig inzetten. Dat geldt voor vastgoed net zo goed als
voor onze financiële middelen. Ons vastgoed is immers met publieke middelen gefinancierd. Wij
zetten ons vastgoed daarom in na een zorgvuldige afweging van mogelijke bestemmingen, en
verkopen of verhuren ons vastgoed tegen een marktconforme prijs. Datzelfde geldt voor bouwgrond.
Als wij maatschappelijke instellingen willen huisvesten, die voor ons belangrijk zijn en die niet in staat
zijn om die prijs te betalen, dan ondersteunen wij die instellingen door middel van een subsidie en
niet door middel van een verlaging van de koop- of huurprijs. Zo is voor iedereen duidelijk, wat wij
over hebben voor het maatschappelijke doel waarvoor die instelling staat. In 2016 hebben wij ons
beleid daar al in belangrijke mate op aangepast, waarbij de nadruk lag op verkoop van vastgoed. In
2017 gaan wij daar mee door en verleggen onze aandacht dan naar verhuur van vastgoed aan
maatschappelijke instellingen. Bij het verkopen van bouwkavels hebben wij de verkoopstrategie zo
gekozen dat wij de opbrengst konden maximaliseren. Dat heeft geleid tot een verdere verbetering
van het resultaat van onder meer Anna's Hoeve. Tijdens de opstelling van de begroting 2016 liepen
er nog 11 grondexploitaties. Op 1 januari 2017 is dit aantal tot 4 teruggelopen.

Financiële analyse

Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
10.383
-11.325
-942
21.083
-18.752
2.330
10.699
-7.427
3.272

Verklaring verschillen
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Financieel technische afwaardering Stationsplein 25
Lasten en baten op grondexploitaties
Verlieslatende grondexploitaties/Voorziening
Voorziening planexploitaties (actualisatie 2017)
Resultaten reeds afgesloten grondexploitaties
Verkoop gronden
Huurinkomsten gemeentelijke woningen
Voorbereidingsbudget
Overige afwijkingen
Totaal verschil

Lasten
3.610
4.136
2.836

Baten
-4.136
-2.836
-105

106
-234
-67
-74
85
11

-49
-350

Saldo
3.610
0
0
-105
106
-234
-67
-74
36
-339

Toelichting
1. Eind 2016 is het Stationsplein 25 verworven en is de Visie op het Stationsgebied vastgesteld door
de raad. Met het vaststellen van de visie wordt duidelijk richting gegeven aan de veranderende
bestemming van het huidige pand. Het BBV schrijft voor dat indien een veranderende
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bestemming leidt tot een lagere waarde (duurzame waardevermindering), het pand tegen de
lagere waarde wordt gewaardeerd. De lasten die hier worden gepresenteerd betreffen de
afwaardering van het pand.
2. De werkelijke uitgaven en opbrengsten op de diverse grondexploitaties wijken af van de begrote
bedragen. Dit wordt verrekend met de balanspost "onderhanden werken" en heeft geen effect
op het rekening-resultaat. Verschillen ten opzichte van de begroting ontstaan door versnelling
(hogere lasten/baten) dan wel vertraging (lagere lasten/baten) in de uitvoering.
3. De grondexploitatie Egelshoek is in 2016 afgesloten. Het verlies bedraagt € 2.836.049 en wordt
ten laste gebracht van de voorziening planexploitaties. In de paragraaf grondbeleid wordt
uitgebreider op de grondexploitaties ingegaan.
4. Op grond van de actualisatie grondexploitaties 2017 kan € 104.929 vrijvallen uit de voorziening
planexploitaties, omdat het verlies van twee grondexploitaties lager wordt in vergelijking met de
actualisatie 2016. In de paragraaf grondbeleid wordt uitgebreider op de grondexploitaties
ingegaan.
5. In 2015 is de balanspost Arenapark ad € 3,7 mln vrijgevallen en aan de algemene reserve
toegevoegd. De kosten van € 106.000 van de afronding van de werkzaamheden van de aannemer
op het Arenapark komen nu rechtstreeks ten laste van het resultaat.
6. Door verkopen van diverse kleine stroken grond (snippergroen) en het perceel Nieuwe
Havenweg 81 is een voordeel behaald.
7. De gemeentelijke woningen werden tot 1 juli 2014 door de Alliantie geëxploiteerd maar zijn
sindsdien in beheer van de gemeente. De te ontvangen huren zijn voor een te laag bedrag in de
begroting opgenomen, dit is in de meerjarenraming bijgesteld.
8. Het voorbereidingsbudget van € 113.000 bleek in 2016 slechts gedeeltelijk noodzakelijk. Het
voorbereidingsbudget voor de ontwikkeling van het Stationsgebied kent een eigen budget, zie
thema Bereikbare Stad.
9. Betreft kleine afwijkingen beneden de € 50.000 die gesaldeerd een nadeel geven van € 36.000.
Hierin zit tevens een voordeel van € 10.000 als gevolg van de gerealiseerde herschikkingen uit de
kadernota 2016.

Ambitie 4. Vastgoed alleen aanhouden wanneer nodig voor realiseren
ambities
Wij houden alleen vastgoed aan dat bijdraagt aan de realisering van de gemeentelijke ambities en zetten dat
vastgoed op een zakelijke en transparante wijze in.
Realiseren we concreet
Verhogen tempo uitgifte
gronden Anna’s Hoeve

Realisatie 2016
Ster
Het doel van de versnelling van de
W
verkoop van bouwkavels op Anna's Hoeve
was het realiseren van een financieel
voordeel in de vorm van lagere
rentekosten. De mogelijkheden van
versnelling zijn onderzocht, maar leverde
vrijwel niets op als gevolg van de lage
rentestand. Wél zijn er substantieel
hogere grondprijzen gerealiseerd,
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waardoor Anna's Hoeve positiever wordt
afgesloten.
Afstoten niet-strategisch Vastgoed dat niet bijdraagt aan de We hebben dit jaar niet-strategisch
vastgoed tegen een
gemeentelijke ambities stoten we vastgoed verkocht tegen een
marktconforme prijs
af.
marktconforme prijs (onder meer de
Aloysiusschool). Bovendien hebben we
nieuwe spelregels voor verkoop van
vastgoed gemaakt en is het proces voor
verkopen van vastgoed opnieuw ingericht.
De raad is hierover geïnformeerd door
middel van een raadsinformatiebrief.
Verder gaan we de komende jaren in
jaarlijkse tranches het vastgoed verkopen
dat we niet meer nodig hebben voor
gemeentelijke ambities. Hiermee is een
planmatige aanpak neergezet, die in de
organisatie is verankerd, en die de
marktconformiteit van vastgoed-verkopen
waarborgt.

Realiseren we daarnaast
Maatschappelijke
instellingen
marktconforme huur
laten betalen

Instellingen die gehuisvest zijn in
gemeentelijk vastgoed gaan een
marktconforme huur betalen. De
subsidie stemmen we daar op af.
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Realisatie 2016
Ster
De gedachte achter deze prestatie is om
huurders geen verkapte subsidie te
verlenen door kunstmatig lage huren te
berekenen. Het huidige beleid is dat we
aan maatschappelijke instellingen een
kostprijsdekkende huur vragen en aan
commerciële instellingen een
marktconforme huur. In 2017 kunnen we
de laatste vier nog niet kostprijsdekkende
huren (op een totaal van 35 panden) met
dit beleid in overeenstemming brengen
omdat de looptijd van de betreffende
contracten dan is verstreken. Verder
denken we in 2017 na over nieuw
huurbeleid met als uitgangspunt dat aan
alle huurders een marktconforme, maar
minimaal kostprijsdekkende huur in
rekening wordt gebracht, conform de Wet
Markt en Overheid. Indien het
maatschappelijke instellingen betreft die
ondersteuning door de gemeente
rechtvaardigen, zal dit in de toekomst
moeten plaatsvinden in de vorm van een
subsidie in plaats van kunstmatige nietmarktconforme huurprijzen.

Overig programma
Financiële verantwoording
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Primitieve Wijziging
Actuele Realisatie
begroting begroting begroting
2016
2016
2016
2016

Thema
Lasten
5.1
Financiële huishouding
5.2
Lokale belastingen
5.3
Grondexploitaties en vastgoed
Totaal Lasten
Baten
5.1
Financiële huishouding
5.2
Lokale belastingen
5.3
Grondexploitaties en vastgoed
Totaal Baten
Saldo
5.1
Financiële huishouding
5.2
Lokale belastingen
5.3
Grondexploitaties en vastgoed
Totaal van Lasten en Baten
Mutatie reserves
Resultaat

-1.311
3.096
10.309
12.094

Kaderstellende Beleidsnota's






Treasury-statuut
Leges- en belastingverordeningen:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen
- Verordening hondenbelasting
- Verordening precariobelasting
- Verordening parkeerbelastingen
- Verordening afvalstoffenheffing
- Verordening rioolheffing
- Verordening huurrecht en onderhoud graven
- Verordening marktgelden
- Verordening Havengelden
Nota grondbeleid
Memo grondprijzen 2015/2016
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1.641
-46
74
1.669

330
3.050
10.383
13.763

Verschil
2016

3.469
2.949
21.083
27.500

3.139
-101
10.699
13.737

-141.391
-19.931
-7.473
-168.795

-4.534 -145.925 -146.511
0 -19.931 -19.941
-3.852 -11.325 -18.752
-8.386 -177.181 -185.204

-586
-10
-7.427
-8.023

-142.702
-16.835
2.836
-156.701
-1.047
-157.748

-2.893 -145.595 -143.042
-46 -16.881 -16.992
-3.778
-942
2.330
-6.717 -163.418 -157.704
-1.012
-2.059
-1.442
-7.729 -165.477 -159.146

2.553
-111
3.272
5.714
617
6.331

3 Verantwoording van
de sterprogramma's
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De vijf sterprogramma's
Ook in 2016 werkt de gemeente met focus en voorrang, en met partners in de stad aan vijf politieke
prioriteiten: de Sterprogramma’s Nieuwe Zorgtaken, Centrum, Mediastad, Wonen en Buurten. Dat
gebeurt onder de vlag van #Verdermethilversum. Een kenmerk van een sterprogramma is dat het
bestaat uit verschillende prestaties uit verschillende begrotingsprogramma’s. Dit hoofdstuk maakt
inzichtelijk hoe de sterprogramma’s en de begrotingsprogramma’s zich tot elkaar verhouden.
In de Kadernota 2015 werd aangegeven welke gerichte impulsen vanuit de sterprogramma’s in 2016
zijn voorzien. In dit hoofdstuk staat per sterprogramma hoe deze impulsen te herleiden zijn naar
prestaties en budgetten in de reguliere begrotingsprogramma’s. De financiële relatie is samengevat
in onderstaande tabellen.
Sterprogramma's en programma's
Nieuwe zorgtaken
Centrum
Media
Wonen
Buurten
Totaal sterprogramma's
Reguliere lasten
Totaal lasten

Wonen en
leven

Zorg

Werken

Bestuur

bedragen x € 1.000
Financiën en
Totaal
grondexpl.

0
0
169
288
253
710

39.683
0
0
0
4.309
43.992

5.375
246
1.067
0
0
6.687

0
0
50
0
371
421

0
0
0
0
0
0

45.058
246
1.286
288
4.932
51.810

61.398
62.108

39.054
83.046

58.713
65.400

23.036
23.457

27.500
27.500

209.701
261.511

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Omschrijving

Nieuwe zorgtaken
Centrum
Media
Wonen
Buurten
Totaal lasten sterprogramma
Reguliere lasten
Totaal lasten

Primitieve
Wijziging
Actuele
Realisatie
begroting
begroting
begroting
2016
2016
2016
2016
51.489
2.633
54.122
45.058
562
-100
462
246
1.196
73
1.269
1.286
1.160
225
1.385
288
4.344
100
4.444
4.932
58.751
2.931
61.682
51.810
183.053
13.412
196.465
209.701
241.804
16.343
258.147
261.511

Verschil
2016
-9.064
-216
17
-1.097
488
-9.872
13.236
3.364

Afwijkingen op de sterprogramma's worden toegelicht op de betreffende begrotingsprogramma's.
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Sterprogramma
Nieuwe zorgtaken
Het Sociaal Plein biedt -samen met de partners- ondersteuning op maat, zodat
inwoners mee kunnen doen in de samenleving.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Een enorme
verandering voor alle gemeenten in Nederland. Op het terrein van jeugdzorg, Wmo en participatie is
de opgave de zorg voor kwetsbare mensen ander dan voorheen te organiseren. Het programma
slaagt als we maatwerk en kwalitatief goede zorgvoorzieningen en dienstverlening bieden, binnen de
budgetten die daarvoor beschikbaar zijn. Daarbij kijken we welke hulp vanuit het eigen netwerk
geboden kan worden.
Activiteiten
Sociaal Plein is
vindbaar

Pr Toelichting op activiteiten
2.1 Heldere routekaart voor
professionals opstellen.

Realisatie 2016
In het voorjaar 2016 was er een folder gereed,
speciaal voor professionals, met alle info hoe ons
te bereiken, hoe we werken en wat we voor hen
kunnen doen. Het telefoonnummer van Sociaal
Plein- speciaal bedoeld voor professionals- wordt
per dag 5 a 8 keer gebruikt.
Sociaal Plein werkt
2.1 Door middel van overleggen
Alle medewerkers binnen het Sociaal Plein
professioneel en
met partners zorgen
hebben de training oplossingsgericht werken
vraaggericht
medewerkers dat ze een goed gevolgd. De medewerkers van het Sociaal Plein
beeld van de sociale kaart
werken nauw samen met de uitvoerende
hebben en ze volgen de training organisaties. Daarnaast is er een
oplossingsgericht werken.
verbindingsofficier aangesteld die de contacten
onderhoudt met andere verwijzers en partners
in de uitvoering. Door de samenwerking met de
partners en het werk van de verbindingsofficier
hebben medewerkers een goed beeld van de
sociale kaart.
Focus leggen op
2.1 We zorgen dat we multiOm Multi Probleem Huishouden beter in kaart te
multiprobleemhuishoudens in kaart hebben is in 2016 is het expertteam gestart. Dit
probleemhuishoudens
hebben en verminderen de
team ondersteunt de regisseurs van het Sociaal
uitgaven voor huishoudens die Plein bij de aanpak van de Multi Probleem
deelnemen aan een
Huishoudens. Daarbij wordt een kosten/baten
proeftuin/pilot.
analyse gemaakt bij de inzet van zorg. Dit project
loopt door in 2017 (afronding in tweede
kwartaal 2017). In een beeldvormende sessie in
november is de raad geïnformeerd over de
vorderingen in de aanpak van Multi Probleem
Huishoudens.
Sociaal Plein houdt
2.1 Het principe 1 gezin-1 plan-1
We werken hard aan het verankeren van het
regie op uitvoering
regisseur stevig verankeren.
principe 1 gezin-1 regisseur-1 plan. Maar kunnen
niet stellen dat dit principe is afgerond. Er zijn in
2016 diverse projecten gestart om dit principe
beter te verankeren. Voorbeelden is de aanpak
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Trainen en scholen
van medewerkers

2.1

Inzetten
visitatiecommissie
voor beoordeling
kwaliteit
dienstverlening

2.1

Versterken
communicatie

2.1

Realiseren meer
ambulante zorg en
minder residentiële
zorg

2.1

Effectiever inzetten
op mantelzorg

2.1

Multi Probleem Huishouden en verbeterplan
WINST. In de 1e helft 2016 is er tijdelijk extra
inhuur nodig geweest voor de uitvoering van de
regiefunctie, vanwege personele wisselingen in
het team Sociaal Plein (jeugd en project
daklozen) In de 2e helft 2016 is de structurele
bezetting van de regisseurs op orde.
Ten behoeve van de
Alle medewerkers van het Sociaal Plein hebben
kwaliteitsbevordering.
de training oplossingsgericht werken gevolgd en
diverse inhoudelijke trainingen via het regionaal
leerhuis.
Door inzet van de regionale
De tevredenheidscijfers voor inwoners en
monitor en controle door
professionals worden ontleend aan de regionale
visitatiecommissie de
monitor Sociaal Domein. In een regionaal project
tevredenheid van inwoners en wordt momenteel gewerkt aan de verbetering
professionals achterhalen ten van deze monitor (gereed eerste kwartaal 2017).
behoeve van de
De inzet van een visitatiecommissie om het
kwaliteitsverbetering.
functioneren van het Sociaal Plein te meten is
pas zinvol als de maatregelen uit het project
WINST zijn doorgevoerd. Daarom is besloten het
bezoek van een visitatiecommissie uit te stellen.
Wel heeft een externe visitatie commissie
gekeken naar de wijze waarop de
regiogemeenten de ondersteuning van inwoners
met grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben
georganiseerd. De resultaten van dit onderzoek
zijn in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar.
Gerichte communicatie
In het voorjaar van 2016 is een marketeer
activiteiten opzetten ter
aangetrokken om de communicatie van het
versterking van bekendheid
Sociaal Plein te versterken. Hiervoor zijn een
over de dienstverlening Sociaal aantal gerichte activiteiten uitgevoerd, zoals o.a.
Plein.
in de vormgeving van flyers, brochures,
gemeentepagina, mediaschermen en is een
nulmeting uitgevoerd naar de bekendheid met
het Sociaal Plein. Tenslotte is er een
marketingcommunicatieplan uitgewerkt met de
verbetermaatregelen. De uitkomsten van dit
plan worden meegenomen in het
investeringsvoorstel WINST in 2017.
We vinden het belangrijk dat
In Hilversum ontvangt 7,1% van alle jeugdigen
onze inwoners zo lang mogelijk jeugdhulp. Daarvan ontvangt 0,9% jeugdhulp
thuis kunnen blijven wonen en met verblijf. Landelijk ontvangen 8,7%
investeren daarom in
jeugdhulp, waarvan 1,2% met verblijf. Het aantal
kortdurende en preventieve
Beschermd Wonen plekken blijft stabiel en is
zorg.
naar verwachting ook nodig voor deze
doelgroep. Bovenop dit aantal Beschermd
Wonen plekken wordt er geïnvesteerd in nieuwe
vormen van begeleid wonen met toezicht.
We waarderen mantelzorgers Ook in 2016 is er geïnvesteerd in communicatie
en ondersteunen hen onder
rondom het mantelzorgcompliment. Alhoewel
andere via het Sociaal plein en dit heeft geleid tot meer aanvragen dan in 2015,
in wijkcentra.
is in 2016 het budget niet volledig uitgeput. In
2017 wordt bekeken of dit budget voor
mantelzorgwaardering niet beter op een andere
manier kan worden aangewend om
mantelzorgers te ondersteunen. Vanaf mei 2016
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Nieuwe
inkooptrajecten voor
jeugd, begeleiding en
beschermd wonen
vastleggen

2.1 Gericht op betere kwaliteit en
een lagere prijs.

Versterken
2.1 We investeren in een nieuwe
samenwerking tussen
werkwijze voor verwijzing (oog
zorgprofessionals
voor kwaliteit en kosten, betere
aansluiting verwijzers en
aanbieders). Hiervoor
organiseren we bijeenkomsten
en maken we afspraken met
verwijzers en zorgaanbieders.
Actief monitoren
2.1 We hebben kwaliteit hoog in
budgetten
het vaandel, maar gaan wel
heel bewust met de
beschikbare middelen om. Een
adequate monitoring is dan ook
onmisbaar.
Inzetten
visitatiecommissie
voor beoordeling
kwaliteit zorg
Nieuw beleidsplan
Sociaal Domein
opstellen
Tomin voldoet aan
opdracht opleiden en
plaatsen
werkzoekenden

2.1 Resultaat monitoren door
middel van regionale monitor
en controle door
visitatiecommissie.
2.1 Over volle breedte van het
programma.
3.2 Tomin zorgt voor
arbeidsontwikkeling van
kandidaten met een (grote)
afstand tot werk en plaatst
onder andere 90 kandidaten
(van de 1190) bij reguliere
werkgevers met behulp van
loonkostensubsidie.
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loopt de pilot om te onderzoeken of mantelzorg
persoonsvolgend kan worden gefinancierd. Dit
moet een beter inzicht geven in de gewenste
vraag én aanbod naar mantelzorgondersteuning.
In 2017 wordt deze pilot afgerond.
In 2016 is in regionaal verband een reeks nieuwe
inkoopcontracten afgesloten voor jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning. De
inkooptrajecten zijn zorgvuldig voorbereid met
gebruikers en aanbieders. Door een
onafhankelijk onderzoeksbureau is een
marktconform tarief vastgesteld. Van belang om
te melden is dat hierbij niet gestuurd is op de
laagste prijs. Voor jeugdhulp heeft de inkoop
ertoe geleid dat er meerdere aanbieders zijn
gekomen waardoor het aanbod voor inwoners
groter is. In het geval aanbieders geen contract
met de regiogemeenten wilden zijn er
overgangsmaatregelen getroffen zodat inwoners
die ondersteuning konden blijven krijgen
passend bij hun vraag.
In de aanpak voor de multi
probleemhuishoudens is in een aantal sessies
intensief gesproken met de verschillende
organisaties die actief betrokken zijn bij de
hulpverlening en wordt er samengewerkt in een
expertteam. Dit team adviseert de regisseurs op
het Sociaal Plein over complexe nieuwe
casuïstiek én vastgelopen casussen.
Ons financiële verantwoordingssysteem is op
orde. Dit heeft zich in 2016 vertaald in een
goedkeurende accountantsverklaring voor 2015.
Hilversum is daarmee een koploper. Wel zijn er
verbeterpunten om de administratieve last te
verminderen. De verbeterpunten maken
onderdeel uit van het project WINST.
De inzet van een visitatiecommissie is uitgesteld
en wordt in een latere fase - na de invoering van
de voorstellen uit WINST- ingesteld.
Er is een concept beleidsplan voor het Sociaal
Domein opgesteld. Dit beleidsplan wordt in 2017
in de raad behandeld.
Tomin heeft in 2016 91 inwoners met een
arbeidsontwikkeltraject begeleid. Het
Werkgeversservicepunt- ondergebracht in
2015/2016 bij Tomin- heeft in 2016 74 mensen
geplaatst op een vacature. Eind december liepen
nog 39 proefplaatsingen en 54
werkervaringsplaatsen. Een extra jobhunter bij
het Sociaal Plein heeft 71 plaatsingen
gerealiseerd.
In totaal zijn 145 kandidaten geplaatst op een
vacature.
De totale instroom in de uitkering bedroeg in
2016 635, de totale uitstroom bedroeg 518

inwoners. Het gemiddelde aantal uitkeringen
(algemene bijstand inclusief de 'kleinere'
regelingen Ioaw, Ioaz e.d.) in 2016 bedroeg
2.203.
Realiseren 40 sociale 3.2 Deze werkplekken zijn voor de In 2016 zijn 81 inwoners geplaatst op een sociale
werkplekken voor de
inwoners zonder perspectief op werkplek.
participatiedoelgroep
(betaald) werk.
Het gaat hier om inwoners die met behoud van
uitkering een vorm van werk/dagbesteding
wordt aangeboden. Inwoners worden bij deze
activiteiten begeleid. Afhankelijk van de
mogelijkheden van de inwoner kan dit
vrijwilligerswerk zijn, maar ook arbeidsmatige
dagbesteding of een werkplek bij bijvoorbeeld
Heelo.
In de rol als
3.2 Volgens landelijke
In 2016 is 1 werkplek gecreëerd in het kader van
(overheids)werkgever
banenafspraak (sociaal
de banenafspraak. Er is 1 persoon geplaatst
heeft Hilversum per
akkoord) creëren we als
vanuit Tomin. Er zijn 3 kandidaten vanuit de
31 december 2016
overheid extra banen voor
bijstand geplaatst op een werkervaringsplaats.
drie extra
mensen met een
De werving vanuit het doelgroepregister blijft
werkplekken
arbeidsbeperking.
lastig. Ook blijkt het voor deze kandidaten
gecreëerd en ingevuld
moeilijk om gedurende langere tijd hun baan vol
te houden. Er wordt voortdurend gezocht naar
mogelijkheden voor plaatsingen.
Via regionale
3.2 De Werkkamer heeft een
De resultaten in de regio G&V blijven achter bij
Werkkamer uitvoeren
sturende rol in het bevorderen de landelijke afspraken (dit is niet alleen een
van Convenant
van een inclusieve
trend in onze regio). De tussenresultaten 2016
Inclusieve
arbeidsmarkt. Vaststellen
zijn:
Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktbewerkingsplan
In de periode eind 2012 t/m 1e kwartaal
en (jaarlijks) uitvoeren van een 2016 zijn er 105 extra banen netto bijgekomen.
arbeidsmarktanalyse.
Hiermee is 46% van de ambitie eind
2016 (230 extra banen) gerealiseerd.
De groei zien we vooral bij de reguliere
banen in de marktsector. Deze zijn met 88 banen
toegenomen. Bij de overheid zijn er 9 banen
bijgekomen. Opvallend is de relatief geringe
stijging bij de detacheringen en
uitzendcontracten met 8 banen. In andere
regio’s is daar een grotere stijging te zien.

Opstellen en
monitoren duidelijk
geformuleerde
kwaliteiten van
arbeidsontwikkeling
en bemiddeling

De verbetermaatregelen die door de regionale
Werkkamer zijn getroffen zijn o.a.:
Maandelijks organiseren van Meet and
greets, samen met de werkgevers,
verbeteren van de registratie, zodat
helderder is welke kandidaten in het register zijn
opgenomen.
Een arbeidsmarktbewerkingsplan is vastgesteld
en een arbeidsmarktanalyse is uitgevoerd.
3.2 Dienstverlening gericht op wat Als onderdeel van het project WINST wordt een
belangrijk is voor kandidaten. nieuw ondersteuningsmodel voor
arbeidsontwikkeling ontwikkeld. Dit vormt een
belangrijk instrument voor de juiste bemiddeling
van mensen met en zonder arbeidsbeperking
naar de arbeidsmarkt. Met de raad is begin 2017
gewerkt aan nieuwe KPI’s voor het Sociale
Domein, inclusief de wijze van monitoring. Dan
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wordt bezien of/op welke wijze de raad wil
sturen op dit onderdeel.
Uitvoeren experiment 3.2 Werkgevers worden
In deze pilot wordt verkend of werkgevers door
met Social Impact
gemotiveerd en beloond om
middel van een financiële vergoeding bereid zijn
Contracts
zelf ook te investeren in
om inwoners met een beperking in dienst te
kandidaten met een
nemen.
arbeidsbeperking.
Een eerste inzicht is dat een financiële
vergoeding niet een extra prikkel is om
werkgevers te stimuleren tot deze
maatschappelijke vraag. Belangrijker voor hen
blijkt onder meer een goede ondersteuning door
de gemeente bij het begeleiden van werknemers
te zijn. Daarnaast blijkt het niet eenvoudig om
kandidaten te vinden die geschikt zijn en/of
voldoende in staat zijn om de beschikbare baan
aan te nemen.
Uitvoeren
3.2 Volgens het uitvoeringsplan.
Het uitvoeringsplan is de leidraad geweest voor
Meerjarenbeleidsplan
de uitvoering. De belangrijkste resultaten van de
Participatie
uitvoering voor de onderdelen:
Arbeidsontwikkeling
Uitstroom naar werk
Plaatsen van inwoners uit het
doelgroepenregister/inzet van de Werkkamer
zijn in bovenstaande items toegelicht.
Uitvoeren Regionaal
3.2 We geven extra aandacht aan Er is een regionaal uitvoeringsprogramma
plan van aanpak
jongeren om een goede plek op Jongeren, Onderwijs en Werk ontwikkeld. De
jongeren en
de arbeidsmarkt te vinden.
raad is over dit programma geïnformeerd. Er zijn
jonggehandicapten
diverse projecten gestart in 2016 op dit terrein,
waaronder:
- Track the talent
- Gooi on Stage
- Topclass Digital Design
- Match op meedoen

De in de Kadernota genoemde impulsen geven de extra accenten aan in het sterprogramma Nieuwe
Zorgtaken. De basis van het sterprogramma ligt inhoudelijk en financieel in de
begrotingsprogramma’s Werken en Zorg. Uit het begrotingsprogramma Werken gaat het vooral over
de prestaties Uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan Participatie, Opstellen en monitoren van
duidelijk geformuleerde kwaliteiten en uitvoeren van het regionaal plan van aanpak jongeren en
jonggehandicapten. Uit het begrotingsprogramma Zorg horen tot het sterprogramma Nieuwe
Zorgtaken: een vindbaar Sociaal Plein dat professioneel en vraaggericht werkt en regie houdt op
uitvoering. Dat vraagt training en scholing van medewerkers. Er is focus op multiprobleemhuishoudens en een beweging naar meer ambulante zorg/ minder zware zorg. Hiertoe
hoort ook een Regionale monitor voor beoordeling kwaliteit dienstverlening en controle door
visitatiecommissie.
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Sterprogramma
Centrum
Samen met centrumpartners nemen we het centrum op de schop. Ambitie is een
aantrekkelijk centrum waar we trots op kunnen zijn.
Het centrum van Hilversum heeft Van oudsher een lokale en (boven-)regionale functie. Door allerlei
ontwikkelingen staat deze positie onder druk. Om het tij te keren is een stevige aanpak ingezet. De
ambitie is om een aantrekkelijk centrum te realiseren dat aansluit bij de identiteit van Hilversum. Een
centrum dat aantrekkelijk is om te bezoeken, om in te ondernemen en culturele initiatieven te
ontplooien en om er te wonen. De Centrumvisie legt het fundament onder het programma. In 2016
werd gewerkt aan herinrichting van Marktplein en vernieuwing van Hilvertshof. De resultaten van dit
programma zijn daarmee concreet zichtbaar in het centrum. Parallel hieraan worden plannen
ontwikkeld voor onder meer het Stationsgebied.
Activiteiten
Historische panden
centrum op
monumentenlijst
plaatsen

Pr Toelichting op activiteiten
1.1 Met de centrumvisie 50
historische panden in het
centrum aanwijzen tot
gemeentelijk monument.

Eurobioscoop een
monument maken

1.1

Stimuleren woningen 1.1
boven winkels

Vergroenen centrum 1.2

Gevelfonds instellen

1.2

Realisatie 2016
Alle in aanmerking komende panden zijn
beschreven en op basis daarvan is er een
collegebesluit genomen. Eind 2016 zijn ook de
eigenaren geïnformeerd over het voornemen het
gebouw als gemeentelijk monument aan te
wijzen.
We maken van de oude
De Eurobioscoop is aangewezen als monument.
Eurobioscoop een gemeentelijk In de voormalige bioscoop opent MOUT inclusief
monument, met als doel een
de Gooische Bierbrouwerij na een grondige
levendige, toekomstgerichte
verbouwing/restauratie in mei 2017 haar deuren.
invulling mogelijk te maken.
Wonen in het centrum
Op verschillende locaties in het centrum zijn
stimuleren, door
enkele woningen toegevoegd. Op jaarbasis gaat
vastgoedeigenaren te
het om ca. 5-10 woningen.
ondersteunen om in en rond
het centrum woningen boven
winkels te realiseren.
Er komen meer bomen in het
In het centrum zijn bijna 20 bomen bijgeplaatst
centrum, bijvoorbeeld op het
in het voorjaar en nog eens 10 bomen voor de
Marktplein. Dit wordt
Bussummerstraat zijn in voorbereiding. In de
gerealiseerd met het 1000Leeuwenstraat en Schoutenstraat zijn 10
bomenfonds.
boombakken geplaatst. Voor de kerkstraat wordt
onderzocht of dit ook mogelijk is. Verder wordt
er een inventarisatie gemaakt van de
mogelijkheden voor bijplaatsen van bomen (en
groen). Dit krijgt vorm in 2017 op basis van de in
september door de raad vastgestelde nota Extra
Impuls Groen.
We stimuleren eigenaren van Gevelherstelfonds is vanaf 1 januari 2016
winkelpanden de uitstraling van gerealiseerd. In 2016 zijn de eerste aanvragen
hun gevels te verbeteren door gehonoreerd. Concreet de Kerkstraat 112
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instelling van een gevelfonds
voor het centrum.

Nieuw
evenementenbeleid
opstellen

1.2 Waaronder het opstellen van
kwalitatieve indicatoren voor de
waardering van evenementen.

Voorbereiden
herinrichting
Kerkbrink

1.2 Vanuit de centrumvisie
bereiden we het ontwerp en
procedures voor, ten behoeve
van de herinrichting van de
Kerkbrink in 2017.

Opstellen voorstel
voor herinrichting
Stationsgebied

1.2 Onderzocht wordt of een forse
opwaardering van deze entree
van de stad ruimtelijk en
financieel haalbaar is.

Versterken
detailhandel

3.1 - We brengen de leegstand van
winkelpanden in en rond het
centrum verder terug door inzet
van een acquisiteur en
transformatie van het
randgebied.
- We versterken de
aantrekkingskracht van het
centrum via een sterk
evenementenprogramma dat
wordt opgezet en
gecoördineerd door de
centrummanager.
- Ter ondersteuning van de
ambities van de Gijsbrecht
stellen we een nieuwe
Bedrijven Investeringszone in.
3.1 In samenspraak met
ondernemers en omwonenden.
3.4 We richten de Emmastraat
(inclusief Gooilandplein en
Groest-Zuid) opnieuw in, zodat
het centrum gemakkelijker
(rechtstreeks, in twee
richtingen) bereikbaar
wordt.

Opstellen
horecabeleid
Doorstroming
verbeteren
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(voormalig Meddens pand) en Schoutenstraat
16-20 (Van Schijndel). Het budget 2016 is niet
uitgeput. Gevelherstelfonds heeft financiering
voor 2016 en 2017. Voor 2017 zijn reeds diverse
aanvragen binnen.
Het ontwerp Evenementenkader is opgesteld in
2016 en heeft ter inzage gelegen. Zienswijzen zijn
verwerkt in het Evenementenkader dat
ingebracht is in de Cie E&B van januari 2017.
Daar is het stuk teruggenomen.
Planvorming van de openbare ruimte van de
Kerkbrink is aangehouden in afwachting van de
uitkomsten van een verkenning naar het
toevoegen van programma (media, cultuur,
horeca) rond het plein. Het opnieuw inrichten
van de openbare ruimte heeft alleen zin in
combinatie met de juiste programmering. Om
van de Kerkbrink een levendig plein te maken
zijn de actoren op het plein belangrijker dan de
inrichting. Een beter functionerende Kerkbrink
zal bijdragen aan het beter functioneren van de
winkelstraten in de omgeving.
In december 2016 zijn Visie, Projectplan en
Programma van Eisen vastgesteld door de Raad.
Ook is het voormalig UWV pand aangekocht door
de gemeente. Hiermee loopt het project op
koers. Voor 2017 staan Stedenbouwkundig plan
en Bestemmingsplan Stationsplein op de
bestuurlijke agenda.
De leegstand is (behoudens voormalig V&D
pand) in het centrum aantoonbaar afgenomen.
Ondernemers hebben weer vertrouwen in het
centrum. De gemeente heeft qua acquisitie een
belangrijke basis gelegd waarop de stichting
Centrum Hilversum in 2017 zal verder bouwen.
In het Ontwerp Detailhandelskader dat in 2016 is
opgesteld (ligt februari 2017 ter inzage) wordt de
aanpak van het randgebied verder uitgewerkt.
Transformatie wordt daardoor nog meer
ondersteund. Een nieuwe Bedrijven
Investeringszone Gijsbrecht is gerealiseerd.

Het horecakader is in 2016 opgesteld en is begin
februari 2017 in de Cie E&B aangeboden.
In 2016 is gewerkt aan planvorming Emmastraat,
Gooilandplein en Groest-Zuid. Uiteindelijk is
besloten vooralsnog alleen Gooilandplein en
Groest-Zuid opnieuw in te richten. Door
herinrichting van het Gooilandplein verbetert de
doorstroming op de centrumring en de
fietsveiligheid. Naast een verbeterde
verkeersafwikkeling ontstaat hier een groene

Verbeteren
fietsfaciliteiten

Onderzoeken
herinrichting
Stationsgebied en
centrumring
Marktplein

stadsentree. Door herinrichting van de GroestZuid als toegangsweg tot het centrum wordt de
functie van de Groest tot aan de Herenstraat
duidelijker en veiliger. De werkzaamheden
worden verricht in de zomer van 2017.
3.4 - Alle
De herinrichting van Gooilandplein en Groestonderhoudswerkzaamheden
Zuid (besluitvorming 2016, realisatie 2017)
aan de wegen combineren met betekent een verbetering van het fietsnetwerk,
verbetering van de kwaliteit van specifiek de verkeersveiligheid. Het plan voor
het fietsnetwerk
realisatie van (bebouwde)
- Een plan opstellen voor
fietsparkeervoorzieningen is in 2016 opgesteld
realisatie van goede
en ligt in 2017 voor aan de raad. Ook in het
fietsparkeervoorzieningen in
project Stationsgebied is een forse verbeterslag
het centrum
van het fietsparkeren (forse uitbreiding
ondergrondse fietsparkeervoorzieningen, geen
fietsen meer in de openbare ruimte) voorzien.
Deze verbetering komt ook ten goede aan de
centrumbezoekers.
3.4 Onderzocht wordt of een forse Het verleggen van de Centrumring rond het
opwaardering van deze entree Marktplein maakt deel uit van het project
van de stad ruimtelijk en
Stationsgebied. Visie, projectplan en programma
financieel haalbaar is. Daarbij
van eisen zijn in december 2016 vastgesteld.
wordt ook onderzocht of het
Plannen worden in 2017 verder uitgewerkt in
verleggen van de centrumring Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan.
om het Marktplein haalbaar is.

Uit het begrotingsprogramma Werken worden ook de budgetten voor horeca, markt, economische
ontwikkelingen en toerisme tot het sterprogramma Centrum gerekend.
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Sterprogramma Media
Bedrijven, bezoekers en inwoners zijn maker en ambassadeur van een dynamische en
innovatieve Mediastad.
Hilversum Mediastad gaat over de belangrijkste economische en identiteitsdrager van de stad:
media. Hilversum is mediastad vanwege de aanwezigheid van een omvangrijk aantal mediabedrijven
en de culturele mediageschiedenis. Maar de creatieve sector staat onder druk. De omvorming van
Hilversum als radio- en televisiestad naar een mediastad met volop ruimte voor alle vormen van
media komt maar langzaam op gang. Ook wordt het mediagevoel in Hilversum onvoldoende ervaren.
Het programma Mediastad heeft daarom twee doelen: media- en ICT-bedrijven in alle soorten en
maten aantrekken en vasthouden en zorgen dat de Mediastad overal in de stad beleefd wordt. Via
die twee lijnen kunnen we Hilversum als de Mediastad van de MRA (centrum van Amsterdam Media
Valley) (inter-)nationaal op de kaart zetten en houden
Activiteiten
Pr Toelichting op activiteiten
Stimuleren toegankelijk 1.2 We stimuleren dat archieven
maken archieven en
en collecties hun documenten
collecties
toegankelijk en zichtbaar
maken en publiek laten
bijdragen aan het verrijken van
archieven en bijzondere
collecties in Hilversum.

Realisatie 2016
In 2016 hebben we ingezet op het verbeteren
van het streekarchief. Dit gebeurt onder andere
door de samenwerking met Gooische Meren op
dit terrein. Het digitaliseren van het MCO
archief krijgt een impuls door het beschikbaar
komen van middelen vanuit het rijk. Ook de
gehonoreerde subsidieaanvraag bij het
Mondriaanfonds geeft de mogelijkheid om
meters te gaan maken. Met behulp van deze
subsidie wordt een regionale
collectiebeheerder benoemd (ondergebracht
bij Singer). Deze persoon gaat werken aan het
in beeld brengen van en ordenen van de
regionale collecties, er wordt ingezet op de
digitale ontsluiting van de collectie en regionale
topstukken tentoonstellingen worden ingericht.
Kleine projecten worden ondertussen al wel
gerealiseerd zoals het herinrichten van WO2
tentoonstelling in de koffiekamer in het
stadhuis.
Faciliteren
1.2 We faciliteren
Amateurorganisaties worden gefaciliteerd bij
amateurorganisaties,
amateurorganisaties bij het
het vergroten van het aantal inwoners dat
onder andere door
vergroten van het aantal
actief betrokken is bij cultuur. Concreet
cultuurparticipatiefonds
inwoners dat actief betrokken ondersteunen we verenigingen o.a. met goede
is bij cultuur, met name in
huisvesting. Daarnaast organiseren we
verenigingsverband door goede netwerkbijeenkomsten gericht op het
huisvesting,
versterken van de organisaties en de onderlinge
netwerkbijeenkomsten en het samenwerking. Hiermee versterken we ook de
oprichten van een lokaal
verbinding met partijen in de stad. In 2016 zijn
cultuurparticipatiefonds.
de subsidieaanvragen beoordeeld op basis van
de oude criteria, wel ontvingen de
amateurorganisaties reeds feedback op basis
van de nieuwe criteria. Op deze manier wordt
gestreefd naar een soepele overgang bij de
verandering van de subsidiecriteria.
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Professionele kunst:
versterken
programmering

1.2 We jagen verbreding aan van
de culturele programmering,
over alle kunstvormen (muziek,
mediakunst, architectuur,
podiumkunsten, beeldende
kunst en letteren).

Wijzigen
1.2 We verleggen de focus van
cultuursubsidies van
structurele subsidies voor
structureel naar flexibel
brede ondersteuning van de
basis naar inzet op
programmering (financiering
bestemd voor inkoop,
projecten en incidentele
activiteiten en sponsoring).
Instellen
1.2 Door een onafhankelijke
cultuurcommissie
vakinhoudelijke beoordeling
door een externe commissie
willen we de kwaliteit van het
culturele programma
versterken.
Stimuleren
1.2 Alle kinderen in Hilversum
cultuureducatie
komen met kunst en cultuur in
aanraking: We stimuleren
cultuureducatie in het
onderwijs op basis van goed
toegankelijke programma’s
ontwikkeld door Hilversumse
cultuurinstellingen.

Vergroten bekendheid
cultureel programma

Media-evenementen
met landelijke
uitstraling

Realiseren
mediatoepassingen
openbare ruimte

1.2 Door het vergroten van de
bekendheid met het
Hilversumse culturele
programma willen we het
aantal mensen dat hiervan
gebruik maakt
verhogen. Hiervoor stimuleren
we onder andere gezamenlijke
promotie.
1.2 - We zorgen dat er 4 mediaevenementen met een
landelijke uitstraling
plaatsvinden in het centrum en
op het mediapark.
- We voegen een groot
evenemententerrein aan het
centrum toe door het nieuwe
Marktplein hiervoor geschikt te
maken.
1.2 Zoals schermen en een Walk of
Fame.
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De verbreding van de culturele programmering
wordt gestimuleerd over alle kunstvormen
(muziek, mediakunst, architectuur,
podiumkunsten, beeldende kunst en letteren).
Dit onderwerp komt aan de orde tijdens
(bestuurlijke) gesprekken met de
cultuurorganisaties en heeft de aandacht van
de cultuurraad.
Het nieuwe beleid is vastgesteld en we hebben
hierin de focus verlegd van structurele
subsidies naar ondersteuning op basis van
programmering. Hierdoor is er meer
(financiële) ruimte voor het ondersteunen van
inkoop, bijzondere projecten en incidentele
activiteiten.
De cultuurraad is ingesteld en vol enthousiasme
aan de slag gegaan. Inmiddels hebben wij
inhoudelijk zeer zinvolle adviezen gekregen.
Wel vraagt de ondersteuning van de
cultuurraad extra inzet en begeleiding door de
gemeente.
Dit pakken we samen met de regio op en de
nieuw beleidsperiode 2017-2020 is voorbereid.
En de CMK gelden voor de komende jaren zijn
toegekend. In deze periode leggen we extra
nadruk op scholen de (financiële) ruimte bieden
om cultuureducatie in te kopen. We
ondersteunen daarmee dus primair de vraag en
niet de aanbieders. Op die manier wordt
bewerkstelligd dat er een aanbod komt dat
aansluit bij de behoeften van de doelgroep.
Dit wordt in 2017 opgepakt in samenwerking
met de regio. Onderdeel van de aanpak zal ook
een doelgroepenonderzoek zijn.

Er hebben grote media-evenementen
plaatsgevonden: het Scenecs Filmfestival in het
voorjaar, Media Future Week in mei, het Media
Park Jaarcongres in juni, Dudok in Concert in
juli, de Dutch Media Week/Open Studio Dagen
in september en de Top2000/Lijstfestival in
december. Bij elkaar hebben deze
evenementen ca 76.000 bezoekers getrokken.

In 2016 is vooral geïnvesteerd in evenementen,
die aantoonbaar meer bezoekers hebben
getrokken. Toepassingen in de openbare ruimte
zijn nog onvoldoende gerealiseerd, en worden
in 2017 met voorrang opgepakt.

Oprichting organisatie
Citybranding
ondersteunen

1.2 De gemeente ondersteunt de
oprichting van een
citybrandingorganisatie, in
samenwerking met partijen in
de stad.

Stimuleren startups

3.1 De ontwikkeling van een
nieuwe locatie voor creatieve
startende ondernemers
stimuleren en faciliteren.

Verder ontwikkelen
Mediapark

3.1 - Multifunctioneel
- Meer ruimte voor nieuwe
creatieve kleine bedrijven
- Beter aangesloten op de stad

Verstevigen Hilversum
Mediacampus

3.1 We stimuleren en faciliteren de
Hilversum Mediacampus zodat
studenten en professionals uit
heel Nederland naar Hilversum
komen voor de beste
opleidingen.
Uitvoeren acquisitie
3.1 We bepalen onze
media- en ICT-sector
acquisitiestrategie gericht op
het versterken van de creatieve
sector en sluiten aan op
mogelijkheden voor
(inter)nationale acquisitie in
Amsterdam, MRA en Utrecht.
Ontwikkelen Digitaal
3.1 We starten een pilot met
platform / Digitale stad
externe partijen om te komen
tot een innovatief platform
waarop inwoners, bedrijven en
bezoekers via één portal
relevante, actuele informatie
kunnen vinden.
Stimuleren en
3.1 We hechten veel belang aan de
faciliteren ontwikkeling
ontwikkeling van de lokale
RTi tot regionaal
omroep tot een regionaal
mediacentrum
mediacentrum en investeren
daarin.

137

De Citymarketingorganisatie is nog niet
opgericht in 2016. Voorbereidingen zijn wel
gestart, zowel voor een marketingstrategie als
een uitvoeringsorganisatie. De verwachting is
dat oprichting plaatsvindt in de zomer van
2017.
Zowel het regionale start-up/scale-up
programma als het Hilversumse programma
Media Matters zijn succesvol geweest in 2016:
ca 70 startende bedrijven zijn bereikt. In MRA
verband is meer verbinding ontstaan tussen de
verschillende start-up programma's.
Het Media Park heeft zich qua programmering
(bijeenkomsten en evenementen) verder
ontwikkeld, met de Dutch Media Week als
hoogtepunt met 30.000 bezoekers die het
Media Park hebben bezocht. In vergelijking met
voorgaande jaren zijn er geen grote afwijkingen
in het komen en gaan van bedrijven, vertrek en
vestiging behoort tot de normale dynamiek op
het park. Wel is geconstateerd dat voor een
duurzame ontwikkeling van het park meer
investeringen nodig zijn. Die kunnen niet door
de gemeente worden opgebracht. De
gemeente heeft een faciliterende en
verbindende rol gespeeld en zal dit
continueren.
De Media Campus heeft in 2016 1.200
deelnemers getrokken, een zeer goed resultaat.
Tevens is de campus ondergebracht in een
stichting, waarmee de governance versterkt is.

In 2016 is een acquisitieplan opgesteld, waar
gefaseerd uitvoering aan zal worden gegeven.
Marketing van de unique sellingpoints van
Hilversum en het media ecosysteem heeft
eerste prioriteit. Hier is in 2016 mee gestart,
onder andere door het aanpassen van
mediastad.nl.
De pilot is grotendeels gereed, en is in
samenwerking tussen het programma Media en
programma Buurten ontwikkeld. Implementatie
van het platform staat gepland voor medio
2017.

Er is een uitgebreide verkenning gedaan naar
de ontwikkeling van een regionaal
mediacentrum. Deze verkenning loopt nog en
richt zich sterker op het opbouwen van een
gezamenlijke Streekredactie, waarin lokale
omroepen, de regionale omroep en
commerciële partijen samen content
produceren die via lokale distributiekanalen
wordt verspreid.

Vaststellen Beleid
3.1 De Nota creatieve industrie
Media en creatieve
2013-2016 wordt herijkt.
industrie
Realiseren
3.1 We verkennen de
Mediaconvenanten met
samenwerking met scholen en
primair en voortgezet
media-organisaties om media
onderwijs
in het onderwijs te versterken,
met als doel te komen tot
convenanten waarin deze
samenwerking wordt geborgd.
Maken afspraken met
3.1 Betreft onder andere het
bedrijven ter
ondersteunen van inhoudelijke
bevordering
ontwikkeling, technologie,
mediaonderwijs
stageplaatsen en
bedrijfsbezoeken.
Stimuleren netwerken
creatieve industrie

Het nieuwe beleidskader Tipping Point 20162019 is in het voorjaar van 2016 vastgesteld.
Het afsluiten van convenanten is niet haalbaar
gebleken. Wel is er op projectbasis meer
samengewerkt met zowel primair als
voortgezet onderwijs.

De Hilversum Media Campus is een spin in het
web als het gaat om het verbinden van
onderwijs en bedrijven, zowel in langdurige
partnerships als op projectbasis. De
samenwerking richt zich met name op het
voortgezet onderwijs, MBO en HBO.
3.1 We investeren met partners in De gemeente is actief betrokken bij de
een netwerk voor het MKB in bestaande netwerken gericht op het creatieve
de creatieve sector om
MKB en heeft nieuwe initiatieven gefaciliteerd.
uitwisseling, groei en innovatie Met name het netwerk en de activiteiten op
te stimuleren.
Werf35 zijn tot ontwikkeling gekomen. Andere
voorbeelden zijn bijeenkomsten tijdens de
Dutch Media Week, de Google Digitale
Werkplaats, Worst&Whiskeyborrel in De
Vorstin en TedX Hilversum.

Uit het begrotingsprogramma Werken worden tot de ster Media ook het stimuleren van de creatieve
bedrijvigheid, het stimuleren van startups, verder ontwikkelen Mediapark, nieuw Mediabeleid en
uitvoeren acquisitie media- en ICT sector gerekend. De budgetten voor de lokale omroep worden
ook tot het sterprogramma Media gerekend.
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Sterprogramma
Wonen
Een excellent woonklimaat realiseren in Hilversum door een divers en duurzaam
woningaanbod in het groen met vele jonge monumenten.
Hilversum is een fijne plaats om te wonen. We staan sterk in een concurrerende woningmarkt. Mede
door onze gunstige ligging binnen de driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht, met veel groen, mooie
wijken, historische architectuur en aantrekkelijke schaalgrootte is Hilversum over de laatste jaren
gegroeid in aantal inwoners. Met partners wil de gemeente dit ‘excellente woonklimaat’ blijven
bieden. Voor iedereen: mensen die in Hilversum zijn geboren en of getogen, die hier oud willen
worden, maar ook voor jonge gezinnen, jongeren en anderen die zich in Hilversum willen vestigen
vanwege hun werk, de omgeving of omdat ze weten dat het hier goed toeven is. We denken dat we
daarvoor verder moeten bouwen op de typisch Hilversumse kwaliteiten: koesteren en uitbouwen
van de diversiteit in woonmilieus, kwalitatief hoogwaardige woningen en woonomgeving en
versterken van de levendigheid en het groene karakter van de stad.
Met inwoners en ondernemers willen we graag invulling geven aan ons erfgoed en de ruimtelijke
kwaliteit van Hilversum. Het programma slaagt als inwoners zich meer met Hilversum identificeren
en trots zijn om in zo’n mooie stad te wonen, maar ook doordat inwoners op straat kunnen zien dat
de kwaliteit van het woonklimaat verbetert en dat de ruimte in Hilversum slim wordt benut.

Activiteiten
Pr Toelichting op activiteiten
Inzetten op
1.1 - Ons extra inzetten voor de
transformatie
transformatie van drie
beeldbepalende locaties
specifieke beeldbepalende
(Zonnestraal, AVRO,
locaties: AVRO, Zonnestraal en
Gooiland)
Gooiland.
- Meewerken aan de plaatsing
van Zonnestraal op de Unesco
Werelderfgoedlijst.
Stadsherstelfonds
instellen

1.1 We investeren in een
stadsherstelfonds (€ 500.000)
voor het aangaan van
partnerships met initiatieven
tot behoud, (her)gebruik en
exploitatie van monumenten.

139

Realisatie 2016
De keuze is gemaakt om de focus te leggen op
het verkrijgen van de Unesco erfgoedstatus
voor Zonnestraal. In 2016 is een planologische
verkenning uitgevoerd nodig om voor de
Unesco Erfgoedstatus in aanmerking te kunnen
komen. Het gaat namelijk om het beschermen
van het gebouw in zijn omgeving. We zijn
begonnen met het opstellen van het
nominatiedossier.
Op basis van voorbeelden uit andere
gemeenten heeft het de voorkeur dat het
stadsherstel een private invulling krijgt, waarin
de gemeente financieel participeert in nauwe
samenwerking met de in Hilversum actieve
erfgoedclubs. De gemeente concludeert dat het
zelfstandig en in eigen hand houden van een
stadsherstelfonds niet wenselijk is. Met partijen
uit de stad is in 2016 het gesprek gestart om te
kijken of een stadsherstelfonds in
samenwerking kan worden opgezet. Het
gesprek voeren we bijvoorbeeld met Stichting
Hilversum, Pas op!

Monumenteigenaren
ondersteunen

1.1 Monumenteneigenaren
ondersteunen en adviseren bij
planvorming en
vergunningprocedure
(particuliere eigenaren,
Kantongerecht e.a.).
Onbestemde plekken
1.1 Minimaal twee onbestemde
tijdelijk herbestemmen
plekken in overleg met
bewoners en eigenaren tijdelijk
herbestemmen en inrichten.
Instellen commissie
1.1 We stellen een commissie
ruimtelijke kwaliteit
ruimtelijke kwaliteit in met
experts uit de stad. Deze
commissie adviseert het
college vroegtijdig over
majeure ruimtelijke plannen,
projecten en visies. De rol van
de welstandscommissie wordt
beperkter.
Regionale woonvisie en 1.1 - Een lokale en regionale
actieprogramma
woonvisie vaststellen.
woningbouw vaststellen
- Vaststellen regionaal
actieprogramma woningbouw
2016-2020.

Het betreft hier een doorlopende activiteit. De
gemeente neemt hierin zowel een adviserende
als een proactieve houding in. In 2016 hebben
we enkele tientallen monumenteigenaren
ondersteund.
Aan deze prestatie geen invulling gegeven.
Immers in de raad van januari is besloten het
beschikbare budget over te hevelen ten
behoeve van het duurzaamheidsprogramma.
De commissie is ingesteld en actief. De advies
raad ruimtelijke kwaliteit (ARK) heeft drie leden
en komt ongeveer elke zes weken bijeen.

De lokale woonvisie 2016-2020 'Beweging op
de Woningmarkt' is vastgesteld op 15 juni 2016.
De concept regionale woonvisie is in de
commissie besproken en de bespreking van de
definitieve versie is geagendeerd voor maart.
Met de provincie is afgesproken dat de RAP
afspraken worden opgesteld na vaststelling van
de regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek.
Prestatieafspraken met 1.1 Volgend op de woonvisie
In 2016 is een intensief traject doorlopen met
woningbouwcorporaties
afspraken maken met
de corporaties en de huurdersorganisaties. Het
maken
corporaties over
was de eerste keer dat dit traject is doorlopen,
woningvoorraad, bouwopgave, conform de Woningwet 2015. De definitieve
doelgroepen, huren,
afronding van de prestatieafspraken is enigszins
duurzaamheid en andere
vertraagd en heeft uiteindelijk in februari plaats
thema’s uit de woonvisie.
gevonden. Belangrijk onderdeel van de
prestatieafspraken is de afspraak gezamenlijk
jaarlijks de ontwikkeling van de sociale
huurvoorraad te monitoren en te bespreken of
ingrijpen nodig is. Hierbij is oog voor de
verschillende knoppen waaraan gedraaid kan
worden sloop, verkoop, liberalisatie,
nieuwbouw en aankoop. (Zie ook de toelichting
bij afspraken sociale woningbouw). Daarom zijn
de afspraken concreet voor het eerste jaar en
worden deze elk jaar geactualiseerd.
Inzetten op
1.1 Onder meer op Anna's Hoeve, In 2016 zijn op Anna's Hoeve diverse projecten
hoogwaardige
Villa Industria, Zuiderheide en gestart en gebouwd. Het betreft 129 woningen,
nieuwbouwwoningen in
Lucent.
38 sociale huur en 11 sociale koop. We hebben
middensegment
dus tot nog toe 80 woningen in het midden en
hoge segment gebouwd op Anna's Hoeve. Op
het Lucentterrein komen geen woningen in het
middensegment huur. Er komen 240 sociale
huurwoningen en 40 EGW koopwoningen.
Opzetten en uitvoeren 1.3 - Oprichting van het 1000Op 28 september is de nota 'Impuls extra
1000-bomenfonds
bomenfonds, met als doel
groen' door de raad vastgesteld. Hierin het
nieuwe aanplant van bomen en beleid vastgelegd voor het verder vergroenen
een mix van plein-, straat- en van Hilversum, met extra aandacht voor het
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Fonds duurzaamheid
voor scholen en
sportvoorzieningen
instellen

gevelgroen in het centrum, in
wijken met weinig groen en
langs aanvoerwegen.
- De eerste bomen planten in
2016/2017.
1.3 Naast een fonds voor
particulieren komt er een
tweede revolverend
duurzaamheidsfonds, gericht
op specifieke doelgroepen.

Ondergrondse
1.3
afvalcontainers centrum
plaatsen

Aanbieden en
ondersteunen
Energieloket en DECH

1.3

Verduurzamen
gemeentelijke
gebouwen

1.3

Gemeentelijk
duurzaamheidsplan
vaststellen

1.3

centrum. In 2016 zijn reeds concrete resultaten
geboekt, zoals het plaatsen van circa 30 bomen
en boombakken in het centrum.

In juli is de verordening stimuleringslening
maatschappelijk vastgoed vastgesteld.
Daarmee is het mogelijk voor scholen en
sportvoorzieningen om een aanvullende lening
te betrekken bij investeringen in verduurzaming
van hun vastgoed. In 2016 zijn nog niet
daadwerkelijk leningen uit dit revolverende
fonds verstrekt.
Plaatsen van 50 ondergrondse De locaties zijn vastgesteld, de containers
afvalcontainers in het centrum worden vanaf 2017 daadwerkelijk door de GAD
(inclusief Havenstraat, Kleine geplaatst.
Drift, deel Gijsbrecht), zodat in
2017 alle vuilniszakken uit het
straatbeeld zijn verdwenen.
Proefproject afvalinzameling
Kerkelanden (ondergrondse
containers voor huishoudens &
winkels).
Wij bieden in regionale
In februari 2016 is in regionaal verband een 3samenwerking inwoners het
jarige overeenkomst met het duurzaam
Energieloket en steunen de
bouwloket getekend als invulling van het
Duurzame Energie Coöperatie verplichte energieloket. Hilverzon (voorheen
Hilversum (DECH) bij
DECH) voert zijn jaarplan uit. Het eerste
collectieve zonnestroom- en
collectieve dak met zonnepanelen
energiebesparings-projecten. (Bethlehemkerk) is in maart opgeleverd en in
juni is de werving gestart voor het 2e dak
(Rotor gebouw) gestart. Daarnaast zijn een
aantal daken, waaronder op gemeentelijk
vastgoed, in voorbereiding.
We gaan 15 gemeentelijke
In samenwerking met Hilverzon heeft de
gebouwen (waaronder het
gemeente het beschikbaar stellen van vijf
raadhuis) verduurzamen door gemeentelijke daken voor het plaatsen van
aanleg van zonnepanelen, LED- zonnepanelen voorbereid. Hiermee is ruimte
verlichting, isolatie en een
gecreëerd voor de plaatsing van circa 2000
nieuw energiebeheer.
zonnepanelen, welke door inwoners kunnen
worden aangeschaft die zelf niet over (geschikt)
dakoppervlakte voor zonnepanelen beschikken.
Met het plaatsen van de zonnepanelen
verbetert het energielabel van de betreffende
gemeentelijke panden.
Andere maatregelen zoals het isoleren van
gemeentelijk vastgoed is opgepakt, maar nog
niet afgerond. Bijzondere aandacht heeft het
raadhuis. Door de unieke monumentale waarde
van het gebouw is extra onderzoek nodig naar
de mogelijkheden om ook dit gebouw te
verduurzamen.
In het nieuwe
Het duurzaamheidsplan is in de raad
duurzaamheidsplan worden de vastgesteld op 27 januari 2016.
doelen voor de komende jaren
vastgesteld en geeft de
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gemeente aan welke
maatregelen en initiatieven in
de stad worden gestimuleerd.
Verhogen tempo
5.3
uitgifte gronden Anna’s
Hoeve

Het doel van de versnelling van de verkoop van
bouwkavels op Anna's Hoeve was het
realiseren van een financieel voordeel in de
vorm van lagere rentekosten. De
mogelijkheden van versnelling zijn onderzocht,
maar leverde vrijwel niets op als gevolg van de
lage rentestand. Wél zijn er substantieel hogere
grondprijzen gerealiseerd, waardoor Anna's
Hoeve positiever wordt afgesloten.

Uit het begrotingsprogramma Wonen en Leven worden ook de budgetten voor het ondersteunen
van monumenteneigenaren, middelen voor welstand en het verduurzamen van gemeentelijke
gebouwen tot het sterprogramma Wonen gerekend.
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Sterprogramma
Buurten
Het programma buurten is erop gericht om de leefbaarheid en sociale cohesie in de
Hilversumse buurten te versterken.
Met het programma buurten wil de gemeente bevorderen dat inwoners meer verantwoordelijkheid
nemen voor hun eigen omgeving. Dit beleid past in een algemene maatschappelijke ontwikkeling
waarin mensen vanuit hun leefwereld opereren en initiatieven nemen in de wereld om hen heen, in
plaats van overheden die de wereld eerder als systeem benaderen en initiatieven baseren op
plannen en motiveren met blauwdrukken.
In politieke zin stimuleert dit programma dat buurten zich zoveel mogelijk zelf besturen. In
maatschappelijke zin bevordert dit programma het realiseren van sterke buurten en daarmee van
een betere kwaliteit van wonen en samenleven. De gemeente kan en wil niet verantwoordelijk zijn
voor álle bewonersaangelegenheden. Inwoners weten vaak zelf beter wat goed is voor een buurt. De
buurt is de geschikte schaalgrootte voor het gesprek over een nieuwe invulling van de relatie tussen
gemeente en de buurtbewoners waarbij meer op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde
verantwoordelijkheid wordt gezocht naar wat nodig is voor een goede buurt en hoe dat gerealiseerd
kan worden.
De kernwaarde waarop het programma zich richt is het vergroten van het eigenaarschap van de
buurt. Dat laat onverlet dat er wettelijke en reguliere taken zijn waarvoor de verantwoordelijkheid bij
de gemeente ligt en die de gemeente effectief en accuraat uitvoert.
Activiteiten
Buurtgericht aanpakken
openbare ruimte

Pr Toelichting op activiteiten
1.1 Het reguliere beheer en
onderhoud krijgt in gesprek
met de buurt vorm. Daarbij
wordt bekeken wat de rol van
de buurt zelf kan zijn. Dat geldt
ook voor beheer en onderhoud
van herinrichtingsprojecten in
de openbare ruimte en
Zwerfvuil-projecten.

Realisatie 2016
In 2016 liepen circa 100
participatieprojecten in de openbare
ruimte. Beheer en onderhoud openbare
ruimte zijn in alle wijken onderwerp van
gesprek met de buurt. In het leer- en
ontwikkeltraject participatie in
zwerfafvalprojecten en adoptie beheer
openbare ruimte zijn randvoorwaarden en
rolneming nader uitgewerkt. Ervaringen zijn
opgedaan in een tiental pilots. In 2016
liepen circa 100 participatieprojecten in de
openbare ruimte.
Sport in de buurt stimuleren 1.2 - Inzet van 7 fte
Nieuw sport en bewegingsaanbod is
(o.a. buurtsportcoaches)
buurtsportcoaches voor het
gerealiseerd. Er zijn zowel activiteiten
stimuleren van bewegen en
gericht op jongeren als op ouderen
sport
georganiseerd. Buurtsportcoaches zijn
- We zetten sportprogramma’s ingezet via HilverZorg, BINK en de Stichting
op voor de twee Cruyff Courts Hilversumse Meent.
zodat de sportvelden nog
intensiever benut worden
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Cultuur in de buurt
stimuleren

1.2 Kunst en cultuur kunnen een
bijdrage leveren aan het
vergroten van de identiteit van
buurten en wijken.
Groen realiseren met en
1.3 - Herinrichting stadspark
door de buurt
Vitushof.
- Onderzoek doen naar nieuwe
financieringsmodellen voor
groen in de stad.
Meer
1.3 Meer collectieve
energieopwekkingsprojecten
energieopwekkingsprojecten
in buurtcollectief stimuleren
met bewoners en bedrijven.

Buurtgesprekken houden in
alle buurten

Voortzetten hervorming
welzijn

Inzetten op ontmoeting in
de buurt

In de gesprekken met de buurt bleek het
onderwerp cultuur nog niet hoog op de
agenda te staan. Enkele buurtinitaitieven
zijn wel ondersteund (o.a. in de Meent).
Herinrichting Vituspark is gerealiseerd en
gefinancierd uit de laatste ISV-middelen. Er
zijn nog geen nieuwe financieringsmodellen
ontwikkeld.
Dit is opgenomen in programma Duurzaam
Hilversum 2016-2020 en onze Green Deal
met HilverZon. Voor de uitvoering heeft
HilverZon subsidie van de gemeente
ontvangen. Hoofddoel is 30 collectieve
zonnedaken in 2020. In 2016 is het eerste
collectieve dak (Bethlehemkerk) opgeleverd
en zijn voldoende deelnemers ingeschreven
voor het tweede zonnedak
(bedrijvenverzamelgebouw Rotor). Tevens
hebben gemeente en HilverZon een
intentieovereenkomst gesloten met als
doel om 2.000 tot 2.400 collectieve
zonnepanelen te realiseren op
gemeentelijke daken.

Duurzaamheid is verder ontwikkeld in de
buurtenaanpak. In 2016 zijn in vijf wijken
energieavonden voor en met bewoners
georganiseerd. Ook heeft de VNG innovatie
energie subsidie toegekend aan Hilversum
in samenwerking met de regio. Doel is om
de bestaande initiatieven te ontwikkelen,
de schaal te vergroten en te vermarkten
met lokale partijen.
2.2 Uitrol van de pilot
In alle buurten zijn buurtgesprekken met
Buurtverkenning.
bewoners gehouden en met de
verschillende partners uit het
buurtnetwerk. In elke wijk is bovendien een
B-100 gesprek gevoerd.
2.2 In samenwerking met
De nota “De Sterke Buurt, onderdeel
bewoners en professionals van hervorming welzijn” is vastgesteld. Over de
organisaties als Versa, Mee,
implementatie van deze nota maken we nu
HilverZorg en
uitvoeringsafspraken met de
woningbouwcorporaties.
welzijnsorganisaties.
2.2 Kern is het versterken,
De ontmoetingsfunctie van buurthuizen is
uitbreiden en combineren van versterkt. Zo is er meer ruimte voor
ontmoetings-mogelijkheden. bijzondere doelgroepen. Daarnaast zijn er
nieuwe ontmoetingsplekken gerealiseerd.
Een voorbeeld is het huis van de buurt van
de Riebeeck. Ook is er een
samenwerkingsverband Ontmoeting
opgericht door de 9 grote zorg en
welzijnaanbieders in Hilversum. Daardoor
heeft het aantal
ontmoetingsmogelijkheden een impuls
gehad.

144

Realiseren sterke
buurtnetwerken

2.2 Het ontwikkelen van bij de
buurt aansluitende
buurtnetwerken.

Digitaal Buurtplatform
realiseren

2.2 Het buurtplatform wordt
samen met inwoners ingericht
en aan de buurten gegeven.

Stimuleren van sociale
werkplekken in de buurt

2.2 Met inwoners en ondernemers
mogelijkheden onderzoeken
voor het realiseren van sociale
werkplekken in de buurt.

Buurtplannen uitvoeren

2.2 Uitvoering geven aan de met
de inwoners geschreven
buurtplannen gericht op
welzijn.

Inzetten op monitoren en
samen sturen

2.2 De gemeente gaat van een
faciliterende rol naar een
regierol.

Versterken identiteit buurt

4.2 We stimuleren de eenheid van
iedere buurt, bijvoorbeeld
door inwoners inzicht te geven
in hun eigen buurt met behulp
van praktische en statistische
informatie via diverse kanalen.

Uitvoeren Pilot
Buurtorganisatie

4.2 We willen dat minimaal twee
buurten een buurtorganisatie
opzetten die eigen rechten en
verantwoordelijkheden krijgen.
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Het realiseren en in stand houden van
buurtnetwerken is een continu proces.
Rondom de buurtcoördinatoren zijn er
netwerken gevormd met de buurtwerker
en kernfiguren uit de buurt (actieve
bewoners, scholen,
bewonersverenigingen).
Het LeeftSamen platform is operationeel,
maar het gebruik van dit platform blijft
achter bij de verwachting. In 2017 wordt
bezien op welke manier we digitale
hulpmiddelen kunnen inzetten die
aansluiten op de vraag van de buurt.
Sociaal Plein en welzijnsorganisaties
overleggen met elkaar om bepaalde
doelgroepen een sociale werkplek te
bieden. Echter, in 2016 zijn er geen
mogelijkheden onderzocht voor het
realiseren van nieuwe sociale werkplekken
in de buurt.
In 2016 zijn geen buurtplannen opgesteld
omdat eerst de gesprekken met de buurt
zijn gevoerd over identiteit en de
buurtanalyse. In deze gesprekken ging het
voornamelijk over fysieke onderwerpen
(parkeren, openbare ruimte, veiligheid). In
2017 worden buurtplannen opgesteld.
Hierbij wordt de vraag over welzijn actief
bij de buurt opgehaald. Voorbeelden zijn
behoefte aan kinder- en jongerenwerk,
maatschappelijke ondersteuning.
Als lerende organisatie wordt werkende
weg de rol van de gemeentelijke
organisatie geëvalueerd. Ook wordt
bekeken op welke manier de gemeente
buurt gericht kan werken. Actualiteit en
dynamiek zijn verschillend per
organisatieonderdeel. Concreet hebben we
met Versa Welzijn afgesproken hoe de door
Versa Welzijn uitgevoerde taken worden
geëvalueerd. In 2016 is de implementatie
hiervan gestart.
Zicht op de identiteit van de buurt is
versterkt in gesprekken met de buurt, door
het ophalen van verhalen en het
systematisch verzamelen van gegevens
over de buurt. Deze informatie is verwerkt
in een wijk- en buurtmonitor, welke
digitaal is ontsloten via het platform
virtuele stad (virtuele-stad.nl/hilversum).
Het programma Buurten is nog niet zover
ontwikkeld dat er al rechten en
verantwoordelijkheden overgedragen
kunnen worden. Er zijn wel al belangrijke
stappen gezet in deze richting. In veel
buurten toonden buurtbewoners initiatief

Buurtschouw houden in
iedere buurt

4.2 In elke buurt gaan we samen
met de inwoners op pad om
fysieke verbeteringen te
bespreken.
Samen met buurt toezicht
4.2 We bevorderen het
houden
veiligheidsgevoel door
buurtbewoners zelf alert te
maken in hun omgeving.
Bijvoorbeeld door het
stimuleren en faciliteren van
een buurt-whatsappgroep.
Gemeentelijke organisatie
4.2 Buurten hebben zoveel
buurtgericht inrichten
mogelijk vaste
aanspreekpunten bij de
gemeente. Daarnaast zorgen
we dat we beleid en uitvoering
afstemmen op de specifieke
belangen van een buurt.
Buurtcoördinatoren,
4.2 Door goede samenwerking
inwoners, professionals
bevorderen we de effectiviteit
voeren samen buurtplannen
van initiatieven uit de buurt.
uit

en namen ook verantwoordelijkheid. En
rondom verschillende initiatieven zijn door
bewoners stichtingen opgezet, zoals het
Bewonersfonds, Hilversum One en Sociaal
Kapitaal. Waar mogelijk is ruimte geboden
voor eigen invulling en werd ondersteuning
geboden, onder andere via het
stimuleringsbudget en Werkplaats
MaakdeBuurt.
In elke wijk heeft een schouw
plaatsgevonden. De te bezoeken buurten
en route werden bepaald op initiatief van
de bewoners zelf.
Er zijn ruim 100 WhatsApp groepen
buurtpreventie bij gekomen in 2016. Vanuit
deze groepen ontstaat vaak een betere
samenwerking met de gemeentelijke
toezichthouders en de wijkagent.

Elke buurt heeft een vast aanspreekpunt in
de persoon van de buurtcoördinator. Om
de hele organisatie buurtgericht te laten
werken is echter veel meer nodig. Hier
wordt de komende jaren fors op ingezet.
De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de
brede Kadernotitie buurten.
In buurtgesprekken, o.a. de B100, zijn de
eerste contouren opgehaald van de
buurtagenda's. Ze dienen als start voor de
buurtcyclus waarin samen met partners de
buurtagenda's en jaarlijkse buurtplannen
worden opgesteld. De kaders hiervoor zijn
vastgelegd in de Kadernotitie buurten.

Tot het Sterprogramma Buurten worden verder prestaties en middelen uit verschillende
begrotingsprogramma’s gerekend:
- Wonen: Zwerfvuilprojecten, sport in de buurt/buurtsportcoaches
- Bestuur: gemeentelijke organisatie is buurtgericht, uniforme en buurtgerichte communicatie
- Zorg: Stimuleren en ondersteunen buurtgericht vrijwilligerswerk, stimuleren van sociale
werkplekken in de buurt, organiseren welzijnsnetwerken op buurtniveau
In 2016 komt er nieuw beleid op het snijvlak van buurten/welzijn/zorg, waarbij een aantal prestaties
wordt geïntegreerd in een nieuwe aanpak, zoals de opbouw van het Nieuwe welzijn,
buurtcorporaties, burgerparticipatie, vrijwilligerswerk, de stadspas en sociale raadlieden
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4. De paragrafen
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4.1 Lokale heffingen
4.1.1 Inleiding
De paragraaf lokale heffingen betreft zowel heffingen waarvan de bestedingen gebonden zijn
(afvalstoffenheffing en rioolheffing) als heffingen waarvan de bestedingen ongebonden zijn
(onroerende zaakbelastingen, precario- en hondenbelasting).
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:
 het gevoerde tarievenbeleid ten aanzien van de drie belangrijkste lokale heffingen;
 een overzicht van de totale baten uit belastingen, tarieven en leges;
 een overzicht van de lokale lastendruk in de periode 2014 tot en met 2016;
 het kwijtscheldingsbeleid;
 de landelijke woonlastenvergelijking.

4.1.2 Beleid ten aanzien van lokale heffingen
De tarieven 2016 van de voor de woonlasten belangrijkste heffingen zijn conform de besluitvorming
van de gemeenteraad in november 2015 ten opzichte van de tarieven 2015 als volgt aangepast:
Heffing

Tariefwijziging 2016

Onroerende zaakbelasting woningen (uitsluitend inflatiecorrectie)
Onroerende zaakbelasting niet-woningen (uitsluitend inflatiecorrectie)

+ 1,2%
+ 1,2%

Rioolheffing (verlaging van voorziening)
Afvalstoffenheffing (verlaging van reserve)

+ 0,0%
+ 0,0%

De onroerende zaakbelastingen
De verhoging van de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen was gebaseerd op de voor het
jaar 2016 geraamde inflatie van 1,2% voor zowel het tarief woningen als de tarieven niet-woningen.
De rioolheffing
De uitgangspunten voor de exploitatie van het rioolstelsel en de wijze waarop de daaraan verbonden
kosten worden gedekt, zijn neergelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Basis voor het tarief
2016 is het GRP 2015-2020 inclusief de doorberekening van kwijtscheldingslasten in het tarief van de
rioolheffing.
Uitgangspunt is dat het tarief maximaal 100% kostendekkend is. Vanaf 2014 is het beleid ten aanzien
van de tarieven er op gericht om de ontwikkeling van de rioolheffing voor de burger stabiel en zo
laag mogelijk te laten zijn. Hiervoor wordt de egalisatievoorziening ingezet. In 2015 bleek deze
voldoende te zijn om tot ongeveer 2020 de tariefontwikkeling op 0% te houden, conform het
geaccepteerde amendement hierover d.d. 1 juli 2015 (Raadsbesluit). Het tarief voor de rioolheffing
is daardoor gehandhaafd op € 207,84 per adres.
De afvalstoffenheffing
De kosten die met name van invloed zijn op de tarieven van de afvalstoffenheffing zijn de kosten van
de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (hierna: de GAD). Ook voor de afvalstoffenheffing geldt dat de
tarieven maximaal 100% kostendekkend zijn. Vanaf 2014 is het beleid ten aanzien van de tarieven er
op gericht om de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing voor de burger stabiel en zo laag mogelijk
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te laten zijn. Met de inzet van de reserve afvalstoffenheffing is dit beleidsvoornemen voor 2016
gehaald.
Voor 2016 zijn in overeenstemming met de huidige meerjaren-GAD-begroting de tarieven voor de
afvalstoffenheffing gehandhaafd op € 163,08 (1-persoonshuis-houden), € 216,96 (2-persoonshuishouden) en € 270,60 (meerpersoonshuishouden).

4.1.3 Totale baten uit belastingen, leges en rechten
Jaarstukken
2015

Begroting
2016

bedragen x € 1.000
Jaarstukken
Verschil
2016
begrotingrekening
2016

Niet gebonden
Onroerende- zaakbelasting

19.009

18.818

18.968

-150

Hondenbelasting

517

468

501

-33

Precariobelasting

282

301

341

-40

19.808

19.587

19.810

-223

Rioolrechten

8.543

8.602

8.661

-61

Afvalstoffenheffing

7.721

8.280

8.386

-106

Marktgelden

231

243

189

54

Graf- en begraafrechten

954

573

704

532

Opbrengst parkeervoorzieningen + garages

3.894

2.927

3.510

-583

Opbrengsten fiscale parkeerheffing

1.152

1.025

954

71

Leges omgevingsvergunningen

1.892

1.892

2.041

1.751

156

203

189

14

1.252

971

1.331

-360

Leges gemeentelijke basisregistratie

145

190

170

20

Overige leges en heffingen

111

148

117

31

Subtotaal gebonden heffingen

26.051

25.054

26.252

1.363

Totaal

45.859

44.641

46.062

1.140

Subtotaal niet gebonden heffingen
Gebonden

Leges burgerlijke stand (incl. huwelijken/partnerschappen)
Leges rijbewijzen/ paspoorten/ identiteitskaarten

Hieronder worden de grootste verschillen toegelicht.
Onroerende zaakbelastingen
De totale opbrengst OZB 2016 laat een toename zien ten opzichte van de begroting van circa
€ 150.000. Hierin zijn de oninbare vorderingen ad € 153.631,10 al verwerkt. Het voordeel is toe te
schrijven aan een gunstige waardeontwikkeling van onroerend goed na de vaststelling van het tarief
2016 (bij de begroting 2016).
Precariobelasting
De opbrengst precariobelasting is € 40.000 hoger dan geraamd. Dit is toe te schrijven aan extra
inkomsten als gevolg van het aantrekkende economische klimaat. Hierdoor is meer gebruik gemaakt
van gemeentegrond door bouw- en containerbedrijven.
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Graf- en begraafrechten
De opbrengsten van graf- en begraafrechten was oorspronkelijk begroot op € 1.206.000. Door de
overdracht van de exploitatie aan de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum per 1
augustus 2016 is de begroting bijgesteld naar € 573.000 (gebaseerd op zeven maanden).
De werkelijke opbrengst graf- en begraafrechten is hoger uitgevallen dan de aangepaste begroting.
De belangrijkste oorzaak is dat aanzienlijk meer nota's (dan geraamd en ten opzichte van voorgaande
jaren) zijn opgelegd voor het verlengen van grafrechten op de begraafplaats Zuiderhof. Met name in
de maand juli zijn nog veel nota's opgelegd i.v.m. de overdracht (en afrekening) van de exploitatie
aan (en met) de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum.
Parkeeropbrengsten
 Opbrengst parkeervoorzieningen en garages
Bij het opstellen van de kadernota is al rekening gehouden met € 180.000 aan extra inkomsten.
De overige extra inkomsten zijn wel voorzien maar niet aangepast in de begrotingswijziging van
de slotnota.
 Opbrengst fiscale parkeerheffing
Met betrekking tot betaald parkeren kiest men er vaker voor om ‘gewoon’ te betalen. Dit heeft
te maken met o.a. de mogelijkheid van mobiel betalen. Dit is ook terug te zien in de hogere
inkomsten op straat. De hogere betalingsbereidheid heeft minder naheffingsaanslagen tot
gevolg. Deze tendens is in de loop van 2015 gestart en hierop is de begroting 2016 ten opzichte
van 2015 naar beneden bijgesteld met € 100.000. Daarnaast zijn er minder uren parkeercontrole
geweest dan is overeengekomen, wat eveneens minder geschreven bonnen dan in voorgaande
jaren als gevolg heeft. De gecontracteerde partij voor parkeercontroles is aangesproken op het
nakomen van de overeengekomen verplichtingen.
De parkeertarieven 2016 zijn gehandhaafd op het niveau van 2015. Het tarief voor een
naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon) is kostendekkend gemaakt waardoor het
tarief in 2016 verhoogd is van 52 naar 60 euro (nieuwe maximale Rijksnormbedrag vanaf 1
januari 2016).
Omgevingsvergunningen
Voor de omgevingsvergunning blijft het huidige tarief van 3,4% van de bouwsom gehandhaafd.
In de begroting is legesopbrengst voor het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen
geraamd op € 1.892.000. De gerealiseerde opbrengst is € 2.040.874. De extra opbrengst van
€ 148.874 is het gevolg van het aantrekkende economische klimaat. Hierdoor zijn er meer aanvragen
ingediend dan oorspronkelijk verwacht.
Overige leges en heffingen
Op basis van het bestaande beleid zijn deze heffingen in 2016 met het inflatiepercentage van 1,2%
verhoogd. Een ander uitgangspunt is dat de tarieven die kostendekkend zijn en kostendekkend
blijven. In enkele gevallen worden de tarieven bij wet vastgesteld. Dan worden natuurlijk deze
tarieven gehanteerd.
Een groot deel van de inkomsten en uitgaven komt van de paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. De
inkomsten en uitgaven staan in relatie tot elkaar: inkomsten uit leges van burgers en afdrachten aan
de rijksoverheid over deze bedragen. In het afgelopen jaar zien we een grote toename van (extra)
aanvragen van paspoorten en van aanvragen ID-kaarten. Dit wordt enerzijds verklaard door de
geopolitieke situatie - terroristische aanslagen - en onrust onder de bevolking. Mensen kiezen veilige
vakantiebestemmingen buiten Europa waarvoor een paspoort nodig is. Daarbij is als gevolg van
dezelfde situatie ook het aantal aanvragen vluchtelingen paspoorten toegenomen. Anderzijds is de
verklaring dat in december 2016 een grote hoeveelheid paspoorten en ID-kaarten zijn aangevraagd.
Dit is het gevolg van landelijk beleid uit 2012 toen men voor kinderen een gratis ID kon aanvragen
150

dat 5 jaar geldig was. De afdrachten van de Rijksleges zijn lager dan de inkomsten van de lokale leges
waardoor er een positief saldo is ontstaan.

4.1.4 Overzicht van de lokale lastendruk
Hieronder is weergegeven hoe de lokale lastendruk zich van 2014 tot en met 2016 heeft ontwikkeld.
Omschrijving

2014
239.37
3
233,1
4
213,1
2
290,5
2

Gemiddelde woningwaarde
OZB eigenaren
Rioolrecht
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

2015
233.38
9
236,6
6
207,8
4
270,6
0
20,00
715,1
0

Eenmalige teruggave afvalstoffenheffing
736,7
8

Totaal

2016
236.89
0
235,9
4
207,8
4
270,6
0

714,3
8

2014 t.o.v.

2015 t.o.v.

2013

2014

2014

2015

Stijging voor eigenaar én gebruiker van woningen

-0,33%

-5,66%

-3,00%

-0,10%

Stijging lastendruk voor huurders van woningen

-1,36%

-8,97%

-5,00%

0,00%

Procentuele wijziging woonlasten

2016 t.o.v.

De peildatum van de woningwaarde is telkens de waarde per 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit
betekent voor de in de tabel opgenomen jaren:
Belastingjaar

Waardepeildatum

Gemiddelde waarde ontwikkeling
t.o.v. voorgaand jaar

2014

1 januari 2013

6,50% lager

2015

1 januari 2014

2,50% lager

2016

1 januari 2015

1,50% hoger

In het jaar 2015 is er sprake geweest van een éénmalige teruggave van de afvalstoffenheffing van
€ 20. Bij Collegebesluit 26 juni 2014 is destijds besloten om de egalisatiereserve niet ineens terug te
geven aan de burger, maar in te zetten in het centrum en Kerkelanden ten behoeve van de
afvalinzameling en het restant terug te geven aan de burger. Besloten is de jaarlijkse tarief
ontwikkeling in de begroting 2015 eenmalig - 8,7% te laten zijn.

4.1.5 Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente Hilversum kent een aanzienlijk aantal huishoudens dat moet rondkomen van een
minimuminkomen en wil dat ook burgers met een laag inkomen kunnen meedoen aan de
samenleving. Daarom biedt de gemeente Hilversum burgers en ondernemers die niet of met moeite
in staat zijn om de lokale belastingen te betalen de gelegenheid gebruik te maken van de
kwijtscheldingsregeling. Hiervoor dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen. De
rijksoverheid bepaalt de normen voor deze regeling.
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Het is alleen mogelijk kwijtschelding aan te vragen voor onderstaande heffingen:
 jaarlijks onderhoudsrecht graven*
 rioolheffing;
 afvalstoffenheffing;
 hondenbelasting (uitsluitend de eerste hond);
 zuiverings-/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen van Waternet
(alleen voor burgers).
* Met ingang van 1 augustus 2016 vindt de uitvoering met betrekking tot begraven én cremeren
plaats door de (privaatrechtelijke) Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. Hierdoor is
kwijtschelding van het jaarlijks onderhoudsrecht graven sinds deze datum niet meer mogelijk.
In een convenant met Waternet te Amsterdam is vastgelegd dat de gemeente Hilversum de
kwijtscheldingsverzoeken voor aanslagen behandelt die Waternet oplegt aan de burgers van de
gemeente Hilversum. Dit betreft de zuiverings-, verontreinigings- en de watersysteemheffing.
Het aantal kwijtscheldingsverzoeken laat zich moeilijk voorspellen. Het werkelijke aantal verzoeken
(3.743) is hoger dan begroot (3.250). Het streven is om de kwijtscheldingsverzoeken binnen zes
maanden af te handelen. Door het hogere aantal kwijtscheldingsverzoeken en de administratieve
verwerking hiervan is 78% van de kwijtscheldingsverzoeken binnen zes maanden afgehandeld.
Op 31 december 2016 moesten nog 280 van de ingediende verzoeken financieel worden
afgehandeld. Door de overgang naar een nieuwe belastingapplicatie heeft het proces kwijtschelding
vertraging opgelopen met de financiële verwerking van de kwijtscheldingsverzoeken. Het bedrag wat
aan kwijtschelding financieel verwerkt moet worden bedraagt circa € 112.000.
De kwijtscheldingsverzoeken zijn handmatig verwerkt en de klanten zijn op de hoogte gesteld.
Ondanks de toename van het aantal kwijtscheldingsverzoeken in 2016 is het aantal administratieve
beroepen gedaald. Dit komt door het in 2016 ingezette beleid om incomplete verzoeken niet in
behandeling te nemen totdat deze na ontvangst van de opgevraagde aanvullingen wel compleet
waren. Deze verzoeken leiden tot een herziening van het verzoek. In voorgaande jaren werden deze
incomplete verzoeken afgewezen op onvolledigheid en pas in administratief beroep aangevuld.
Van de 211 administratieve beroepen zijn er op 31 december 2016 204 afgehandeld. De overige 7
administratieve beroepen worden in het eerste kwartaal van 2017 afgehandeld omdat deze pas eind
2016 zijn ingediend. Voor alle afgehandelde beroepen geldt dat deze binnen de daarvoor geldende
afhandelingstermijn van acht weken zijn afgehandeld.
Voor administratieve beroepen wordt ingeschat dat 95% daarvan ongegrond is. Dit in de verwachting
dat de beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken correct heeft plaatsgevonden en dat het
administratief beroep daarom kan worden afgewezen (ongegrond verklaard).
In de fase van administratief beroep worden opgevraagde stukken alsnog verstrekt waardoor het
administratief beroep wordt toegewezen. Het is dus niet zo dat het kwijtscheldingsverzoek onterecht
is afgewezen, maar wel dat het administratief beroep wordt toegekend waardoor het gerealiseerde
percentage ongegrond verklaarde beroepschriften lager is dan begroot.
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Overzicht van kwijtscheldingen
Rekening
2014

Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

3.261

3.617

3.250

3.743

2.632

2.702

2.450

2.912

81

61

150

65

- Afgewezen.

420

630

650

486

- Per 31 december in behandeling.

128

224

0

280

Verzoeken afgehandeld < 6 maanden

78%

80%

80%

78%

1.180.672

1.108.475

1.184.000

1.061.144

Aantal kwijtscheldingsverzoeken (incl. Waternet),
waarvan:
- Geheel toegekend.
- Gedeeltelijk toegekend.

Totaalbedrag kwijtschelding
Aantal beroepschriften

168

253

100

211

% ongegrond beroepschriften

14%

28%

95%

41%

100%

100%

100%

100%

% beroepschriften afgehandeld < 8 weken

4.1.6 Landelijke woonlastenvergelijking
Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) van de
Rijksuniversiteit van Groningen vergelijkt onder meer de lokale lasten. Het Coelo brengt hierover
jaarlijks de ‘Atlas van lokale lasten’ uit, met daarin informatie over alle gemeenten in Nederland.
COELO houdt bij het berekenen van de gemiddelde WOZ-waarde geen rekening met de verlaging van
de WOZ-waarden door bezwaar of beroep. Hierdoor kan het door de gemeente gepresenteerde
bedrag aan gemiddelde woonlasten afwijken van de door COELO gepresenteerde bedragen.
Hilversum presenteerde voor 2016 een bedrag aan gemiddelde woonlasten van € 714. COELO kwam
voor Hilversum uit op een bedrag van € 727 in 2016.
Het overzicht van de gemeenten (nummer 1 heeft de laagste gemiddelde woonlasten) voor een
meerpersoonshuishouden met daarin opgenomen de positie van gemeente Hilversum, ziet er als
volgt uit.
Omschrijving

2014

2015

2016

rangorde

bedrag

rangorde

bedrag

rangorde

bedrag

Gemeente met de laagste lasten

1

514

1

520

1

539

Gemiddelde van alle gemeenten

0

704

0

716

0

723

Gemeente met de hoogste lasten

417

1.183

407

1.198

396

1.215

Gemeente Hilversum

272

748

159

708

166

727

Coelo Atlas overzichten van alle
gemeenten:

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.

153

154

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.2.1 Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (hierna aangeduid als paragraaf
Weerstandsvermogen) is een door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten) voorgeschreven begrotingsparagraaf. De paragraaf bestaat uit drie onderdelen:
Kengetallen (sectie II); Weerstandsvermogen en risicobeheersing (sectie III); De gedecentraliseerde
regelingen in het sociale domein (sectie IV). Deze onderdelen lichten we hieronder toe.

4.2.2 Kengetallen
Sinds de wijziging van 15 mei 2015 schrijft het BBV voor dat in de paragraaf Weerstandsvermogen
zes kengetallen worden opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht geven in de
financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin een gemeente bij een tegenvaller
financieel kan bijsturen) van de gemeente. De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte
de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De
kengetallen moeten worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie. De
beoordeling geschiedt door het College van B&W (zie: de Nota van Toelichting bij het
wijzigingsbesluit). Het Rijk en de provincie (de financiële toezichthouder van de gemeente)
beoordelen de kengetallen van de gemeente niet en stellen er daarom ook geen normen voor op.

Verloop van de kengetallen
JS2015 B2016 JS2016
B2017
73%
79%
70%
84%
73%
79%
70%
83%
28%
26%
30%
28%
9%
12%
6%
6%
1,7%
1,1%
2,2%
0,9%
99%
100%
101%
99%

Ref. Kengetal
1
2
3
4
5
6

netto schuldquote
netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen
solvabiliteitsratio
grondexploitatie
structurele exploitatieruimte
belastingcapaciteit

Beoordeling
goed
goed
matig
n.v.t.
goed
goed

De berekening van de kengetallen en de inrichting van de tabel waarin de kengetallen moeten
worden getoond, zijn voorgeschreven in ministeriële besluiten (van 9 juli 2015 en 5 maart 2016). In
het geval van de jaarstukken moeten de kengetallen worden vermeld van jaar t – 2 (nu 2015 op
realisatiebasis) en van het jaar t – 1) (nu 2016 op begrotingsbasis en op realisatiebasis). Aanvullend
zijn de kengetallen uit de programmabegroting 2017 ook opgenomen.

Betekenis en beoordeling van de kengetallen
1. Netto schuldquote
Betekenis. De netto schuldquote vergelijkt de netto schuld met de jaarlijkse inkomsten van de
gemeente, waarbij de netto schuld is gedefinieerd als de totale schuld (kortlopend en langlopend)
minus de geldelijke bezittingen zoals banktegoeden en uitgeleend geld. Het percentage dat hieruit
voortkomt, geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de begroting.
Beoordeling. De VNG hanteerde tot nu toe een vergelijkbaar kengetal voor de beoordeling van de
schuldenlast van gemeenten. Een score lager dan 100% beoordeelt de VNG als een normale schuld.
In overeenstemming met deze kwalificatie beoordelen wij de uitkomst van Hilversum als goed.
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2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Betekenis. Dit kengetal verschilt maar op één, voor Hilversum ondergeschikt punt van het vorige: in
dit kengetal worden uitgeleende gelden buiten beschouwing gelaten. Die komen immers normaal
gesproken weer terug naar de gemeente. Bij een groot bedrag aan uitgeleende gelden zal het
percentage lager (lees: gunstiger) uitvallen dan het percentage onder 1 hierboven. Hilversum heeft
een bedrag van € 1,0 miljoen aan leningen, waarvan de lening aan de Stichting Stimuleringsfonds
Nederlandse Gemeenten (SVN) met € 0,9 miljoen de grootste is.
Beoordeling. Hilversum heeft geen grote bedragen uitgeleend, dus de uitkomst is vrijwel gelijk aan
die van het eerste kengetal. Onze beoordeling is daarom ook hetzelfde, namelijk goed.
3. Solvabiliteitsratio
Betekenis. De solvabiliteitsratio geeft aan in welke mate het bezit van de gemeente is gefinancierd
met eigen vermogen, of, anders gezegd, in welke mate het bezit is afbetaald. Het kengetal geeft aan
of de gemeente, als de nood aan de man komt, met de opbrengst van de bezittingen haar schulden
kan aflossen.
Beoordeling. De VNG hanteerde tot nu toe een min of meer vergelijkbaar kengetal voor de
beoordeling van de verhouding eigen/vreemd vermogen. Een solvabiliteitsratio hoger dan 30% is
volgens de VNG normaal, een ratio tussen de 20% en 30% geeft aan dat het bezit met relatief veel
vreemd vermogen is gefinancierd en een ratio lager dan 20% is dat in nog sterkere mate het geval .
Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat de VNG de voorzieningen tot het eigen vermogen
rekent. Het BBV, dat wij wettelijk verplicht volgen, rekent de voorzieningen echter tot het vreemd
vermogen. Het zonder meer van toepassing verklaren van de VNG-norm leidt dus tot een relatief
ongunstige uitkomst voor Hilversum. Desondanks hanteren wij, bij gebrek aan beter, de VNG-norm
en kwalificeren de uitkomst als matig.
4. Kengetal grondexploitatie
Betekenis. Dit percentage is de uitkomst van de vergelijking van de waarde van ons grondbezit met
de jaarlijkse inkomsten van de gemeente. Het moet inzicht geven in hoeverre de gemeente, wanneer
zij schulden is aangegaan om grond aan te schaffen voor grondexploitaties, in staat is deze schulden
af te lossen.
Beoordeling. Hilversum sluit geen aparte leningen af voor de aanschaf van gronden. Omdat we niet
kunnen bepalen welk aandeel van onze leningen betrekking heeft op grondexploitaties en we om die
reden geen relatie kunnen leggen met potentiële verkoopopbrengsten, vinden wij dat dit kengetal
niet van toepassing is op de Hilversumse situatie. Omdat de kengetallen 1 en 2 wel bruikbaar zijn en
qua opzet vergelijkbaar zijn, brengt dit de algehele beoordeling (zie verderop) niet in gevaar.
5. Structurele exploitatieruimte
Betekenis. De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de structurele baten toereikend zijn
om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van leningen) te dekken. Anders gezegd,
een percentage van 0 of hoger geeft aan dat Hilversum geen structurele kosten dekt met incidentele
inkomsten.
Beoordeling. Het kengetal is goed zolang het niet negatief is. Een negatief getal betekent immers dat
structurele lasten ten dele met incidentele baten worden gedekt. Het gevaar daarvan is, dat als die
incidentele inkomsten wegvallen, er een gat in de begroting ontstaat. Omdat het Hilversumse
kengetal positief is, kwalificeren we de uitkomst als goed.
6. Belastingcapaciteit
Betekenis. Dit kengetal geeft aan hoe de gemiddelde woonlasten in Hilversum zich verhouden tot de
landelijk gemiddelde woonlasten. Tot de woonlasten worden gerekend de onroerendezaakbelasting,
de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
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Beoordeling. Voor de realisatie 2016 ligt de uitkomst op 101 %. Dat betekent dat de gemiddelde
lasten in Hilversum marginaal boven het landelijk gemiddelde liggen. Wij kwalificeren de uitkomst als
goed.
Algeheel oordeel
Het vernieuwde BBV schrijft voor: “een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de
kengetallen in relatie tot de financiële positie” (sic). Volgens de Nota van Toelichting bij het
wijzigingsbesluit is het aan het College van B&W om die beoordeling te geven. Er zijn geen
voorgeschreven normen voor deze beoordeling. Ons College beoordeelt de “onderlinge verhouding
van de kengetallen in relatie tot de financiële positie” als goed, omdat vier van de vijf voor Hilversum
relevante kengetallen die kwalificatie verdienen en daarnaast het weerstandsvermogen (zie sectie III)
en de meerjarenraming laten zien dat de gemeente Hilversum een zeer degelijke financiële positie
heeft.

4.2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de aanwezige en de benodigde
weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen van de gemeente Hilversum beoordelen wij als
uitstekend.
In de volgende paragrafen leggen we uit hoe we tot deze waardering zijn gekomen. Eerst bespreken
we het beleidskader omtrent risico’s en weerstandscapaciteit. Vervolgens inventariseren we de
risico’s die de financiële positie kunnen bedreigen en brengen die samen in een risicoprofiel. Dan
berekenen we de weerstandscapaciteit en ten slotte berekenen en beoordelen we het
weerstandsvermogen.
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 erop
gericht te voorkomen dat elke tegenvaller invloed heeft op de voortzetting van taken op het
geldende niveau.
Omdat tegenvallers leiden tot hogere lasten of lagere baten dan waarmee vooraf rekening is
gehouden, rust het beleid op twee pijlers:
Ten eerste wordt er via de inrichting van het begrotingsproces voor gezorgd dat uitgaven die
onvermijdelijk op de gemeente afkomen, tijdig in de 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.
In de tweede plaats worden mogelijke negatieve ontwikkelingen die te voorzien zijn en tot op zekere
hoogte kwantificeerbaar zijn, maar waarvan onzeker is of ze zich zullen voordoen (risico’s), in beeld
gebracht in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting of de jaarrekening. Dat kan leiden
tot bijstelling van de hoogte van de algemene reserve.
Financiële tegenvallers kunnen 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 §4). Door de kans dat zich
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onvermijdelijke maar niet begrote uitgaven voordoen te verkleinen - op de wijze zoals bij (1)
beschreven - verkleinen we het risico dat we een beroep moeten doen op de algemene reserve.
Risicoprofiel
Onder risico’s verstaan we alle gebeurtenissen die je aan kunt zien komen met mogelijk negatieve
financiële gevolgen – bijvoorbeeld hogere lasten of lagere baten - waarvan niet zeker is dat ze zich
daadwerkelijk zullen voordoen. Of hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn als ze zich voordoen.
Vanwege deze onzekerheid is met deze gebeurtenissen nog geen rekening gehouden door het
opnemen of aanpassen van budgetten in de begroting, 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 (a) een niet begrote uitgave, (b)
een hoger-dan-begrote uitgave, of (c) een lager-dan-begrote inkomst. In de wandelgangen noemen
we dit een ‘financiële tegenvaller’. Voor het samenstellen van het financiële risicoprofiel hebben we
de risico’s opgenomen, waarbij we uitgaan van de gegevens die bij het opstellen van deze
jaarstukken bij ons 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, kwantificeren we de
gesignaleerde risico’s steeds zo goed mogelijk. De kwantificering van de risico’s bestaat uit een
inschatting van enerzijds het bedrag dat met het risico gemoeid kan zijn, en anderzijds de kans dat
het risico zich daadwerkelijk voor doet.
De volgorde in deze tabel volgt de programma’s in deze jaarstukken 2016.

Ref. Risico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gewaarborgde geldleningen sociale woningbouw
Rechtstreekse borging van geldleningen
Garanties op woninghypotheken
Vrijvallen balanspost Arenapark
Opbrengst locaties onderwijshuisv. (kapitaalLasten)
Niet voorziene investeringen in onderwijshuisv. (idem)
Saldo inkomsten en uitgaven bijstand (BUIG)
Hogere bijdrage Veiligheidsregio
Herkeuringen WIA
Grondexploitaties
Algemene uitkering Gemeentefonds
Diverse risico's
Totaal

Progr.

Kans

1 W&L
1 W&L
1 W&L
1 W&L
2 Zorg
2 Zorg
3 Werk
4 bestuur
5 Fin&Gr
5 Fin&Gr
5 Fin&Gr
div.

1%
5%
1%
70%
50%
50%
20%
40%
10%
50%
25%

bedragen x € 1.000
Benodigde
Risicobedrag
weerstandscapacit
eit
incid.
struct.
incid.
struct.
3.300
3.400
2.860
1.480

33
170
29
1.036

40
20

20
10

4.190

838
608

243

1.500
948

150
474
800

P.M.
8.118

11.028

200
P.M.
2.498

Toelichting op de onderdelen van het risicoprofiel
1. Gewaarborgde leningen sociale woningbouw
Programma: 1 (Wonen en leven)
Bedrag: € 3.300.000 structureel
Kans: 1%
Het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) staat borg voor de rente- en
aflossingsverplichtingen van leningen die corporaties afsluiten op de kapitaalmarkt om de sociale
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woningbouw in de gemeente te bevorderen. De gemeente Hilversum vormt samen met andere
Nederlandse gemeenten en het Rijk een tertiaire achtervang voor deze leningen.
Per ultimo 2016 was de stand van het door Hilversum geborgde deel € 397 miljoen op een totaal
voor Nederland van 83,8 miljard (Dit zijn cijfers over het jaar 2015).
De achtervang werkt als volgt. Eerst moeten de corporaties de eigen reserves aanspreken om
verliezen te dekken. Daarna wordt het vermogen van het WSW aangesproken. Als het
Waarborgfonds onder een bepaalde omvang daalt, moeten Rijk (50%), schadegemeenten (25%) en
alle overige gemeenten (25%) het tekort aanvullen door het verstrekken van renteloze leningen aan
het Waarborgfonds. Deze leningen worden terugbetaald zodra het vermogen van het
Waarborgfonds weer op peil is. De met de renteloze leningen gemoeide rentederving komt ten laste
van de kredietverstrekkers/gemeenten.
De kans dat aanspraak wordt gemaakt op deze gemeentelijke achtervang is gering, maar kan invloed
hebben op zowel de gemeentelijke schuldpositie als op de rentelasten van de gemeente. De
gemeente zal deze leningen moeten financieren met een langlopende lening waar men rente over
moet betalen.
Het financiële risico wordt op ‘laag’ geschat.
Ten behoeve van de risico-analyse gaan we uit van de hieronder weergegeven casus.
Stel:
schuldrestant door WSW geborgde leningen van
corporaties
a1 schuldrestant door WSW gevrijwaarde leningen
van corporaties
a2 WOZ-waarde van het ingezette onderpand van de
landelijk actieve corporaties
H borgstellingsreserve WSW

Per

o.b.v.

Bedrag

Perc.

A

I

obligo gezamenlijke corporaties

B

Q4

schuldrestant door WSW geborgde leningen met
achtervang gem. H'sum
WOZ-waarde van het ingezette onderpand van de
in H'sum actieve corporaties
stel: totale schade na inzet 1e zekerheidstelling
stel: aandeel in schade van corporaties met
achtervang gem. H'sum
kans van optreden scenario 1 (gem. H'sum is
schadegemeente)
kans van optreden scenario 2 (gem. H'sum geen
schadegemeente)
kans van optreden scenario 3 (gem. H'sum wel
schadegemeente)
kans van optreden scenario 4 (totale systeemcrisis)

G

stel: marktrente langlopende leningen

b1
D
E
Q1
Q2
Q3

31-dec-15 WSW opgave

83.803.746 28,78%
van a2
3.700.000

12-aug-14

WSW JR15

31-dec-15
31-dec-15

WSW JR15
WSW JR15

304.071.686
524.334

31-dec-15

WSW JR15

3.200.000

31-dec-16 WSW opgave

396.597

31-dec-14 WSW opgave
31-dec-16 H'sum JR16

1.952.655
4.724.334

31-dec-16

H'sum JR16

20,31%
van b1

236.217
1,00%

31-dec-16

H'sum JR16

10,00%

31-dec-16

H'sum JR16

5,00%

31-dec-16
31-dec-16

H'sum JR16
H'sum JR16

1,00%
1,75%
Bedragen x € 1.000

Vanwege het geringe aandeel van Hilversum in het totale bedrag van de door het WSW geborgde
leningen, doet het gebruik van verschillende peildata in de casus geen afbreuk aan het berekende
risicobeeld.
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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 (€ 397 miljoen B) 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 een bedrag van € 236 miljoen (van het
totaalbedrag van € 397 miljoen aan geborgde leningen, waarvoor de gemeente Hilversum een
achtervangpositie heeft ingenomen) gerekend kan worden tot de schadeveroorzakende leningen.
Scenario 4: Stel dat er een systeemcrisis ontstaat, waarbij álle 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:
Omschrijving

* Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Casus:
A schuldrestant door WSW geborgde leningen van
corporaties
B tot. schuldrestant door WSW geborgde leningen met
achtervang Hilversum
C Percentueel aandeel

83.803.746 83.803.746 83.803.746 83.803.746

D stel: totale schade na inzet 1e zekerheidstelling
E stel: aandeel in schade van corp. met achtervang
Hilversum
F Percentueel aandeel

H
I
J
K
L1
L2
M1
M2

Risicoberekening:
L3 Risico renteloze lening alle gemeenten voor Hilversum
M3 Risico renteloze lening schadegemeente voorHilversum
N Totaal risico gemeente Hilversum
O Kans van optreden
P Maximale bandbreedte risico
* is zekerheidstelling
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396.597

396.597

396.597

0,47%

0,47%

0,47%

0,47%

396.597 4.724.334 4.724.334 83.803.746
396.597
0
236.217
396.597

G stel: marktrente langlopende leningen
Schadeberekening:
eigen vermogen gez. corporaties aangesproken (zie D)
borgstellingsreserve WSW
obligo gezamenlijke corporaties
Nog te dekken na inzet 1e en 2e zekerheidstelling
renteloze lening aan WSW door Rijk 50%
renteloze lening aan WSW door alle gemeenten 25%
waarvan ten laste van de gemeente Hilversum
renteloze lening aan WSW door schadegemeenten 25%
waarvan ten laste van de gemeente Hilversum

396.597

1e
2e
2e
3e
3e
3e

100,00%

0,00%

5,00%

0,47%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

0
0
0
0
524.334
524.334
524.334
524.334
3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
0 1.000.000 1.000.000 80.079.412
0
500.000
500.000 40.039.706
0
250.000
250.000 20.019.853
0
1.183
1.183
94.743
0
250.000
250.000 20.019.853
0
12.500
94.743
0
0
0
1,00%
0

21
0
21
10,00%
2

21
1.658
219
1.658
239
3.316
5,00%
1,00%
12
33
bedragen x € 1.000

Bij de interpretatie van de berekening moet met twee punten rekening worden gehouden:
 Gemakshalve hebben we in deze vier scenario’s de eerste zekerheidstelling van het WSW
(liquiditeit en solvabiliteit van de woningcorporaties) verdisconteerd met de schade.
 De berekening van scenario 4 is een zeer arbitraire. Bij een totale systeemcrisis met een omvang
van € 84 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.
Het risicobedrag van de via het WSW geborgde leningen schatten we op afgerond € 3,3 miljoen. De
kans schatten we op 1%.
2. Rechtstreekse borging geldleningen
Programma: 1 (Wonen en leven)
Bedrag: € 3.400.000 structureel
Kans: 5%
Het schuldrestant van de rechtstreeks door Hilversum geborgde leningen bedraagt per 31 december
2016 € 3,4 miljoen. Het gaat hier vooral (ook) om woningbouwleningen (circa € 2,2 miljoen) maar
ook om andere leningen, zoals aan de bibliotheek, kinderdagverblijf en de zweefvliegclub. Het
risicobedrag is daarmee tevens € 3,4 miljoen. De kans van optreden schatten wij in op 5%.
3. Garantie op woninghypotheken
Programma: 1 (Wonen en leven)
Bedrag: € 2.860.000 structureel
Kans: 1%
Op 1 januari 1995 is de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) ingevoerd. Gemeenten konden vóór die
datum ook al garant staan voor hypotheken. Ook in Hilversum was dit het geval. Op basis van de
jaaropgaven van financiële instellingen, komt het resterende bedrag op 31 december 2016 uit op
€ 2,8 miljoen. Als het gaat om spaarhypotheken, is het saldo van de lening verminderd met het
opgebouwde spaartegoed. Omdat het om zeer oude leningen gaat (minimaal 20 jaar oud), gaan we
er vanuit dat aan deze hypotheken geen ‘onderwater’ risico’s kleven en dat het risico hierop daarom
zeer beperkt is. De kans dat dit risico optreedt schatten we daarom in op 1%.
4. Vrijval balanspost Arenapark
Programma: 1 (Wonen en leven)
bedrag: € 1.480.000 incidenteel
kans: 70%
In de afgelopen 10 jaar zijn de resterende gronden op het Arenapark niet tot ontwikkeling gekomen.
Er is daarom ook geen openbare infrastructuur aangelegd. Hiervoor was een bedrag van € 3,7
miljoen gereserveerd. Er is geen zicht op voltooiing van de ontwikkeling van het park op basis van het
huidige Masterplan. Om die reden is er geen reden om financiële middelen te blijven reserveren voor
investeringen die met dit plan samenhangen. Wij hebben deze middelen daarom bij de Jaarrekening
2015 aan de algemene reserve toegevoegd. De gedachtevorming voor een nieuw plan begint op gang
te komen. Voor deze planontwikkeling is in de begroting 2017 geld opgenomen. Onderdeel van de
nieuw op te stellen mastervisie zal ook een investeringsprogramma zijn. Omdat de afronding van het
park afhankelijk is van toekomstige besluitvorming over een nog op te stellen nieuwe mastervisie
(inclusief investeringsprogramma), bestaat er een kans dat of een deel van de openbare ruimte
buiten dit nieuwe plan valt of dat er géén nieuw plan wordt vastgesteld. In die gevallen zal voor de
afronding van de inrichting van het park apart financiering gevonden moeten worden. Wij schatten
de kans dat een deel volgens het oude plan alsnog gerealiseerd moet worden op 40%. Voor deze 40%
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lopen wij dus een risico, waarvan we de kans dat het optreedt schatten op 70%. Het risicobedrag
komt dan uit op (€ 3,7 miljoen x 40% = € 1.480.000) x 70% = € 1.036.000.
5. Opbrengst locaties onderwijshuisvesting
Programma: 2 (Zorg)
Bedrag: € 40.000 structureel
Kans: 50%
In het huidige investeringsprogramma zijn op enkele investeringen de (geschatte) inkomsten in
mindering gebracht die moeten komen uit de opbrengst van diverse te verkopen schoollocaties,
zoals aan de Mozartlaan, de Jan Blankenlaan en het pand van de Aloysius-school. In totaal ging het
om een bedrag van ongeveer € 3 miljoen. Omdat de locatie van de Aloysius-school inmiddels is
verkocht, resteert nog zo'n € 2 miljoen. Met betrekking tot het schoolgebouw aan de Mozartlaan is in
het nieuwe Onderwijshuisvestingsplan bepaald dat dit gebouw de komende jaren nog in gebruik
blijft. In combinatie met de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de dynamiek van
leerlingenstromen naar bepaalde scholen, leidt dit er toe dat er onzekerheid is wanneer we deze
opbrengsten zullen realiseren. Evenals de vraag of de opbrengsten in lijn zullen zijn met de ramingen
of dat elders scholen vrij komen die (straks) verkocht kunnen worden.
Als de inkomsten € 1 miljoen lager uitvallen, leidt dit tot hogere kapitaallasten van € 40.000 per jaar.
We schatten de kans hierop in op 50%.
Hierbij wordt nog het volgende opgemerkt: In het raadsvoorstel 'Slot begrotingswijziging 2016'
(raadsvoorstel 14 december) staat vermeld dat de systematiek om verkoopopbrengsten van
schoolgebouwen ten goede te laten komen aan de onderwijsgebouwen (gesloten box
onderwijshuisvesting) bij het actualiseren van het financieel beleid ter discussie zal worden gesteld
omdat dit vanuit het streven naar transparantie niet langer wenselijk lijkt te zijn.
6. Niet-voorziene investeringen in onderwijshuisvesting
Programma: 2 (Zorg)
Bedrag: € 20.000 structureel
Kans: 50%
In het Onderwijshuisvestingsbeleid en Meerjarenprogramma 2017-2024 (OHVB) zijn de
ontwikkelingen in kaart gebracht op het gebied van onderwijshuisvesting voor de periode tot en met
het jaar 2024, en de financiële consequenties daarvan. Dit gaat uit van een meerjarenraming op basis
van een investeringsplafond. Dit investeringsplafond is teruggebracht van € 6,9 miljoen in 2012 tot €
3.350.000 per jaar in de periode 2016 tot en met 2020. En vanaf 2021 is het plafond teruggebracht
tot € 2.680.000.
In het IHP zijn maatregelen opgenomen om ervoor te zorgen dat de benodigde investeringen binnen
dit jaarlijkse investeringsplafond blijven. Sinds 2013 werkt de gemeente vanuit het gesloten-boxprincipe. Dit betekent dat als er onverhoopt toch hogere investeringen moeten worden gedaan dan
het bovengenoemde plafondbedrag, dit binnen het programma moet worden opgevangen door
verschuivingen over de jaren of tussen de scholen. De gemeenteraad heeft op 16 december 2015 de
nieuwe verordening Voorziening onderwijshuisvesting vastgesteld. Hierdoor zijn de grenzen voor
medegebruik verruimd en de kans op uitbreiding verkleind. Toch blijft er een risico bestaan dat extra,
niet-voorziene investeringen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door veranderingen in leerlingenstromen
(vanwege wijzigingen in de instroom van statushouders en de groei van het internationale
onderwijs), de aanbestedingsmarkt, het monumentale karakter van schoolgebouwen of nieuw beleid
van het Rijk.
Het risicobedrag ter grootte van € 20.000 is weergegeven in kapitaallasten, berekend op basis van
een investeringsrisico van € 500.000.
Vanwege (1) het bijna gehalveerde investeringsplafond, (2) de groei in het leerlingenaantal in
Hilversum die groter is dan voorzien en ook langer aanhoudt dan eerder verwacht, (3) de verscherpte
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eisen in het Bouwbesluit en de recent aangetrokken bouwkosten, waardoor het door het Rijk
gestelde normbedrag niet meer toereikend is, schatten we de kans in op 50%.
7. Saldo inkomsten en uitgaven bijstand
Programma: 3 (Werken)
Bedrag: € 4.190.000 incidenteel
Kans: 20%
In de systematiek van de BUIG (de zogenaamde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen
Gemeenten) wordt rond 1 oktober van elk jaar eerst een voorlopig budget toegekend voor het
komende begrotingsjaar. Tevens wordt dan het definitieve budget gepubliceerd voor het lopende
begrotingsjaar. Onze consistente beleidslijn bij de BUIG is dat we de begroting aanpassen ná deze
definitieve vaststelling van het budget voor de BUIG.
Gemeenten hebben structureel een eigen aandeel in een overschrijding van het budget, als zich dat
voordoet. Dit aandeel is beperkt tot 7,5% van het in enig jaar toegekend budget BUIG, het
zogenoemde ‘eigen risico’. Dit bedrag van in totaal € 2,5 miljoen is als nadeel in de begroting
verwerkt en om die reden niet in deze risicoparagraaf opgenomen. Een eventuele overschrijding die
hoger is dan dit eigen risico, wordt in principe gecompenseerd door de landelijke Vangnetregeling
Participatiewet.
Net als in 2015 was ook in 2016 het budget voor de BUIG ontoereikend en zal gebruik gemaakt
worden van de Vangnetregeling. Deze is qua systematiek en toekenning hetzelfde als de regeling in
2015; beleidsluw en vooral gericht op de wíjze waarop de raad is betrokken bij het tekort en de
aanpak van het tekort door het college. Voor de vangnetregeling geldt een aantal voorwaarden waar
gemeenten aan moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de Raad kennis heeft kunnen
nemen van het tekort en daar een reactie op heeft kunnen geven. Een (ministeriële) commissie
beoordeelt alle aanvragen.
Het hier beschreven risico betreft het risico dat de aanvraag Vangnetregeling wordt geweigerd als
niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Dan is het volledige tekort op de BUIG voor eigen rekening.
Voor 2016 houden wij rekening met een bijdrage uit de vangnetregeling van € 2.023.000. Ook in
2017 en 2018 houden wij hiermee nog rekening en wel tot bedragen van respectievelijk € 1.502.000
en € 665.000. In totaal gaat het dus om een incidenteel rísico van € 4.190.000 gedurende een
periode van drie jaar. Wij schatten de kans van dit risico op 20%.
Uiteraard is alle inspanning gericht op het voorkomen van een overschrijding van het budget. Dit
komt tot uitdrukking in het zoveel mogelijk beperken van de instroom en het stimuleren van de
uitstroom uit de bijstand. We doen dit op basis van het in de Raad vastgestelde
Meerjarenbeleidsplan Participatie. In 2017 wordt de Raad een Uitvoeringsplan ‘Aan het Werk’
voorgelegd, waarin een aantal maatregelen wordt voorgesteld die moeten leiden tot een hogere
uitstroom.
8. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Programma: 4 (Bestuur)
Bedrag: € 608.000 (Structureel)
Kans: 40%
De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft de ontwerp Programmabegroting 2018 en
meerjarenbegroting 2019-2021 aan ons gestuurd. Financieel gezien leidt deze ontwerpbegroting tot
aanzienlijk hogere bijdragen voor de deelnemende gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Voor
Hilversum betekent dit een extra bijdrage van € 608.000 in 2018. In onze zienswijze op de Kadernota
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2018, waarin de hogere bijdrage reeds was aangekondigd, hebben wij de Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek gevraagd forse besparingen te realiseren. Als dit niet lukt, dan is het gepast om andere
oplossingsrichtingen in te gaan. Zoals een aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling om de
verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen te wijzigen. Of een kritische discussie over
bassistaken: wat moet op regionaal niveau worden georganiseerd en uitgevoerd, en welke taken
aanvullend zijn. Ook hebben wij erop aangedrongen om al het mogelijke te doen om de kosten van
oefenen te beperken.
Vooralsnog hebben wij er vertrouwen in dat de Veiligheidsregio al het mogelijke zal doen om gehoor
te geven aan onze zienswijze. De kans dat dit niet geheel zal lukken schatten wij in op 40%. Hierbij
gaan wij er vanuit dat de mede deelnemende regiogemeenten onze zienswijze delen.
9. Herkeuringen WIA
Programma: 5 (Financiën en grondexploitaties)
Bedrag: € 1.500.000 incidenteel
Kans: 10 %
In het kader van de verscherpte herkeuringen 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 evenwel geen garantie dat er geen claims zullen binnen komen. Het risico blijft
bestaan, omdat het UWV herkeuringen uitvoert. We schatten het maximale risicobedrag op
€ 1.500.000. We schatten de kans op 10%.
10. Grondexploitaties
Programma: 5 (Financiën en grondexploitaties)
Bedrag: € 948.000 incidenteel
Kans: 50%
Binnen de gemeente Hilversum worden de grondexploitaties jaarlijks geanalyseerd en
geactualiseerd, omdat zich binnen grondexploitaties aanzienlijke risico’s kunnen voordoen als gevolg
van bijvoorbeeld marktontwikkelingen en saneringskosten. Voor alle verliesgevende
grondexploitaties is een voorziening gevormd op basis van de in de Actualisering Grondexploitaties
2017 geraamde nadelige saldi. Het risico dat grondexploitaties nadeliger uitvallen dan voorzien is
daarmee echter niet 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 in gelijke mate gelden, en anderzijds de
intrinsieke risico’s van de afzonderlijke grondexploitaties.
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 baten- als voor de lastenkant. In de
actualisering 2017 anticiperen wij op de marktomstandigheden door de baten en lasten met 2,0 % te
laten stijgen. Dit doen wij op basis van de verwachtingen van:



de consumenten-prijsindexen van het CBS (de verkoopcijfers van en de prijswijzigingen in de
woningbouw);
het Bureau Documentatie Bouwwezen (de kostenontwikkelingen van investeringen in vastgoed);
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de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM): verkoopcijfers en prijswijzigingen in de
woningbouw;
 diverse informatiebronnen op het internet betreffende grond-, weg- en waterbouw.
Afgezet tegen het bovengenoemde uitgangspunt van 2,0% voor de lasten en 2,0% voor de baten
schatten wij het risico van afwijkende prijsontwikkelingen als volgt in:
a. 1% extra kostenstijging ad. € 49.000
b. 1% opbrengstendaling ad. € 194.000
Het maximale risico van de mogelijke tegenvallers (de kostenstijging plus de opbrengstendaling) ligt
daarmee op € 243.000 (€ 49.000 + € 194.000).
Voor wat betreft de intrinsieke risico’s van afzonderlijke grondexploitaties:
Elke grondexploitatie heeft haar eigen specifieke risico’s en kansen. Onderstaand schema geeft de
inschatting daarvan voor alle grondexploitaties, waarbij we een vergelijking hebben gemaakt tussen
de inschatting bij de vorige actualisatie (maart 2016) en de nieuwste actualisatie (maart 2017).
Vergelijking risico's in jaren
Negatieve risico's (kans x gevolg)

actualisatie actualisatie

verschil

maart 2016 maart 2017

2017-2016 Opmerking
vermindering negatieve
705
-1.697 risico's
bedragen x € 1.000

2.402

Het bedrag aan risico’s ter grootte van € 705.000 heeft vooral betrekking op de exploitatie Anna’s
Hoeve (€ 587.500) en bestaat verder uit een drietal kleinere risico’s.
Als we alle risicobedragen van de afzonderlijke grondexploitaties en het risicobedrag van de
prijsrisico’s optellen, komen we op een totaal risicobedrag van € 948.000 (€ 243.000 + € 705.000).
We schatten de kans op 50%.
11. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Programma: 5 (Financiën )
Bedrag: € 800.000 structureel
Kans: 25%
De accressen in het gemeentefonds worden afgeleid van de Netto Gecorrigeerde Rijks Uitgaven. In
de Najaarsnota zijn forse onderbestedingen zichtbaar op relevante begrotingshoofdstukken ter
waarde van ruim € 900 miljoen. De grootste post daarin is het infrastructuurfonds met ruim 500
miljoen. Bij ongewijzigd beleid zullen deze onderbestedingen leiden tot een daling van het accres van
€ 160 miljoen, ofwel ± 13 uitkeringspunten. Dit zou dan zowel een eenmalig als structureel effect
hebben. Een korting van ± 13 punten komt voor Hilversum neer op een bedrag van ongeveer €
800.000.
Omdat december geen formeel bijstelmoment van het accres is, is dit effect –conform de bestendige
gedragslijn- niet financieel in de decembercirculaire verwerkt maar zal deze eventuele korting zijn
beslag kunnen krijgen in de meicirculaire 2017.
12. Diverse risico 's: vervuild grondwater (programma 1 Wonen en leven)
Bij de behandeling van de Jaarstukken 2013 door de gemeenteraad (zomer 2014) heeft de
portefeuillehouder Financiën aan de raad toegezegd dat, indien er in volgende paragrafen
Weerstandsvermogen pro memorie posten (‘P.M.’) staan, een inschatting voor het totaal van de
betreffende risico’s zal worden vermeld (T14/103). We kunnen deze toezegging in deze paragraaf
niet gestand doen, omdat het op dit moment om één risicopost gaat dat tevens onderdeel uitmaakt
van een begrotings- en onderhandelingstraject.
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Hieronder leest u de beschrijving van het risico 'Vervuild grondwater. Hilversum werkt binnen de
regio samen om het grondwaterkwaliteitsbeheer van het diepere grondwater in het Gooi op te
pakken. Binnen Hilversum gaat het om circa vijftig locaties. Per locatie wordt een factsheet opgesteld
waarin de provincie en de gemeente de juridische en milieu-informatie met elkaar delen. De
gemeente Hilversum is niet voor alle locaties verantwoordelijk. Uit juridisch onderzoek blijkt dat
verschillende locaties door derden moeten worden opgepakt. Eigenaren van locaties met een grote
grondwaterverontreiniging hebben de mogelijkheid om hun risico af te kopen bij de provincie. De
provincie neemt dan ‘eeuwigdurend’ de verantwoordelijkheid voor de grondwaterverontreiniging
over. De gesprekken over welke locaties wel of niet afgekocht gaan worden, en wat de hoogte van de
afkoopsom moet zijn, zitten in de afrondende fase. De raad is op 3 november 2016 vertrouwelijk
geïnformeerd over de laatste stand van zaken. In de eerste helft van 2017 is het bestuurlijk
besluitvormingsproces gepland, zowel bij de gemeente als de provincie.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit alle financiële middelen waarmee financiële tegenvallers gedekt
kunnen worden. Dit betreft zowel incidentele (éénmalige) als structurele (jaarlijks terugkerende)
middelen. Ook gaat het om zowel reeds beschikbare middelen (zoals de algemene reserve) als
beschikbaar te maken middelen (bijvoorbeeld door verhoging van de OZB).
Onderstaand overzicht toont de verwachte weerstandscapaciteit. Van de vermelde reserves
(nummers 1,2 en 3) hebben alleen de ‘algemene reserve, ongebonden’ en de ‘algemene reserve,
gebonden’ de functie om risico’s op te vangen. De bestemmingsreserves hebben dat per definitie
niet. Zij kunnen evenwel, als de algemene reserves tekort schieten, in geval van nood toch worden
aangesproken. De onderdelen met nummers 4 t/m 7 ‘kijken vooruit’. De belastingcapaciteit (nummer
8) is weer gebaseerd op de werkelijke cijfers 2016.
Incidenteel
Actueel

Structureel

1. Algemene reserve, ongebonden
2. Algemene reserve, gebonden

Potentieel

3. Vrije bestemmingsreserves
subtotaal Actueel Incidenteel
('reserves')
4. Verwachte winst uit verkoop nietstrategisch bezit
5. Verwachte winst uit
grondexploitaties
subtotaal Potentieel incidenteel
('stille reserve')

Totaal

3.501 6. Onvoorzien
7. Stelpost autonome
65.656
ontwikkelingen
4.581

1.700

73.739 subtotaal Actueel Structureel

1.833

259 8. Onbenutte belastingcapaciteit

8.700

7.678
7.937 subtotaal Potentieel structureel

Totaal incidenteel

133

81.676 Totaal structureel

8.700
10.533

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 kunnen worden getroffen (bijvoorbeeld: afsluiten verzekering,
instellen van een voorziening op de balans). De geraamde stand van deze reserve per 1 januari en
31 december 2016 is € 3,5 miljoen.

166

2. Algemene reserve ‘gebonden’
De zogenoemde ‘algemene reserve, gebonden’ is oorspronkelijk ingesteld als kapitaal, 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 er aan te onttrekken om daarmee tekorten op te
vangen, en er aan toe te voegen als overschotten op de jaarrekening dat toelaten. De stand van deze
reserve per 1 januari 2016 is € 59,6 miljoen en per 31 december 2016 € 65,6 miljoen. Het verschil is
te danken aan de storting in deze reserve van het rekeningresultaat over 2015 minus de mutaties op
de reserves.
3. Vrije bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn - zoals de term aangeeft- bestemd voor de diverse doelen
waarvoor ze zijn ingesteld. Ze vormen (als onderdeel van het eigen vermogen) een
weerstandscapaciteit die kan worden aangesproken in het geval dat de algemene reserve tekort
schiet. Twee categorieën bestemmingsreserves vormen hierop een uitzondering:
(1) beklemde reserves (saldo per 31 december 2016: € 6,6 miljoen). 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 staat van
reserves).
(2) andere reserves waarvan de bestemming moeilijk te wijzigen is (saldo per 31 december 2016:
€ 10,4 miljoen). Dit zijn bijvoorbeeld de reserves ‘Decentralisaties Sociaal Domein’, ,
‘Maatschappelijke opvang en verslavingszorg’, ‘Vrouwenopvang’ en Implementatie
Participatiewet (zie staat van reserves).
Het geraamde totaal aan bestemmingsreserves bedraagt per 31 december 2016 € 21,6 miljoen
Wanneer we de stand van de bestemmingsreserves per 31 december 2016 corrigeren voor de twee
uitzonderingscategorieën (totaal € 17,1 miljoen) resteert een bedrag aan ‘vrije bestemmingsreserves’
van € 4,5 miljoen.
4. Verwachte winst uit verkoop niet-strategisch bezit
De ‘stille reserve’ bestaat uit overwaarde van bezittingen, dat wil zeggen het positieve verschil (als
daar sprake van is), tussen de marktwaarde van die bezittingen en de waardering ervan op de balans
(de ‘boekwaarde’). Sinds enkele jaren loopt er een traject om het niet-strategische bezit van de
gemeente te verkopen. Op deze manier kunnen we als gemeente een deel van de stille reserve
verzilveren. Op dit moment is er in 2017 een opbrengst geraamd van € 500.000 en in 2018 van
€ 750.000. Deze opbrengsten kunnen alleen tot de belastingcapaciteit worden gerekend bij een
positieve begroting / meerjarenschijf (immers alleen dan zijn ze vrij beschikbaar). Dat is voor 2017
niet het geval omdat er in deze programmabegroting rekening is gehouden met een bijdrage van de
algemene reserve van € 849.000. In de jaarschijf 2018 is wel sprake van een voordelig saldo, namelijk
van € 259.000. Dit betekent dat niet de volle € 750.000 maar alleen deze € 259.000 als
weerstandscapaciteit beschikbaar is.
5. Verwachte winst uit grondexploitaties
Op grond van de geldende verslaggevingsvoorschriften moeten verliezen op grondexploitaties
worden afgedekt door een voorziening op het moment dat deze verliezen verwacht worden. Winsten
mogen evenwel pas genomen worden als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn.
Op grond van de actualisatie 2017 (raadsbehandeling 10 mei 2017), verwachten we in 2017 een
verlies van circa € 2,4 miljoen op de exploitaties KPN locatie Regev terrein en Sanering Anna’s Hoeve
(de afsluiting van deze laatste exploitatie is verschoven van 2016 naar 2017). In 2018 en 2019
worden geen exploitaties afgesloten. In 2020 wordt een winst verwacht van circa € 7,7 miljoen op de
exploitatie Anna´s Hoeve
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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 2017 en volgende jaren bedraagt
structureel € 133.000.
7. Stelpost autonome ontwikkelingen
Voor het opvangen van autonome ontwikkelingen is in de meerjarenraming een stelpost geraamd
die elk jaar € 850.000 hoger wordt. Binnen de horizon van deze programmabegroting – van 2017 tot
en met 2020 – loopt de post op van € 0 (2017 is al benut) tot € 3,4 miljoen (2020). Dat is bij elkaar
opgeteld € 8,5 miljoen. Daarmee wordt in de periode 2017-2021 gemiddeld een bedrag van € 1,7
miljoen toegevoegd aan de structurele weerstandscapaciteit.
8. Onbenutte capaciteit Onroerende zaakbelasting
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 landelijke (voor
alle gemeenten gelijke) ‘artikel 12 normtarief’ is een gewogen percentage op basis van de
economische waarde van de drie categorieën belastingobjecten (woningen, niet-woningen eigenaren
en niet-woningen gebruikers). Het normtarief wordt elk jaar door het rijk vastgesteld en bedraagt
voor 2017 (meicirculaire 2016): 0,1927%.
Het gewogen percentage van de gemeente Hilversum, op basis van de door de gemeenteraad voor
2017 vastgestelde tarieven, is 0,1275. Hilversum zit daarmee 0,0652% onder het normtarief.
Wanneer dit verschil wordt vermenigvuldigd met de opgetelde economische waarde voor de drie
categorieën – € 15,7 miljard – dan levert dit een onbenutte OZB-capaciteit van € 10,2 miljoen op.
Dezelfde berekening is ook gemaakt op basis van de normcijfers 2016 en de werkelijke economische
waarde 2016. Deze berekening komt uit op een onbenutte ozb capaciteit van € 8,7 miljoen. Op
grond van het voorzichtigheidsprincipe is dit laatste bedrag in de hierboven gepresenteerde tabel
opgenomen.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de aanwezige en de benodigde
weerstandscapaciteit. Zoals getoond in de risicoprofieltabel in §3, en in de tabel hieronder, bedraagt
de benodigde weerstandscapaciteit € 2,5 miljoen incidenteel en € 705.000 structureel. Zoals getoond
in de weerstandscapaciteitstabel in §4, en in de tabel hieronder, bedraagt de aanwezige
weerstandscapaciteit € 81,7 miljoen incidenteel en € 10,5 miljoen structureel. Dit betekent een
incidenteel weerstandsvermogen van 32,7 en een structureel weerstandsvermogen van 14,9. Omdat
de ‘Overige risico’s’ niet gekwantificeerd zijn, is het bedrag aan benodigde weerstandscapaciteit – en
daarmee het weerstandsvermogen- enigszins geflatteerd. Tegelijkertijd is het verschil in benodigde
en aanwezige weerstandscapaciteit zo enorm groot dat deze flattering geen invloed heeft op het
algemene beeld dat de gemeente Hilversum een buitengewoon goed weerstandsvermogen heeft.
bedragen x € 1.000
aanwezige
weerstandscapaciteit

benodigde
weerstandscapaciteit

weerstandsvermogen

beoordeling

incidenteel

81.676

2.498

32,7

uitstekend

structureel
totaal

10.533
92.209

705
3.203

14,9
28,8

uitstekend
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uitstekend

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 voorzichtige en verantwoorde financiële beleid draagt er aan bij dat we de
structurele weerstandscapaciteit zo min mogelijk aanwenden en om die reden qua omvang niet heel
groot hoeft te zijn. Zoals de tabel laat zien, is het algehele weerstandsvermogen 28,8.
Hoe moeten we deze getallen waarderen? In het artikel ‘Een norm voor het weerstandsvermogen’
(B&G, oktober 2006) heeft Smorenberg een beoordelingstabel voor het weerstandsvermogen
voorgesteld.
Tabel beoordeling van het weerstandsvermogen
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 onvoldoende

Aan de hand van deze beoordelingstabel vallen zowel het incidentele, het structurele als het algehele
weerstandsvermogen van de gemeente Hilversum in de hoogste categorie en verdienen zij de
beoordeling uitstekend.

4.2.4 De gedecentraliseerde regelingen in het sociale
domein
Binnen het sociaal domein heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
diverse regelingen met een open-einde-karakter. Hierbinnen wordt gesproken over Nieuwe
Zorgtaken refererend naar de decentralisaties WMO begeleiding en Jeugd die sinds 2015 tot de
taken van de gemeente behoren. Rekeningcijfers kunnen in positieve, maar ook in negatieve zin
afwijken van de begrotingsramingen.
Risico inschatting:
bedragen x € 1.000
Ref.

Risico

Progr.

Kans

Benodigde
weerstandscapaciteit

Risicobedrag
incid

struct

incid

1

Jeugd

2. Zorg

50%

0 - 400

100

2

Wmo, individuele voorzieningen

2. Zorg

50%

0 - 400

100

Totaal

-

-

200

Ter afdekking van de risico’s en tekorten op de uitvoering van de nieuwe zorgtaken is in 2014 de
bestemmingsreserve sociaal domein ingesteld.
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struct

-

Het afgelopen jaar 2016 was het tweede uitvoeringsjaar van de ‘nieuwe zorgtaken’. Op basis van
deze twee jaren krijgen we steeds meer inzicht, maar blijven diverse onzekerheden bestaan. De
belangrijkste onzekerheden hebben betrekking op de te verwachten normale instroom en/of
uitstroom. Wel verwachten we op termijn, een groeiend beroep op de individuele voorzieningen,
omdat ouderen steeds langer zelfstandig thuis zullen blijven wonen. In hoeverre gemeenten hiervoor
gecompenseerd zullen worden door het Rijk, is nog niet bekend. In het algemeen hanteert het rijk bij
de decentralisaties een zogeheten ‘objectief’ verdeelmodel waarbij het Rijk het macrobudget
verdeelt aan de hand van objectieve criteria. De rijksbijdragen kunnen dus fluctueren.
Voor de nieuwe zorgtaken constateren wij, op basis van de afgelopen 2 jaren, dat wij deze taken
binnen de aanwezige budgetten hebben kunnen uitvoeren en ook de fluctuaties in de vraag naar
deze voorzieningen hebben kunnen opvangen.
Ten aanzien van de uitvoering van de jeugdwet bestaan er naast de bovenstaande algemene risico’s
een aantal specifieke risico’s:
 Ten aanzien van de uitvoering van de jeugdwet zien we een toenemend beroep op jeugdhulp
(tot 2015 werd deze hulp provinciaal gefinancierd). Per 1 januari 2017 wordt deze
persoonsvolgend gefinancierd, terwijl hiervoor in 2015 en 2016 subsidies zijn verleend. Het is
onduidelijk of de gewijzigde financieringssystematiek gevolgen zal hebben voor de hoogte
van de lasten.
 De toegang tot de jeugdzorg loopt niet alleen via het Sociaal Plein, maar ook via gemachtigde
verwijzers zoals huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen,
waardoor er minder grip is op de kosten van deze zorg.
 De huidige financieringssystematiek binnen de Jeugd GGZ levert onvoldoende inzicht in de
lopende verplichtingen. Pas aan het einde van een zorgtraject kan bepaald worden wat de
hoogte van het zorgtraject was en de bijbehorende kosten. Eind 2017 wordt deze
financierings-systematiek afgeschaft en worden alle traject afgerekend per 31/12/2017. Het
is nog onduidelijk wat de financiële consequenties hiervan zijn.
 Afgelopen jaar zijn de kosten binnen de jeugdwet aanzienlijk gestegen. Het is onduidelijk of
deze stijging zich door zal zetten.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve Sociaal Domein is o.a. bedoeld voor de invoeringskosten (de
voorbereidingen op de transities) en als dekking voor mogelijke tegenvallers op de individuele
voorzieningen. In het geval er een beroep nodig is op deze bestemmingsreserve vanwege een
groeiend beroep op de individuele voorzieningen, heeft de Raad de mogelijkheid om deze
bestemmingsreserve hiervoor aan te wenden.
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
4.3.1 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 jaar 2016 op de gebieden wegen, riolering, water, groen, en gebouwen. Per
onderdeel worden de budgetten voor onderhoud en investeringen en de besteding van die
budgetten in beeld gebracht.

4.3.2 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.
In 2015 is gestart een nieuw vervangingsprogramma (duurzame led verlichting) voor de armaturen.
Het ambitieniveau van het programma onderhoud wegen is gebaseerd op een landelijk gehanteerd
normenstelsel voor rationeel wegonderhoud. Voor de investeringen wegen 2016 wordt rekening
gehouden met een goede balans tussen het investeringsniveau en de kwaliteit/beheerbaarheid van
de openbare ruimte. Het is van belang dat in het kader van veiligheid en leefbaarheid de kwaliteit
van de openbare ruimte voor de korte en lange termijn gewaarborgd blijft.
Daarnaast is er in 2007 een meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (bruggen en viaducten)
opgesteld. Dit programma is de leidraad voor de investeringen in het onderhoud kunstwerken. De
uiteindelijke gemeten kwaliteit van de kunstwerken bepaald of we het programma volgen of daar
gemotiveerd van afwijken.
Uitvoering onderhoud
De meldingen van klachten over het actuele onderhoudsniveau wegen verlopen via de Meldingen
Openbare Ruimte. De achterstand bedraagt ongeveer 7 % (percentage gemeten in 2013),
voornamelijk in het onderhoud van open verharding (voetpaden). Landelijk wordt dat percentage als
aanvaardbaar beschouwd.
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In 2016 is (naast het lopende klein onderhoud) op de volgende locaties groot onderhoud uitgevoerd:
 Lorentzweg/Kamerlingh Onnesweg (in combinatie met project Veilig naar school)
 Orionlaan (parkeerplaatsen)
 Boomberg Zuid (Couperusweg/Otto’slaan)
 Diverse voetpaden in de Hilversumse Meent, Libellemeent-Distelmeent-GrasmeentHommelmeent en de asfaltpaden in de Groengordel
 Aanbrengen slijtlagen (Plataanweg e.o./Surinamelaan/Curacaolaan e.o.)
 Diverse slijtlagen aangebracht op wegen in de Hilversumse Meent
 NW Villagebied (Witte Kruislaan/Bussumergrintweg/Trompenbergerweg/Chr. De
Wetlaan/Doodweg en Akkerweg
 Erfgooiersstraat van Larenseweg tot Stalpaertstraat. Voetpaden en parkeervakken.
 Simon Stevinweg en Lieven de Keylaan. Voetpaden en parkeervakken
 Heuvellaan rijbaan en voetpaden ter hoogte van MCO
Een aantal geplande werkzaamheden voor 2016 wordt doorgeschoven (naar 2017):
 Havenkwartier (1e Loswal/2e Loswal/Kininelaantje) vanwege werkzaamheden G. Van
Amstelstraat.
 Vlindermeent i.v.m participatie pilot.
 Veerstraat (na afloop bouwwerkzaamheden). Wacht op uitvoering ondergrondse
verzamelcontainers Centrum, waarbij kabels en leidingen verlegd dienen te worden
 Dasselaarstraat i.v.m. renovatie flats en afstemming met woningbouw.
Uitvoering investeringen
In 2016 zijn op diverse locaties in Hilversum wegen vernieuwd. Hierbij is zoveel mogelijk gekozen
voor een integrale aanpak door verhardingswerkzaamheden te combineren met rioleringswerken en
groen investeringen.
De volgende wegen zijn vernieuwd:
 Snelliuslaan
 J.A. Kalfflaan/W.C. Bradellaan
 Wirixstraat
 La Rivierestraat
 Van Dijkstraat/Bonnikenstraat
 Turfstraat/Loosdrechtseweg/Bodemanstraat
 Reestraat
 Laan 40-45
 Hyacintenlaan
 P.C. Hooftweg
 Albertus Perkstraat
 NW Villagebied (Mozartlaan/Swelinklaan/Beethovenlaan/Wagnerlaan/Witte Kruislaan)
 Dotterstraat
 Burgemeester Schooklaan
 Diependaalselaan tussen Utrechtseweg en Oostereind
Van de volgende gebieden is de openbare verlichting vernieuwd (LED-verlichting):
 Villaparken (omgeving Hoflaan/Nimrodpark/Kraanvogelplein/’s Gravelandseweg)
 Trompenberg Noord
 Trompenberg West
 Mediapark
 Raadhuisbuurt
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jaarrekening
2015

begroting
2016

jaarrekening
2016

Onderhoudslasten
Investeringen

3.181
2.991

3.160
7.635

2.990
6.349

Totaal

6.172

progr Wegen
1
1

10.795
9.339
bedragen x € 1.000

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

4.3.3 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 GRP is
geactualiseerd in 2015 en heeft betrekking op de periode 2015-2020. Het opstellen van een
rioleringsplan berust op een wettelijke verplichting die is neergelegd in de Wet Milieubeheer.
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. In het GRP 2015-2020 is het beleid opgenomen om riolen
die aan vervanging toe zijn te “relinen”. Bij relinen wordt niet de hele buis vervangen maar de
bestaande buis wordt aan de binnenkant verstevigd en kan dan weer decennialang mee. De kosten
zijn veel lager en daardoor kunnen meer kilometers riool worden aangepakt, hetgeen nodig is omdat
60 kilometer riolering in slechte staat is. Het uitvoeringsprogramma betreft deels het relinen van
riolering en deels het vervangen van riolering. Vervanging vindt plaats daar waar riooltraces
gewijzigd moeten worden en/of daar waar ook de openbare weg (verharding en bomen) in
aanmerking komt voor onderhoud.
In 2016 zijn in de volgende wegen renovatieprojecten voor de riolering uitgevoerd:
Snelliuslaan
J.A. Kalfflaan / W.C. Bradelaan
Wirixstraat
La Rivierestraat
Van Dijkstraat/Bonnikestraat
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Turfstraat / Loosdrechtseweg / Bodemanstraat
Reestraat
Laan 40-45 incl. huisaansluitingen
Hyacintenlaan
P.C. Hooftweg
Albertus Perkstraat
NW Villagebied
Tevens vindt onderhoud aan rioolgemalen plaats.
jaarrekening
2015

progr Riolering
1
1
1

Onderhoudslasten
Investeringen
Toevoeging voorziening afboeking activa riolering
Totaal

1.202
1.908
2.700
5.810

begroting
2016

jaarrekening
2016

1.317
1.240
3.500
1.946
2.722
2.722
7.539
5.908
bedragen x € 1.000

Relevante beleidsnota’s
1. Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020.
2. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015

4.3.4 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.
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.
Onderhoud waterbodems en beschoeiingen
Na bijstelling van het vaarwegprofiel van het Hilversums Kanaal is nautisch baggeren van het kanaal
niet meer nodig. Een rapport van adviesbureau 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. In 2016 is de beschoeiing van de 3e Havenarm (2016) vervangen.
Voor 2017 staat het Hilversums Kanaal op de planning. Voor dit 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 2016 is er geen structureel onderhoud aan waterbodems en beschoeiingen
uitgevoerd.
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Uitvoering investeringen (beschoeiingen en sluizen)
Vervanging van beschoeiingen en onderhoud van sluizen geschiedt via het investeringsprogramma.
In 2016 is de beschoeiing van de 3e Havenarm vervangen. Van Sluis ’t Hemeltje is de elektrische
aandrijving van de ophaalbruggen en de sluisdeuren vervangen.
jaarrekening
2015

progr Water
1
1

Onderhoudslasten
Investeringen
Totaal

92
8
100

begroting
2016

jaarrekening
2016

91
87
890
146
981
233
bedragen x € 1.000

Relevante beleidsnota’s
1. Rapport bureau Tauw, Actualisatie oeverbescherming, d.d. september 2014
2. Rapport bureau ATMilieuAdvies, Verkennend onderzoek waterbodems, d.d. april 2013

4.3.5 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 plusgebieden 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 2016 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. 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 2016 is op de volgende locaties het openbaar groen gerenoveerd en zijn de bomen vervangen:
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Bomen :
 Laan 40-45 (in combinatie met riolering en wegen)
 Burgemeester Schooklaan (in combinatie met riolering en wegen)
 Dotterstraat (in combinatie met wegen)
 Kruissteeg (in combinatie met wegen)
 Van Galenstraat
 ’s Gravelandseweg tussen Albertus Perkstraat en Keiplein.
Plantsoenen:
 Burgemeester Schooklaan (in combinatie met riolering en wegen)
 Plantsoen rond Joodse begraafplaats
 Rotonde Gooiland (in samenwerking met project Emmastraat)
 Rigelstraat
 Vlindermeent
 Plantsoen westzijde Luthervijver
 Bonifatiuslaan
jaarrekening
2015

progr Groen
1
1

Onderhoudslasten
Investeringen
Totaal

2.816
317
3.133

begroting
2016

jaarrekening
2016

3.003
2.905
495
444
3.498
3.349
bedragen x € 1.000

Relevante beleidsnota’s
1. Visie Hilversum Buiten, 2004
2. Hilversum Buiten handboek Beheer, 2009
3. Groenbeleidsplan 2013
4. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015

4.3.6 Kantoorgebouwen
Beleid
Voor het raadhuis en het stadskantoor zijn 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. Voor de gemeentewerf (locatie 1e
Loswal) worden de onderhoudslasten gedekt uit de reguliere onderhoudsbudgetten. In de loop van
2017 wordt ook voor deze locatie een MOP opgesteld. Vanuit de nieuwe organisatiestructuur wordt
al het gemeentelijk vastgoed binnen het team Vastgoed & Installaties (afdeling Openbare Ruimte)
geclusterd. In 2016 zijn voorbereidingen getroffen t.b.v. het splitsen van het de MOP ‘s in
“eigenaarsonderhoud” en “gebruikersonderhoud” (conform NEN2767). De kosten gemoeid met het
eigenaarsonderhoud worden ondergebracht bij V&I, terwijl de lasten van het gebruikersonderhoud
achterblijven bij afdeling Interne Dienstverlening. Naast het opsplitsen van de MOP-lasten is ook het
MOP Stadskantoor geactualiseerd. Vooralsnog zijn zowel de stortingen als de geraamde
onttrekkingen in de beide MOP’s gebaseerd op de huidige stand van zaken. Deze wordt hieronder
kort toegelicht.
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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.
In 2016 is € 534.000 ten laste van de voorziening gebracht, als volt uit te splitsen:









Elektrotechnische voorzieningen (€ 161.000)
Monumentaal onderhoud: stoffering, restauratie en vervangen vloerbedekkingen (€ 75.000)
Voorbereiding project databekabeling (€ 56.000)
Architect en bouwkundige adviezen (€ 50.000)
Verbouwing receptie en afsluiting (beveiliging) B&W vleugel (€ 48.000)
Schilderswerkzaamheden (€ 43.0000)
Overige bouwkundige werkzaamheden: beveiliging technische voorzieningen, ijzerreparaties en
speciaal hang en sluitwerk, werktuigbouwkundige installaties (€ 53.000)
De overige uitgaven betrof diverse kleine zaken.

Stadskantoor
Het stadskantoor is medio 2009 opgeleverd. In de Hilversumse begroting is structureel een
toevoeging van € 138.000 opgenomen ten gunste van het MOP. Met een planhorizon van 10 jaar
(periode 2014-2023) kunnen alle in het MOP opgenomen onderhoudswerkzaamheden worden
uitgevoerd.
In 2016 is € 83.000 ten laste van de voorziening gebracht. De grootste uitgaven betroffen het verder
op orde brengen van de kabels en leidingen in het gebouw (€ 34.000), het isoleren van de leidingen
van de koelinstallatie in de archiefruimten i.v.m. condens (€ 27.000) en het moderniseren van de
personen lift (€ 14.000). Het restant van circa € 8.000 betrof met name bouwkundige- en
dakwerkzaamheden.
De grootste uitgaven betroffen het verder op orde brengen van de kabels en leidingen in het
gebouw, het isoleren van de leidingen van de koelinstallatie in de archiefruimten (i.v.m. condens) en
het moderniseren van de personen lift.
Huisvesting afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Voor de huisvesting van W.I.Z. wordt een pand gehuurd aan de Wilhelminastraat. Alle
exploitatielasten, voornamelijk huur, zijn in de exploitatie opgenomen. Het huurcontract van de
locatie Wilhelminastraat is in 2016 verlengd loopt tot 1 januari 2022. In afwachting van het nog vast
te stellen Huivestingsplan van de ambtelijk organisatie, is bedongen dat maximaal 50 % van het
gehuurde oppervlak per 01-01-2020 terug kan worden gegeven.
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) wordt er een vervangingsplan meubilair opgesteld.
Dit stond oorspronkelijk gepland voor 2016 maar wordt betrokken bij het nog op- en vast te stellen
Huisvestingsplan.
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In 2016 zijn 2 grotere verbouwingen projecten gerealiseerd. Dit betrof de realisatie van de
netwerktuin (locatie Stadskantoor op de 1e etage). Hiermee is een beeld gegeven hoe op een andere
wijze samen gewerkt en vergaderd kan worden. De voorzieningen worden zeer intensief gebruikt en
leveren waardevolle ervaringen om hoe in open ruimten vergaderd word en hoe samenwerking
bevorderd kan worden. Dit project (€ 40.000) is bekostigd uit het werkplekbudget.
Het andere project is de realisatie van quick wins in de ontvangsthal van het Stadkantoor. Het doel
was een prettigere wachtruimte te realiseren die meer kleur bood en een vriendelijkere uitstraling.
Dit project is gecombineerd met de nieuwe installatie van het ‘afspraak systeem’. Deze kosten
hebben € 25.000 bedragen.
Structurele onderhoudslasten
Structureel is € 163.000 budget beschikbaar voor de reguliere, jaarlijks terugkerende
onderhoudslasten binnen de bedrijfsgebouwen. Dit heeft voornamelijk betrekking op de
onderhoudscontracten van de technische installaties en het diverse klein onderhoud.
Daarnaast is voor de gemeentewerf (locatie 1e Loswal) een budget beschikbaar voor jaarlijks
terugkerende onderhoudslasten en voor incidentele lasten.
jaarrekening
2015

progr Kantoorgebouwen
5
5
5

Onderhoudslasten (kantoren)
Onderhoudslasten (locatie Loswal)
Toevoeging voorziening onderhoud
Totaal

begroting
2016

295
33
617
945

jaarrekening
2016

163
332
16
18
617
617
796
967
bedragen x € 1.000

Relevante beleidsnota´s
1. Meerjaren-onderhoudsplannen Raadhuis (2016) en Stadskantoor (2016)

4.3.7 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, uitbreiding
en renovatie 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 dagelijks- maar ook het levensduur verlengend onderhoud van de scholen is een taak van de
schoolbesturen. Ook schoolbesturen hebben de mogelijkheid om te investeren in verduurzaming van
de schoolgebouwen. De maatregelen zijn uitgewerkt in het programma Duurzaam Hilversum 20162020.
Voor het onderhoud van de gymlokalen voor primair onderwijs is een onderhoudsvoorziening
ingesteld om de kosten van het geplande onderhoud gelijkmatig over 10 jaren te spreiden. Aan deze
voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd om ze op het vereiste niveau te houden/krijgen.
In 2016 is dat een bedrag van € 125.000. Het beschikbare budget voor onderhoud is gebaseerd op
een meer jaren onderhoudsplan dat na vier jaar telkens wordt geactualiseerd.
Per 1 januari 2015 is de wetgeving gewijzigd voor de uitvoering en bekostiging van het onderhoud
aan schoolgebouwen in het basis- en speciaal onderwijs. Vanaf 2015 ontvangen de schoolbesturen
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de middelen voor het onderhoud (i.p.v. de gemeente) en zijn ook verantwoordelijk voor het
onderhoud. Met betrekking tot de overdracht per 1 januari 2015 zijn met de schoolbesturen de
laatste ingewikkelde dossiers eind 2016 afgewikkeld. Dit resulteert in een bedrag van € 200.000 aan
kosten (die nog voor rekening van de gemeente komen). Als gevolg daarvan is éénmalig (aanvullend)
€ 200.000 in de voorziening toegevoegd.
Uitvoering onderhoud
In het 2016 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 Vervangen ramen en kozijnen Merelstraat (Nassauschool)
 Dakrenovatie gymzaal Lorentzschool
 Dakrenovatie Buisweg 9
 Vervangen asbesthoudende beplating Violenschool
 Combinatieschool Hilversum-noord
 Vuurvlindermeent
Uitvoering investeringen
In 2016 zijn onder meer de volgende investeringen uitgevoerd:
Project Hilda C (inclusief openbare ruimte)
Uitbreiding van de Lorentzschool (dislocatie Anna’s Hoeve)
Ayoub (Buisweg 9)
Onderwijsleerpakketten Lorentzschool en Bavinckschool
jaarrekening
2015

progr Onderwijshuisvesting
2
2

Investeringen
Toevoeging voorziening onderhoud
Totaal

1.966
135
2.101

begroting
2016

jaarrekening
2016

2.124
3.791
125
325
2.249
4.116
bedragen x € 1.000

Relevante beleidsnota’s
1. Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024
2. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2016
3. Onderwijs huisvestingsprogramma 2017
4. Meerjaren onderhoudsplan gymlokalen t.b.v. primair onderwijs (2015-2034)
5. Duurzaam Hilversum 2016-2020

4.3.8 Overig maatschappelijk vastgoed
Beleid
De gemeente bezit speelgelegenheden, buitensportaccommodaties en panden sociaal, cultureel,
welzijn, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden van
de voormalige afdeling grondzaken. Het noodzakelijk onderhoud wordt beschreven in een meerjaren
onderhoudsplan (MOP) voor de periode 2015-2024 en is erop gericht het maatschappelijk vastgoed
in een sobere en doelmatige staat te houden. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te
verdelen, is een onderhoudsvoorziening ingesteld. Hieraan is in 2016 een bedrag van € 1.355.000
toegevoegd. Daarnaast zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld voor de parkeergarages en de
gebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Aan de voorziening onderhoud parkeergarages is €
142.000 toegevoegd en aan de voorziening onderhoud gebouwen begraafplaatsen is € 65.000
toegevoegd.
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Het verduurzamen van het eigen vastgoed waaronder de kantoorgebouwen is een belangrijke
opgave in het duurzaamheidsbeleid. De maatregelen zijn uitgewerkt in de uitvoeringsprogramma’s
2012-2015 en 2016-2020 en worden momenteel uitgevoerd. Van het krediet ad € 1,203 miljoen is in
2016 € 90.000 uitgegeven.
Uitvoering onderhoud
Sportgebouwen:
 Zwembad De Lieberg: regulier jaarlijks onderhoud installaties en bouwkundige onderdelen onder
regie Optisport, liftsysteem zwembad
 Sportzaal De Meent: schilderwerk, dakbedekking inclusief valbeveiliging, isolatieglas
 Sporthal Kerkelanden: regulier jaarlijks onderhoud door Optisport
 Sporthal Dudok Arena: regulier onderhoud door Optisport
 Dudok Tribune: schilderwerk uitgesteld wegens nader onderzoek juiste verfsysteem; divers klein
onderhoud
Overige panden maatschappelijk vastgoed:
 Noorderweg 96: reparatie WBDO, ventilatiesysteem en cv-aanpassing, valbeveiliging,
verbouwing Tomin, zonwering, NENkeuring elektra
 Vorstin: verbetering hemelwaterafvoer, vervanging inbraakalarmsysteem, vloercoating, deel
theaterverlichting, barinstallatie, liftreparaties
 Edisonstraat 47: plaatsing WTWunit, nieuwe groepenkast, diverse geluidstechnische
maatregelen, cv-ketels
 Eikbosserweg 166: valbeveiliging aangebracht, schilderwerk, vervangen dak technische ruimte
 Geuzenweg 84: valbeveiliging aangebracht, verbouwing toiletruimte
 Goudriaangarage: diverse maatregelen waterdicht maken gevels en aanpassen drainage,
vervanging elektra en verlichting, aanpassing brandmeldinstallatie
 Gooilandgarage: vervanging gasdetectiesysteem
 Noorderbegraafplaats: schilderwerk, betonreparatie
 Gooise Brinkgarage: NENkeuring elektra
 Badhuislaan 10: dakbedekking
 Museum: valbeveiliging
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. In 2016 zijn geen investeringen gedaan op dit onderdeel.
Investeringen zijn er wel gedaan bij het poppodium de Vorstin. In 2016 is de horeca- en tapinstallatie
vervangen. Daarnaast zijn investeringen m.b.t. inrichting en aanpassingen
crematorium/begraafplaats Zuiderhof en de renovatie van de Bosdrift.
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jaarrekening
2015

progr Overig maatschappelijk vastgoed
1
5
5
3
5
1
1

Investeringen ov maatschappelijk vastgoed (sport)
Investeringen duurzaamheidsmaatregelen
Toevoeging voorziening onderhoud maatsch vastgoed
Toevoeging groot onderhoud parkeergarages
Investeringen Vorstin
Investering aanp begraafpl/crematorium Zuiderhof
Toevoeging voorz groot onderhoud begraafplaatsen
Totaal

10
1.298
44
715
116
2.183

begroting
2016

jaarrekening
2016

250
1.203
90
1.353
1.355
142
142
85
78
5.650
3.481
65
65
8.748
5.211
bedragen x € 1.000

Relevante beleidsnota’s:
1. Meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk gemeentelijke gebouwen (panden sociaal, cultureel,
welzijn, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden
van de voormalige afdeling grondzaken (2015-2034)
2. Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties (2015-2034)
3. Meerjaren onderhoudsplan speelvoorzieningen (2015-2034)
4. Uitvoeringsprogramma duurzaam Hilversum 2012-2015
5. Duurzaam Hilversum 2016-2020
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4.4 Financiering
4.4.1 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.

4.4.2 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 of grondexploitatie apart geleend. Voor het systeem van integrale
financiering is gekozen om de administratieve lasten te beperken. (Het administreren van
financiering per investering of grondexploitatie is complex) Daarnaast heeft het toepassen van
integrale financiering een lasten verlagend effect omdat het aantal leningstransacties daarmee wordt
ingeperkt.
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 (vaak goedkope) kortlopende middelen wordt gedekt.
 Langlopende financieringsmiddelen (> 1 jaar). 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 20 % van het geraamde uitgaventotaal
van een gemeente mag uitkomen.
Uit de volgende paragraaf blijkt dat zowel de korte als de lange schuld in 2016 binnen de wettelijke
norm is gebleven.

4.4.3 Dekking financieringstekort
De omvang van het financieringstekort is afhankelijk van de omvang en het tempo van uitvoering van
investeringsprogramma's, grondexploitaties en de omvang van de eigen financieringsmiddelen.
Bij het opstellen van de begroting 2016 was de verwachting dat gemiddeld € 16 mln van het
financieringstekort zou worden gedekt met kortlopende leningen. De werkelijke gemiddelde korte
schuld is uitgekomen op € 12,252 mln. De kasgeldlimiet is daarmee in geen enkel kwartaal
overschreden (zie tabel 4.1) en blijft de korte schuld qua renterisico binnen de wettelijke norm.
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De langlopende schuld bedraagt eind 2016 afgerond € 155,7 mln, inclusief een bedrag van € 10 mln
aan nieuwe leningen (zie par 4.4.5). In de begroting was uitgegaan van een schuld per ultimo 2016
van € 161,7 mln, gebaseerd op € 16 mln aan nieuwe langlopende leningen.

4.4.4 Risicoprofiel leningenportefeuille
Bij het risicobeheer op de gemeentelijke financiering wordt onderscheid gemaakt tussen kortlopende
financiering (< 1 jaar) en langlopende financiering (> 1 jaar).
Korte financiering
Om het renterisico op korte financiering te beperken is de omvang van de korte schuld wettelijk,
conform de wet FIDO, gelimiteerd tot 8,5% van het uitgaventotaal van de gemeente (=kasgeldlimiet).
Deze grens is om te voorkomen dat een te groot gedeelte van het financieringstekort met
kortlopende schulden (vaak goedkoop) wordt gedekt.
1e
Financieringsgemiddelde < 1 jaar vs. Kasgeldlimiet

2e

3e

4e

kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal

Begrotingstotaal 1 januari 2016

241.804

241.804

241.804

241.804

Kasgeldlimiet 2015 (=8,5% begrotingstotaal)

a

20.553

20.553

20.553

20.553

Gemiddelde kwartaal- resp jaarschuld < 1 jaar

b

19.814

9.605

6.263

13.326

Overschrijding limiet (is +) Onderschrijding (is -)

ba

-740

-10.948

-14.290

-7.227

Schuld
< 1 jaar.

12.252

Tabel 4.1 Berekening renterisico korte schuld (Bedragen x € 1.000)

Figuur 4.1 Grafische weergave financiering met kortlopende middelen < 1 jaar (Bedragen x € 1.000)
Uit tabel 4.1 en figuur 4.1 blijkt dat de kasgeldlimiet in geen enkel is kwartaal overschreden en
daarmee blijft de korte schuld qua renterisico binnen de wettelijke norm.
Langlopende financiering
Langlopende financiering wordt aangetrokken als het wettelijk maximum voor de kortlopende schuld
wordt bereikt. De maximale omvang van aan te trekken middelen is gekoppeld aan de
renterisiconorm. Deze geeft het maximaal te lenen bedrag aan dat per jaar onderhevig mag zijn aan
rentewijzigingen.
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Het renterisico van de langlopende schuld is, evenals dat van de korte schuld, wettelijk begrensd. De
norm wordt overschreden als een gemeente in een bepaald jaar voor een bedrag van meer dan 20%
van zijn uitgaventotaal aflost (inclusief renteherzieningen).
Renterisiconorm en renterisico's van de langlopende
schuld 2016 t/m 2019 op basis van de leningportefeuille
per 31 december 2016

2016

2017

2018

2019

2020

241.804

234.151

233.153

234.460

228.200

20%

20%

20%

20%

20%

3 Renterisiconorm (1 x 2)

48.361

46.830

46.631

46.892

45.640

4 risico vaste schuld herfinanciering

16.541

16.608

16.426

14.445

10.930

5 Ruimte onder risiconorm ( 3 - 4)

31.820

30.222

30.205

32.447

34.710

1 Begrotingstotaal
2 Vastgesteld percentage (Wet Fido)

Tabel 4.2 Berekening renterisico lange schuld (Bedragen x € 1.000)

Figuur 4.2 grafische weergave renterisiconorm versus renterisico lange schuld (Bedragen x € 1.000)
Uit tabel 4.2 en figuur 4.2 blijkt dat Hilversum in de periode 2016-2020 ruim onder de norm (gem.
€ 31,2 mln) blijft.
Profiel leningportefeuille
Het totaalbedrag aan langlopende leningen per 31 december 2016 bedraagt € 155,7 mln, verdeeld
over 32 leningen. De rentepercentages variëren tussen de 0,92 % en 4,87 %. In de vorige paragraaf is
vastgesteld dat Hilversum ruim binnen de rente risiconorm blijft. Dit komt, omdat het
aflossingspatroon van de bestaande leningenportefeuille voldoende gespreid is. Hilversum heeft
slechts één lening 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.
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stand per
Looptijd
Soorten lening

31-12-2016

Aantal leningen looptijd in jaren bedrag in miljoenen

lineair aflosbare leningen met renteconversie 25 jaar

1

25

2,0

lineair aflosbare leningen vaste rente 10 jaar

4

10

11,0

lineair aflosbare leningen vaste rente 15 jaar

15

15

54,9

lineair aflosbare leningen vaste rente 20 jaar

2

20

16,8

lineair aflosbare leningen vaste rente 25 jaar

10

25

71,0

Totaal

32

155,7

Tabel 4.3. Onderverdeling leningen naar rentevaste periode en wijze van aflossing. (Bedragen x €
1.000)

Figuur 4.3 samenstelling lening portefeuille 2016.
Het gemiddelde rentepercentage over de renteportefeuille per 31 december 2016 komt uit op
3,32%.

4.4.5 Rente
De rentelasten worden zowel bepaald door de omvang van de schuld als door het rentepeil.
De omvang van zowel de kortlopende schuld als, de omvang van de langlopende schuld was lager
dan de oorspronkelijke raming (zie par. 4.4.3). Het rentepeil lag in 2016 zowel voor korte als voor
lange schuld onder het niveau van de oorspronkelijke raming.
Rekening Courant
Het tarief voor de in 2016 aangetrokken korte schuld lag tussen de -/- 0,024 % en 0,140 % (In de
begroting was rekening gehouden met een tarief voor de korte rente van 0,5%).
Het tarief van de Rekening Courant bij de BNG bestaat uit het 1 maands Euribor tarief plus een
opslag van 0,35%. De ontwikkeling van het actuele tarief voor 2016 ziet er als volgt uit.
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Figuur 4.4 tarief rekening courant 2016
Kasgeldlening
In de overeenkomst met de BNG is er een kredietlimiet opgenomen van € 30 miljoen op onze
rekening courant positie. Indien deze limiet overschreden wordt zal de BNG excedentrente (5%) in
rekening brengen. Omdat deze limiet in januari 2016 overschreden zou worden is er, ter voorkoming
van excedentrente, in januari een kasgeldlening bij de BNG opgenomen van € 5 miljoen voor een
periode van 3 maanden.
Het tarief van deze kasgeldlening was -/- 0,20% op jaarbasis.
In april 2016 is deze kasgeldlening weer afgelost.
Langlopende lening
De in 2016 aangetrokken langlopende lening van € 10 miljoen is aangetrokken tegen een
rentepercentage van 1,685%, (In de begroting was rekening gehouden met een tarief voor de lange
rente van 2,5%).
Lasten Financieringsfunctie
-/- = voordelig
+ = nadelig

Rekening
2015

LASTEN
Rente gespecificeerd naar :
- rente van bestaande langlopende leningen
- rente van nieuw aangetrokken langlopende
leningen
- rente van kortlopende financieringsmiddelen
Totaal lasten

A
B
gewijzigde
Begroting Realisatie
2016
2016

Verschil

5.720

5.257

5.257

0

174
30

159
25

160
4

1
-21

5.924

5.441

5.421

-20

Tabel 4.4. Overzicht rentelasten externe financiering (Bedragen x € 1.000)
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C = B -/- A

Figuur 4.5 Renteontwikkeling .

4.4.6 Schatkistbankieren
De wet Fido regelt op hoofdlijnen het m.i.v. 15 december 2013 verplichte schatkistbankieren.
Decentrale overheden zijn op grond daarvan verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben
voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden. De belangrijkste uitzondering daarop is het
drempelbedrag dat gemiddeld over een kwartaal buiten de schatkist aangehouden mag worden.
De omvang van het drempelbedrag is afhankelijk van de omvang van de begroting met een
minimumdrempel van € 250.000.
Hieronder is berekend dat de drempel voor Hilversum voor 2016 € 1.814.000. was.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2016
Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of
gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500
miljoen te boven gaat

Drempelbedrag

241.804 A
241.804 B
- C
D = B *0,0075 + C*0,002
met een minimum van €
1.814 250.000

Tabel 4.5. Berekening drempelbedrag (Bedragen x € 1.000)
Gedurende het jaar 2016 waren er geen overtollige middelen boven het drempelbedrag aanwezig.
Schatkistbankieren is in 2016 dan ook niet aan de orde geweest.
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4.4.7 Verloop langlopende schuld
De historische ontwikkeling van de langlopende schuld vanaf 2010 is als volgt in beeld te brengen.

Figuur 4.5. langlopende schulden (Bedragen x € 1 miljoen)
De werkelijke langlopende schuld is eind 2016 € 6 miljoen lager dan in de primaire begroting 2016
was opgenomen.
De verminderde leen behoefte kan grofweg als volgt worden verklaard:
 het saldo van inkomsten minus uitgaven op de grondexploitaties is in 2016 ongeveer € 2
miljoen voordeliger dan was geraamd
 een ontvangst van een subsidie voor het IBP van € 5 miljoen terwijl € 1 miljoen was geraamd.
Een voordelige verschil van € 4 miljoen
 een voordelig rekeningresultaat (saldo lasten en baten) dat zijn effect heeft op de werkelijke
uitgaven en inkomsten. Een voordelig verschil van ongeveer € 3 miljoen
 een hoger investeringsvolume, mede door de aankoop van het stationsplein 25, van
ongeveer € 3 miljoen (nadelig)

188

4.5 Bedrijfsvoering
4.5.1 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:
4.5.2 Organisatieontwikkeling;
4.5.3 Administratieve Organisatie / Interne controle;
4.5.4 Informatiebeheer en - beveiliging;
4.5.5 Veiligheid medewerkers;
4.5.6 Personele lasten en -sterkte;
4.5.7 Inhuur van externen;
4.5.8 Indicatoren.

4.5.2 Organisatieontwikkeling
Voor het jaar 2016 waren de aandachtspunten ten behoeve van de organisatieontwikkeling:
1. Verdere professionaliseren Hilversumse ambtenaar (resultaatgericht, omgevingsbewuste
eigenschap en zakelijk);
De gesprekscyclus (resultaatgesprekken en beoordelingsgesprekken) is geïmplementeerd en
wordt organisatie breed uitgevoerd. De Hilversum Academie is verder gevuld met trainingen
voor de medewerkers waar organisatie breed behoefte aan is. In 2016 zijn 585 trainingen
gevolgd via de Hilversum Academie. Een aantal medewerkers hebben meerdere trainingen
gevolgd. Tevens zijn er door 298 medewerkers individuele trainingen (vakopleidingen en
congressen) gevolgd.
2. Doorontwikkeling accounthouderschap instellingen en bedrijven;
De accounthouders en de relatiemanagers zijn in 2016 getraind in de nieuwe rollen en taken.
Daarbij is extra aandacht besteed aan de aspecten inkoop en strategische relatiebeheer. De
training sluit aan bij het nieuw ontwikkelde innovatief financieringskader en bij het
ontwikkelen van vaardigheden en competenties.
3. Het versterken van buurtgericht werken, door een centrale rol van buurtcoördinatoren
(omgevingsbewustzijn);
De professionele bijdrage en ontwikkeling van de medewerkers in de gemeente Hilversum
staat centraal in de organisatieontwikkeling. Dit is een essentiële voorwaarde in een
succesvolle organisatie. Met een succesvolle organisatie bedoelen we een organisatie die
vanuit zakelijkheid en eigenaarschap handelt en daadwerkelijk samen met de stad werkt aan
de verbetering van de kwaliteit van de stad.
In onze organisatieontwikkeling staat ‘van buiten naar binnen werken’ centraal. Het
buurtgericht werken is hier een mooi voorbeeld van.
4. We werken door middel van de gesprekscyclus aan de kwaliteit van onze medewerkers;
Elke medewerker heeft in het kader van de gesprekscyclus meerdere gesprekken gevoerd
met zijn/haar leidinggevenden. De bedoeling van de gesprekscyclus is om, naast de reguliere
contactmomenten tussen medewerker en leidinggevende, vaste en expliciete momenten in
het jaar te hebben, waarin de prestaties, ontwikkeling en ambities van de medewerker
centraal staan. Deze gesprekscyclus is één van de instrumenten die bijdraagt aan de ambitie
om de professionele bijdrage en ontwikkeling van medewerkers in de gemeente Hilversum

189

centraal te stellen.
In 2016 zijn 106 nieuwe medewerkers in dienst getreden en 80 medewerkers uit dienst
gegaan. In deze in- en uitstroomcijfers zijn ook 17 stagiaires meegenomen. Van de 80
medewerkers die uit dienst zijn gegaan, waren 29 medewerkers ouder dan 60 jaar.
De interne doorstroom betreft 41 medewerkers.
5. Doorontwikkeling van management- en bestuursrapportages;
In 2016 hebben we twee keer een interne management- en bestuursrapportages opgesteld.
De ervaringen hiervan nemen we mee naar 2017. Uiteindelijke doel is dat met deze
rapportages gedurende het jaar inhoudelijk en financieel bijgestuurd kan worden.
6. ICT: hardware en service wordt verbeterd;
In 2016 zijn 2 grote projecten opgepakt, te weten:
I. Vernieuwing van de Server omgeving met als doel:
- Een multimediale en stabiele desktop omgeving te creëren, die het ook mogelijk maakt
voor gebruiker op hun device om tijd en plaats onafhankelijk te werken;
- Een actuele testomgeving te maken die ICT wijzigingen kan testen.
Met deze modernisering worden ook de randvoorwaarden gecreëerd voor verdere
vernieuwing van de digitale dienstverlening aan bedrijven en burgers.
II. Vernieuwing van de Continue stroomvoorziening (UPS) met als doel bescherming van data
en serverapparatuur.
Om te waarborgen dat “stroomuitval” of een “stroomdip” niet tot verlies van data leidt,
maakt ICT gebruik van een zogenaamde UPS. Een UPS (Uninterruptible Power Supply) is een
tijdelijke voeding (bestaande uit accu’s) die constante ononderbroken spanning levert aan
achterliggende apparatuur.
Dit waarborgt de continuïteit van dienstverlening.
7. CRG Verkiezingen worden anders georganiseerd;
De Hilversumse medezeggenschap, te weten Concern Regie Groep (CRG) wijkt af van de
traditionele structuur van de Ondernemingsraad (OR) en volgt dan ook niet de landelijke
verkiezingsregels. De samenstelling wisselt op verzoek van de vertegenwoordigers
regelmatig. Verkiezingen worden dan ook niet op vaste momenten gehouden maar is een
dynamisch proces. Een vaste bemensing is wel gegarandeerd.

4.5.3 Administratieve organisatie / Interne controle
Administratieve Organisatie
De Administratieve Organisatie is het stelsel van samenhangende administratieve afspraken en
maatregelen, dat ons rechtmatig handelen dient te borgen, en het kader voor een betrouwbare
informatievoorziening ten behoeve van sturing, beheersing, toezicht en verantwoording. Hiermee
vormt de Administratieve Organisatie eveneens de grondslag voor de ex- en interne controle.
De Interne Controle toets het bestaan en de werking van de Administratieve Organisatie en de
getrouwheid (juist, volledig en actueel) van de informatievoorziening.
Rechtmatige inkopen
Allereerst verheugt het ons dat de gerealiseerde verbeteringen op het gebied van inkoop door de
accountant worden opgemerkt. Wij zijn ons er van bewust dat het inkoopproces een groeiproces is,
waar ook voor komende jaren ontwikkelpotentieel aanwezig is. Wij hebben naar aanleiding van de
bevindingen en het advies van de accountant van afgelopen jaar de aangewezen risicovolle
inkooptrajecten opgepakt en aanbesteedt (zoals ICT, beveiliging en onderhoudscontracten in de
openbare ruimte, zoals bv asfalt en riolering). Daarnaast hebben we de aanbesteding voor een
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dynamisch aankoop systeem voor alle inkoop van inhuur derden gerealiseerd, welke in maart 2017
operationeel zal zijn. Inkooptrajecten op de inkoopagenda worden volgens planning opgepakt en
rechtmatig en doelmatig aanbesteed. Hierdoor wordt het risico op onrechtmatige uitgaven
geminimaliseerd.
Naast het rechtmatig inkopen en aanbesteden hebben we afgelopen jaar het inkoopproces opnieuw
procesmatig vastgesteld en aan de hand daarvan een risicoanalyse opgesteld. Op dit moment wordt
het bijbehorende beheersplan verder vormgegeven. Als onderdeel van het inkoopproces, is er ook
een verbeterslag op het registreren van contracten gerealiseerd, waarbij het komend jaar
eenvoudiger wordt om de verbinding tussen een contract en verplichting te maken.
Verder hebben we als reactie op de bij de controle over 2015 gebleken constatering dat we niet altijd
voldeden aan de interne aanbestedingsregels, nieuw (regionaal) inkoopbeleid is opgesteld. Dit is
reeds door de Raad vastgesteld. Met genoemde maatregelen, trachten wij de doelmatigheid en
rechtmatigheid van de inkopen te vergroten.
Gebruik inkoopmodule (verplichtingen)
Vanaf begin 2016 is er een nieuwe inkoopmodule in gebruik. Door de organisatie wordt de huidige
inkoopmodule als veel gebruiksvriendelijker ervaren dan de oude module. In de in 2016 gehouden
managementrapportages (marap’s) hebben we het aangaan van verplichtingen gemeten. Wij hebben
geconstateerd dat dit voor verbetering vatbaar is. Door het Concernteam zijn een aantal
organisatorische maatregelen getroffen ter bevordering van het aangaan van verplichtingen. Zijn er
wederom instructies gegeven ten aanzien van het gebruik van de inkoopmodule en zijn leveranciers
aangeschreven dat hun facturen altijd voorzien moeten zijn van een opdrachtnummer (nummer
verplichting).

4.5.4 Informatiebeheer en - beveiliging
Met de genomen raadsbesluiten over informatiebeheer (Archiefverordening, 2013) en
informatiebeveiliging (Informatiebeveiligingsbeleid, 2015) is een jaarlijkse cyclus voor het plannen en
verbeteren van informatiebeheer en -beveiliging ingevoerd. Onafhankelijke (interne) controle en
verslaglegging aan de raad in het kader van ‘horizontaal toezicht’ is een onderdeel van deze cyclus.
Zoals afgesproken met de raad is er in 2016 verslag gedaan aan de raad (raadsinformatiebrief 201620). In dit verslag zijn de resultaten van de ondernomen acties over 2015 en het door het college
vastgestelde verbeterplan voor 2016 opgenomen.
De Gemeente Hilversum heeft in 2015 en 2016 behoorlijke stappen gezet in het verbeteren van
informatiebeheer. Zoals de archiefinspectie opmerkt: ‘De gemeente evolueert, in de vergelijking met
andere gemeenten, wat informatiebeheer betreft van middenmoter naar koploper. De samenwerking
van betrokkenen bij het informatiebeheer is goed en effectief.’
Op het gebied van informatiebeveiliging is in 2016 de ingezette lijn van planmatige verbetering
doorgezet, op grond van de eerder verkregen inzichten in de risico's .
Het verslag over 2016 en verbeterplan 2017 zal in het tweede kwartaal van 2017 worden
aangeboden aan de raad.

4.5.5 Veiligheid medewerkers
Dit jaar heeft de Rekenkamer de reorganisatie “Slank en Hoogwaardig” onderzocht. Aanleiding voor
het onderzoek waren vragen die bij gemeenteraadsleden en bij de Rekenkamer leefden of de
personeelsreductie inmiddels was gerealiseerd en hoe ver het hoogwaardiger worden van de
organisatie was gevorderd. Naar aanleiding van haar onderzoek heeft de Rekenkamer drie
aanbevelingen gedaan, die de Raad in de vergadering van 13 juli 2016 heeft overgenomen.
In lijn met de aanbevelingen lag in 2016 de focus op:
a. Werken aan een veilig en gezond werkklimaat;
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b. Inzetten op een verlaging van de werkdruk, onder andere door efficiency;
c. Wendbare en flexibele organisatie: mobiliteit, gesprekscyclus en Hilversum Academie;
Ad a. Met grote betrokkenheid is het thema sociale veiligheid opgepakt door zowel medewerkers als
teammanagers. Dit heeft geresulteerd in een creatieve aanpak met als gevolg dat er niet meer
gesproken wordt over sociale veiligheid maar een positief werkklimaat.
Ad b. In werkdruk discussies is het belangrijk de rollen, taken en verantwoordelijkheden helder te
hebben.
Ad c. Binnen Hilversum is ingezet op mobiliteit, wat heeft geresulteerd in het in beweging brengen
van de medewerker. Voor zowel de medewerker als de leidinggevende is een praktische toolbox ter
ondersteuning ingericht. De gemeente Hilversum heeft tevens de samenwerking gezocht met andere
gemeenten en ervaringen uitgewisseld. Er hebben medewerkers over en weer - in het kader van
mobiliteit - bij elkaar gewerkt.
In 2016 is bij iedere introductie voor de nieuwe medewerkers aandacht geweest voor integriteit. Dat
gebeurde in de vorm van het bespreken van casussen, het bespreken van de gedragscode 2015 en
het tekenen van de integriteitsverklaring. In 2016 zijn er 3 van dergelijke bijeenkomsten geweest.
Zowel de teammanagers als de medewerkers zijn verantwoordelijk voor een positief en integer
werkklimaat. De teammanager zorgt ervoor dat het onderwerp integriteit en veiligheid periodiek in
een teamoverleg wordt geagendeerd. In 2016 hebben de vertrouwenspersonen bij verschillende
teams integriteitsdiscussies gevoerd. Ook voor 2017 staan bij een aantal teams deze discussies
gepland.

4.5.6 Personele lasten en -sterkte
Onderstaand een overzicht van de personele lasten en personele sterkte van de totale organisatie.
Onderdeel

Toegestane

Toegestane

Werkelijke

Werkelijke

Verschil

formatie

formatie

toegestane

formatie

in fte

in fte

in fte

formatie

in fte

toegestane

in fte

Rekening

en

Rekening

2016

werkelijke

Begroting

Begroting

2015

2016

2016

532,91

560,28

560,16

545,78

14,38

3,40

3,40

3,40

5,50

-2,10

Bestuursorganen

43,00

43,00

42,10

42,10

0,00

Totaal gemeente

579,31

606,68

605,66

593,38

12,28

Gemeentelijke organisatie
Griffie/Rekenkamer
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formatie

Onderdeel

Salarissen,

Salarissen,

Kosten t.b.v.

Kosten

Totale

sociale lasten
en
bijkomende

sociale lasten

tijdelijke

tijd. inhuur

personeels-

voormalig

inhuur

externe

kosten

kosten huidig

personeel

personeel

deskundige

personeel
(categorie 1
BBV)

(categorie

(categorie

(categorie

1 BBV)

3.0 BBV)

(3.4 BBV)

37.885.437

710.699

6.799.027

0

45.395.163

474.711

0

0

0

474.711

Bestuursorganen

1.423.356

152.590

0

0

1.575.946

Totaal gemeente

39.783.504

863.289

6.799.027

0

47.445.820

Gemeentelijke organisatie
Griffie/Rekenkamer

Verschil fte, gemeentelijke organisatie:
In de programmabegroting 2016 was de toegestane fte van de gemeentelijke organisatie 560,28 fte.
In werkelijkheid was de bezetting eind 2016 545,78 fte.
De stijging in fte's tussen de begrotingen van 2015 en 2016 wordt veroorzaakt door de uitbreiding
ten behoeve van de uitvoeringstaken binnen het Sociaal Domein die vanaf 2015 naar de gemeenten
zijn overgedragen.
Verschil fte, griffie en rekenkamer.
In de programmabegroting is 3,4 fte geraamd. De werkelijke bezetting was 5,5 fte. In de begroting
2016 was incidenteel rekening gehouden met een hoger personeelsbudget. Waardoor de kosten van
de hogere formatie zijn afgedekt.
Echter naar aanleiding van het rapport evaluatie uitbreiding griffie vindt er vanaf de begroting 2017
een uitbreiding plaats bij de Griffie. De uitbreiding vindt gedeeltelijk plaats doordat er vanuit de
ambtelijke organisatie 1,1 fte formatie is omgezet naar de Griffie. Voor het resterende deel van 1 fte
vindt een formatie uitbreiding plaats.
Verschil fte, bestuursorganen
In de programmabegroting 2016 is voor het college van burgemeester en wethouders 6 fte geraamd.
In werkelijkheid is het aantal fte 5,1.
Naar aanleiding van de ontvlechting van de uitvoeringstaken die de gemeente Hilversum voor Weesp
verrichte en in het kader van de ontwikkeling naar een hoogwaardige organisatie is in de salarissen
van de Gemeentelijke organisatie een bedrag opgenomen van € 974.000 aan regelingen met
medewerkers. Als dekking van voornoemde uitgaven hebben een bijdrage van de gemeente Weesp
ontvangen inzake BBZ vergoeding ad € 565.000. Tevens is er een vrijval reserve frictiekosten Slank &
Hoogwaardig ad. € 400.000.

4.5.7 Inhuur van externen
In navolging van de toelichting van het programma 5.1 wordt hieronder een uiteenzetting gegeven
over de volledige inhuur van onze organisatie.
Externe inhuur is soms noodzakelijk (bijvoorbeeld bij ziekte en vacatures). Soms is inhuur het meest
doelmatig. Dit omdat de specialistische kennis ontbreekt binnen onze organisatie en het te kostbaar
is om permanent hierover te beschikken.
Wij hebben het streven (richtlijn) niet meer dan 10% van de salariskosten van de ambtelijke
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organisatie uit te geven aan externe inhuur. Om maximaal te kunnen sturen op inzicht en
bewustwording ten aanzien van externe inhuur hebben wij in 2015 een beslisboom ontwikkeld. Deze
beslisboom hebben wij op 15 april 2015 ter advisering voorgelegd aan de commissie Economie en
Bestuur. Iedere aanvraag voor inhuur wordt aan de hand van de beslisboom getoetst en beoordeeld.
In 2016 is er op inhuur ad € 6,8 mln. verantwoord. Dit is conform de beslisboom exclusief de inkoop
en aanbesteding van diensten en producten (participatiebudget) ad € 2,4 mln. Ten opzichte van de in
de Programmabegroting 2016 en de door u vastgestelde begrotingswijzigingen geraamde salarissen
ad. € 39.230.000 is er sprake van een inhuur van 17,3%. Hiervan is 10% voor de invulling van
vacatures en 7,3% als gevolg van door u vastgestelde plannen (onder andere Kadernota 2016).
* 1.000

werkelijk

% inhuur t.o.v. begrote
salarislasten
Programmabegroting 2016

Inhuur t.b.v. ambtelijke organisatie

3.932

10,0%

Inhuur t.b.v. college / raad

2.867

7,3%

Totaal

6.799

17,3%

Dekking vanuit vacaturegelden

2.336

Dekking kostenplaatsen en exploitatie

2.760

Verschil (nadelig)

1.703

Categorie

2016

Inhuur derden

Het totale bedrag van inhuur derden is als volgt verantwoord:
- Exploitatie
€ 1.200.000
- Kostenplaatsen € 5.600.000
Inhuur ten behoeve van college en raad betreft onder andere inhuur ten behoeve van nieuwe
plannen uit de Kadernota 2016.
De inhuur is gestegen ten opzichte van de jaarrekening 2015 van € 3,6 mln. naar € 6,8 mln. in 2016.
In navolging van de toelichting van het programma 5.1 wordt hieronder een uiteenzetting gegeven
over de volledige inhuur van onze organisatie.
Toelichting saldo salariskosten en kosten inhuur externe krachten
De totale kosten van inhuur externe krachten zijn in 2016 € 6.799.000. Deze worden gedeeltelijk
gedekt door een onderschrijving op de salariskosten ad € 2.336.000. En een dekking vanuit de
kostenplaatsen en exploitatie ad. € 2.760.000. Zie onderstaande overzicht voor de toelichting:
1. Baten detachering personeel
€ 589.000
2. Dekking programma’s
€ 1.064.000
3. Statushouders
€ 845.000
4. Extra baten ESF/BBZ/Actieplan Jeugd Werkeloosheid
€ 262.000
Totaal
€ 2.760.000
Er resteert nog een nadelig verschil van € 1.703.000.
Wij zagen ons genoodzaakt om voor € 1,7 mln. meer capaciteit in te huren. Voor € 1 mln. had dit te
maken met de hoge werkdruk. Die wordt veroorzaakt doordat wij een formatie-reductie hebben
doorgevoerd in de veronderstelling dat we efficiënter zouden gaan werken als gevolg van
verdergaande automatisering. De investeringen in automatisering lopen echter achter op de
planning. Daarom hebben wij onze efficiency-doelstelling nog niet gehaald.
Daarnaast zijn bepaalde basis-processen niet op orde, waardoor achterstanden ontstaan. Om deze
achterstanden te kunnen wegwerken hebben we personeel ingehuurd. Ook de voorbereiding en
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uitvoering van grote projecten heeft extra capaciteit gevraagd. Daar stond echter een voordeel op de
VAT-kosten tegenover. Voor het sociaal domein geldt dat de formatie die we bij de overkomst van de
nieuwe taken dachten nodig te hebben toch onvoldoende was. Tegenover de capaciteit die voor het
sociaal domein is ingehuurd staat een hogere uitkering uit het gemeentefonds.
Aparte vermelding verdient de situatie bij de afdeling Sociaal Plein. Vanaf 2015 zijn de drie
decentralisatie daar geland, en is formatie toegevoegd. Dit is gebeurd op basis van een ‘best guess’
over de werkelijkheid. Inmiddels is gebleken dat die formatie voor een aantal onderdelen
onvoldoende was, en is er om wachtlijsten te voorkomen extra ingehuurd. Hiervoor zijn ook extra
middelen, uit gelden voor statushouders en Multi Probleem Gezinnen toegekend. Project Winst
waarover in 2017 besloten wordt is erop gericht de juiste balans tussen werkaanbod en formatie te
realiseren.

4.5.8 Indicatoren
De adviescommissie vernieuwing van de begroting en verantwoording heeft aangegeven dat
onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten belangrijk is. Zij stelt dat naast de financiële informatie
ook de indicatoren van belang zijn. De adviescommissie heeft geadviseerd dat het rijk en gemeenten
gezamenlijk een set van indicatoren samenstellen die alle gemeenten in de begroting gaan
gebruiken. Gemeenten kunnen deze indicatoren uitbreiden met aanvullende indicatoren naar keuze.
Voor wat betreft de bedrijfsvoering zijn er drie indicatoren in de voorgestelde indicatorenlijst
opgenomen, te weten Overhead gemeentelijke organisatie (%), Aantal fte per 1.000 inwoners en
Ziekteverzuim (%).
Voor wat betreft de normering van de eerste drie indicatoren zie onderstaande tabel:
Nummer

Omschrijving indicator

1
2
3

Overhead gemeentelijke organisatie (2014)
Aantal fte per 1.000 inwoners (2014)
Ziekteverzuim (2015)

Landelijk

Norm Hvs

28,90%
7,5 fte
5,20%

2016
26%
6,5 fte
5%

Werkelijk
Hvs
2016
28,70%
6,5 fte
4,80%

1. Overhead gemeentelijke organisatie
Volgens onderzoek van adviesbureau Berenschot bedroeg het percentage overhead bij de
gemeente Hilversum ten opzichte van de totale formatie in 2014 26,3%. Voor vergelijkbare
gemeenten was dit 28,9%. Voor het jaar 2016 is als norm 26% overhead gesteld. In werkelijkheid
is het 28,7 % over 2016. Dit hogere percentage heeft te maken met gewijzigde regelgeving (BBV),
die aangeeft welke categorie functies in de overhead opgenomen moeten worden.
2. Aantal fte per 1.000 inwoners
Volgens onderzoek van adviesbureau Berenschot bedroeg het aantal fte per 1.000 inwoners van
gemeenten met een gelijke grootteklasse 7,5 fte in 2014. In 2016 is de totale toegestane
formatie 566,16 fte. Het aantal inwoners in 2016 bedraagt 87.414. Dit betekent dat de formatie
in 2016 per 1.000 inwoners in Hilversum 6,5 fte bedraagt (560,16 fte/87.414 inwoners*1.000).
Dit is 1 fte lager dan vergelijkbare gemeenten. In totaal derhalve afgerond 87 fte lager.
3. Ziekteverzuim
Deze indicator meet het percentage ziekteverzuim over één jaar. Het ziekteverzuim bij alle
gemeenten bedroeg in het jaar 2015 5,2%. Voor het jaar 2016 is de norm 5%. In werkelijkheid is
het 4,8 % over 2016.
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4.6 Verbonden partijen
4.6.1 Inleiding
De paragraaf verbonden partijen moet tenminste de visie op (paragraaf 4.6.2.) en de
beleidsvoornemens (paragraaf 4.6.3.) omtrent verbonden partijen; en een lijst verbonden partijen
bevatten.
In 2016 is het BBV geactualiseerd, waaronder ook de voorschriften voor de paragraaf verbonden
partijen (artikel 15). Voortaan worden de verbonden partijen als volgt onderverdeeld:
1.
2.
3.
4.

gemeenschappelijke regelingen;
vennootschappen en coöperaties;
stichtingen en verenigingen, en,
overige verbonden partijen;

Per verbonden partij wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
a. de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de
verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
b. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan
het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden
partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het
begrotingsjaar;
e. de eventuele risico’s van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie
onderscheidenlijk gemeente.
Niet langer is verplicht om informatie over de prestaties van de verbonden partijen in de paragraaf
verbonden partijen op te nemen. In het geactualiseerde BBV (artikel 8) is voorgeschreven dat in de
programma's de informatie moet worden opgenomen over de doelstellingen, de beoogde
maatschappelijke effecten, de wijze waarop gestreefd wordt deze effecten te bereiken, en de
betrokkenheid hierbij van de verbonden partijen.

4.6.2 Visie op verbonden partijen
Het beleid van de gemeente Hilversum inzake verbonden partijen is vastgelegd in de financiële
verordening ex artikel 212 gemeentewet (2004) en twee nota’s: de P&C-nota Verbonden partijen
(2008) en Sturen op verbonden partijen (2013).
Op grond van artikel 26 van de financiële verordening (2004) dient het college van B en W minimaal
een keer in de vier jaar een nota Verbonden partijen aan de raad ter vaststelling aan te bieden. In die
nota moet de gemeente van elke verbonden partij het openbaar belang, het eigen vermogen, de
solvabiliteit, het financiële resultaat, het financiële belang en de zeggenschap van de gemeente
schetsen. De nota moet daarnaast de kaders aangeven voor deelname aan verbonden partijen, met
name (1) de voorwaarden waaronder het publiek belang is gediend met deelname, (2) de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen en (3) de financiële
voorwaarden.
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De gemeente Hilversum kent geen beleid dat duidelijke voorwaarden stelt waaronder de gemeente
samenwerkt met andere organisaties in het algemeen, onder welke voorwaarden een bepaalde vorm
van samenwerking wordt gekozen, onder welke voorwaarden de gemeente deelneemt aan een
verbonden partij, en onder welke omstandigheden aan een bepaald type verbonden partij, of een
bepaalde inrichting van een verbonden partij, de voorkeur wordt gegeven. Of de gemeente
samenwerkt, in welke vorm, en onder welke voorwaarden, wordt per situatie afzonderlijk
beoordeeld. Dit gebeurt op basis van de merites van de zaak zelf. Op welke aspecten we als
gemeente moeten letten, is – althans als het om samenwerking in de vorm van een verbonden partij
gaat – geregeld in de P&C-nota Verbonden partijen (2008). Deze nota vat de wettelijke regels wat
betreft verbonden partijen samen en schrijft voor hoe de gemeente de verbonden partijen
beschrijft in de begroting en de jaarstukken. De nota is achterhaald door de wijzigingen in het BBV.
Daarnaast stelt de nota enkele vragen die de gemeente moet beantwoorden voordat ze het besluit
neemt om aan een verbonden partij te gaan deelnemen:
1. Wordt door deelname een publiek belang gediend? Welk belang is dat?
2. Kan dit publieke belang ook zelfstandig door de gemeente worden verwezenlijkt? Zo ja, wat
zijn de voordelen en nadelen van verwezenlijking via een verbonden partij?
3. Kan aangetoond worden dat de voordelen van deelname groter zijn dan het
standaardbezwaar van verlies aan bestuurlijke grip?
4. Wat zijn de financiële risico’s, en hoe wegen die op tegen de voordelen van deelname?
5. Is er keuze mogelijk met betrekking tot de rechtsvorm van de verbonden partij, en zo ja
welke vorm verdient de voorkeur?
De nota spreekt een ‘in principe voorkeur’ uit voor de samenwerkingsvorm ‘gemeenschappelijke
regeling’, en stelt dat de vertegenwoordiging van de gemeente in verbonden partijen ‘niet aan
ambtenaren moet worden overgelaten.’
De nota Sturing op verbonden partijen (2013) heeft als doel ‘de sturingsmogelijkheden van raad en
college van B en W op de huidige verbonden partijen te verbeteren.’ Hiervoor zijn tien
verbeterpunten geformuleerd, waaronder:
 ‘sturen en controleren op financiën én prestaties (is geleverd conform afgesproken
prestaties?)’;
 ‘waar dit nu nog onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt, in gesprek te gaan met de
verbonden partij over de opname van duidelijk geformuleerde doelen, prestaties en
prestatie-indicatoren in de begroting en de jaarrekening’;
 ‘tijdens de begrotingsbehandeling te bepalen op welke onderwerpen college van B enW
en/of de raad de komende tijd wil (mee)praten’.
In de nota Sturing op verbonden partijen (2013) is voorzien dat de effectiviteit van de in de nota
aangegeven maatregelen na twee jaar wordt geëvalueerd.

4.6.3 Beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
In de paragraaf hiervoor hebben wij aangegeven dat in de nota Sturing op verbonden partijen (2013)
is voorzien dat de effectiviteit van de in de nota aangegeven maatregelen na twee jaar wordt
geëvalueerd. Deze evaluatie van deze nota Sturing op verbonden partijen (2013) én de actualisatie
van de P&C-nota Verbonden partijen (2008) hebben thans geen prioriteit.
Overigens wordt thans (voorjaar2017) het financiële beleid geactualiseerd. De planning is dat de raad
het geactualiseerde financiële beleid in 2017 kan vaststellen waarna het nieuwe beleid ingaat per
1.12018.
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De beleidsvoornemens van de gemeente Hilversum voor de individuele verbonden partijen zijn
vervat in de doelen die hieronder en bij de programma's beschreven zijn. Daarnaast hebben wij,
zowel voor onze eigen organisatie als de verbonden partijen, aandacht voor een doelmatige en
doeltreffende besteding van financiële middelen. Praktisch vertaald moeten de begrotingsbudgetten
goed zijn onderbouwd en moet die onderbouwing actueel zijn. Niet goed onderbouwde budgetten
(zogenaamde beukennoten) moeten vrijvallen of beschikbaar komen voor andere ambities. Dit heeft
onze continue aandacht in de contacten met diverse verbonden partijen.
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4.6.4 Lijst van verbonden partijen
Naam verbonden
partij
Vestigingsplaats

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Lelystad

Oprichtingsdatum Januari 2012
+ startdatum
Januari 2012
deelname
Hilversum
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Bestuurlijke
deelname van de
gemeente

De wethouder met vergunningverlening en handhaving in portefeuille,
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. Hilversum heeft in het algemeen
bestuur 2,00% van het totaal aantal stemmen als gevolg van de wijzigingen
in de begroting 2017

Partners

De provincies Flevoland en Noord-Holland, en de gemeenten Almere,
Blaricum, Dronten, Gooise Meren, Huizen, Laren, Lelystad,
Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren, Zeewolde.
De regeling is opgezet door de deelnemers met als doel om een robuuste
omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van
milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving voor de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek.

Doel en openbaar
belang

Rapportages

Programma
Financiële
deelname van de
gemeente

Eigen vermogen
van de
verbonden partij
Vreemd
vermogen van de
verbonden partij

De uitvoering wordt bij de omgevingsdienst ondergebracht met het
behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de
omgevingsdienst taken verrichten op basis van de WABO en andere
relevante wetgeving en uitvoeringsbesluiten voor zover de deelnemers
hiertoe mandaten verlenen.
De jaarrekening t-1 en het jaarverslag t-1 worden voor 1 juli van jaar t
vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ter kennisname aan de Raad
gestuurd. De begroting T+1 wordt in april/mei van jaar T toegestuurd.
Tevens worden per kwartaal rapportages over de voortgang van de
werkzaamheden toegestuurd.
1.Wonen en leven
De deelname van Hilversum bestaat uit een jaarlijkse bijdrage.
In 2016: € 223.691 (voorlopige jaarrekening 2016).
In 2015: € 225.470 (definitieve jaarrekening 2015)
Per 31 december 2016: € 2.017.543 (voorlopige jaarrekening 2016)
Per 31 december 2015: € 2.363.833 (jaarrekening 2015)
Per 31 december 2016: € 2.070.974 (voorlopige jaarrekening 2016)
Per 31 december 2015: € 3.063.451 (jaarrekening 2015)
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Financieel
resultaat van de
verbonden partij

Het resultaat over 2016: € 937.000 positief
Het resultaat over 2015: € 608.133 positief
Het resultaat over 2014: € 468.035 positief

Ontwikkelingen

Basistakenpakket
Momenteel is discussie tussen diverse partijen. We zijn in afwachting van
de definitieve tekst van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (Wet VTH) die daar naar verwachting in 2017 uitsluitsel over
geeft.
Wet natuurbescherming
We hebben sinds 1 januari 2017 taken op grond van de Wet
Natuurbescherming, indien daarbij een samenloop is met de Wabo.
De keuze moet worden gemaakt of we deze taken zelf gaan uitvoeren, óf
onderbrengen als plustaak bij de OFGV, óf onderbrengen bij de
Omgevingsdienst Noord Holland Noord. De consequenties van de 3 opties
moeten nog in beeld worden gebracht.

Risico’s

Taakstellende bezuinigingsopdracht i.r.t. kwaliteit
De Omgevingsdienst heeft een taakstellende bezuinigingsopdracht van 1%
per jaar, oplopend tot 5% in 2018 van het begrotingstotaal 2013 (exclusief
directe productiekosten) opgenomen. De OFGV mag zijn budgetten tot en
met 2018 niet verhogen voor loon- en prijscompensatie. Naast de
contractonderhandelingen bij inkoop en samenwerking op het gebied van
bedrijfsvoering, vinden de beheersmaatregelen vooral plaats bij het
personeelsbestand. Onder het efficiënt inrichten van de organisatie valt
het afslanken van het personeelsbestand of nieuwe mensen aannemen
tegen een lager salaris. Dit kan een risico inhouden voor de kwaliteit
waarmee het werk wordt uitgevoerd. Vacatures worden nu immers
ingevuld met juniormedewerkers en trainees.
Kostprijssystematiek
Een ontwikkeling is de invoer van een kostprijssystematiek. Over 2016 is
een vergelijking gemaakt tussen wat we volgens de kostprijssystematiek
zouden moeten bijdragen en wat we volgens de lumpsum-bijdrage betaald
hebben. Het jaar 2017 zal een overgangsjaar zijn om een goed beeld te
krijgen van wat het voor de partners van de OFGV betekent om over te
gaan op een kostprijsafrekening. Mogelijk zal de bijdrage aan de OFGV
wijzigen. Medio 2017 zal de OFGV met meer gegevens hierover komen.
Kwaliteitsverordening
Als gevolg van de Wet VTH hebben alle deelnemers een gelijkluidende
verordening vastgesteld waarin is vastgelegd aan welke kwaliteitscriteria
de uitvoeringstaken moeten voldoen als ook voor de OFGV. Een risico is
dat de bijdragen van de deelnemers hierdoor mogelijk verhoogd moet
worden. Naar verwachting is in 2017 duidelijkheid.
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Naam verbonden partij
Vestigingsplaats

Regio Gooi en Vechtstreek
Gooise Meren

Oprichtingsdatum +
startdatum deelname
Hilversum

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.

Bestuurlijke deelname
van de gemeente

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden, uit elke gemeente 1 deelnemer.
De grootte van de gemeente bepaalt het aantal stemmen dat elk lid heeft: 5,
3 of 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden: op dit moment de
burgemeesters van Hilversum, Huizen en Blaricum.

Partners
Doel en openbaar
belang

Ter bevordering van de onderlinge samenwerking wordt via de
portefeuillehoudersoverleggen een regionale samenwerkingsagenda
voorbereid, met daarin opgenomen de speerpunten van de regionale
samenwerking. De voorbereiding vindt plaats bij aanvang van een nieuwe
raadsperiode. Vaststelling vindt plaats door de individuele gemeenten op de
daarvoor in de gemeenten aangewezen wijze.
Gemeenten beslissen individueel over deelname aan (delen van) de
uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda.
De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp en
Wijdemeren.
Doel is de samenwerking tussen de gemeenten zodanig vorm te geven dat
Doel
de samenwerking
tussen
de gemeenten
zodanig vormen
te doelen
geven dat
zij deisvoor
een gezamenlijke
aanpak
relevante taakstellingen
voor
zij de
voor een
gezamenlijke
aanpak
relevante taakstellingen
voor
de
komende
jaren
kan oppakken
en uitvoeren.
Dit gebeurt in en
eendoelen
daarvoor
de komende
jaren
kan oppakken onder
en uitvoeren.
Ditdegebeurt
in een daarvoor
goed
ingerichte
besturingsvorm,
regie van
deelnemende
goed
ingerichte
besturingsvorm,
regie van de deelnemende
gemeenten
en onder
waarborgingonder
van betrokkenheid
van alle
gemeenten en onder
waarborging
betrokkenheid van alle
gemeenteraden
bij deze
regionale van
samenwerking.
gemeenteraden bij deze regionale samenwerking.

Rapportages

Kaderbrief begroting (januari), begroting (maart/april), jaarrekening (mei).

Programma

4. Bestuur

Financiële deelname van
de gemeente

bijdrage 2016
 Sociaal Domein:
 Regionale Ambulance Voorziening:
 Fysiek Domein (met name GAD):
 Overige taken:

€ 31.225.000
€ 23.143.000
€ 97.000
€ 7.835.000
€ 150.000

bijdrage 2015:
 Sociaal Domein:
 Regionale Ambulance Voorziening:
 Fysiek Domein (met name GAD):
 Overige taken:

€ 26.797.000
€ 18.346.000
€ 95.000
€ 8.210.000
€ 146.000
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Eigen vermogen van de
verbonden partij

per 31 december 2016: € 11.048.000 (jaarstukken 2016)
per 31 december 2015: € 9.675.000 (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 5.558.000 (jaarstukken 2015)

Vreemd vermogen van
de verbonden partij

per 31 december 2016: € 30.655.000 (jaarstukken 2016)
per 31 december 2015: € 23.690.000 (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 17.291.000 (jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van
de verbonden partij

Het resultaat over 2016 bedroeg € 3.820.000 voordelig (jaarstukken 2016).
Het resultaat over 2015 bedroeg € 2.471.000 voordelig (jaarstukken 2015).
Het resultaat over 2014 bedroeg € 1.668.000 voordelig (jaarstukken 2015)
Het positieve resultaat dat de gemeente Hilversum ontvangt van de GAD
wordt elk jaar toegevoegd aan de tariefs-egalisatiereserve
Afvalstoffenheffing.

Ontwikkelingen

Risico’s

Per 1 januari 2016 is het Regionaal Bureau Leerlingenzaken overgegaan naar
de Regio en daarnaast zijn de medewerkers die werkzaam zijn bij Veilig Thuis
in dienst van de Regio gekomen.
Er is in 2015 een Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) opgesteld, die in
2016 is vastgesteld. Die RSA moet vervolgens worden vertaald naar een
uitvoeringsagenda. Voor het Sociale Domein bestaat deze uitvoeringsagenda
al, maar voor het Fysiek Domein is deze behoefte ook ontstaan. Hiermee
wordt beoogd de samenwerking verder te intensiveren om daarmee ook de
positionering en vertegenwoordiging naar onder andere de MRA beter te
borgen.
In de begroting 2017 zijn diverse risico’s benoemd, namelijk: de nieuwe
inzamelstructuur, de ontwikkeling van de meldkamer, de
arbeidsgerelateerde kosten, de ontwikkeling van de loon- en de
pensioenkosten, voldoende expertise en capaciteit aanwezig, het
ziekteverzuim, de ontwikkeling van de verwerkingstarieven, het Digitaal
Leefplein en Veilig Thuis.
De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste
“voldoende” is; dit betekent een ratio van minimaal 1,0. Met de hiervoor
berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,22 wordt voldaan aan
deze norm.
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 een hogere bijdrage.
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Naam verbonden partij
Vestigingsplaats

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Hilversum

Oprichtingsdatum +
startdatum deelname
Hilversum
Rechtsvorm

Per 1 januari 2007. De gemeente Hilversum is vanaf het begin
aangesloten.

Bestuurlijke deelname
van de gemeente

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de
deelnemende gemeenten. De burgemeester van Hilversum maakt
deel uit van en is voorzitter van het dagelijks en het algemeen
bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.
Hilversum heeft 1 van de 7 stemmen in het algemeen bestuur.

Partners

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp en
Wijdemeren.

Doel en openbaar
belang

Rapportages

Programma

Gemeenschappelijke regeling (GR) met openbaar lichaam. Deze GR
is verplicht vanuit de wet op de Veiligheidsregio’s.



Het voorbereiden op crises en rampen en het organiseren
van de crisisorganisatie. Deze taken worden gezamenlijk
uitgevoerd door de brandweer, politie, GHOR en
bevolkingszorg.
 Het instellen en in stand houden van een brandweer. De
belangrijkste taak van de brandweer is het voorkomen,
beperken en bestrijden van branden en gevaren bij
ongevallen (anders dan brand).
 Het instellen en in stand houden van een geneeskundige
hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de regio. De GHOR
coördineert de inzet van geneeskundige diensten tijdens
rampen en grote ongevallen.
 Het instellen en in stand houden van een operationele
organisatie voor bevolkingszorg. De belangrijkste taken van
bevolkingszorg is het voorlichting van en op
opvangen/verzorgen van de bevolking bij rampen en crises.
 Het inventariseren van de grootste risico’s in de regio.
 Het in stand houden van een gemeenschappelijke
meldkamer voor de brandweertaak, de geneeskundige
hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak.
Tenminste twee momenten per jaar wordt de gemeenteraad
formeel betrokken bij de Veiligheidsregio, bij de ontwerpprogrammabegroting en bij de jaarstukken (jaarverslag). Op beide
stukken kan de raad een zienswijze geven.
4. Bestuur
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Financiële deelname van
de gemeente

De deelname van Hilversum bestaat uit een jaarlijkse
a) algemene bijdrage
In 2016: € 6.899.943 jaarstukken 2016 (concept-jaarstukken 2016)
In 2015: € 6.916.173 jaarstukken 2016 (concept-jaarstukken 2016)
b) bijdrage huisvesting
In 2016: € 406.424
In 2015: € 413.128
c) bijdrage bevolkingszorg
In 2016: € 101.311
In 2015: € 100.689

Eigen vermogen van de
verbonden partij

Per 31 december 2016: € 1.229.682 (concept-jaarstukken 2016)
Per 31 december 2015: € 2.460.347 (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 1.971.506 (jaarstukken 2015)

Vreemd vermogen van
de verbonden partij

Per 31 december 2016: € 16.706.750 (concept-jaarstukken 2016)
Per 31 december 2015: € 17.180.964 (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 16.401.605 (jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van
de verbonden partij

Over 2016: € 894.994 negatief (concept-jaarstukken 2016)
Over 2015: € 408.366 positief (concept-jaarstukken 2016)
Over 2014: € 666.073 positief (jaarstukken 2015)

Ontwikkelingen

De brandweer bereidt zich voor op een aantal belangrijke
ontwikkelingen: de komst van de Omgevingswet, de afnemende rol
van de overheid bij de vergunningverlening en het toezicht op
bouwactiviteiten en de overgang van een regelgerichte naar een
risicogerichte werkwijze. Op gebied van repressie wordt er gewerkt
aan een herijking van het Dekkingsplan, op basis van de evaluatie
van de repressieve proeven met variabele voertuigbezetting en de
aanbevelingen van Inspectie Veiligheid & Justitie. Ook worden de
lokale brandweerposten multifunctioneler ingezet, als informatieen contactpunt voor de eigen bevolking, waarin de
Wijkbrandweerman en de TS-2 eenheden een rol kunnen spelen.
De gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland komt naar
Hilversum, maar dit duurt nog minstens drieënhalf jaar. De
meldkamers in Lelystad en Naarden staan onder druk. Er wordt op
dit moment gewerkt aan de tijdelijke samenvoeging van de
meldkamers Lelystad en Naarden. De voorlopige uitkomst hiervan
is dat deze tijdelijke samenvoeging alleen haalbaar is op de locatie
Lelystad.
Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van
de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Er wordt
uitvoering gegeven aan het Verbeterplan Bevolkingszorg (2017),
alsmede een audit die gemeenten in 2016 ambtelijk bij elkaar
hebben uitgevoerd.
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Risico’s

In de concept-begroting 2018 zijn diverse risico’s benoemd, te
weten: wet datalekken, onderhoud gebouwen, meldkamer, extra
kosten verplichte samenwerkingsverbanden, etc. Het risicoprofiel
komt uit op € 1,3 mln (benodigd vanaf 2017). De totale meerjarige
weerstandscapaciteit is niet voldoende om de ratio van 1 te
realiseren. Vanaf 2017 komt het geschatte weerstandscapaciteit uit
op € 1.044.984 (na dekking van het negatieve resultaat 2016), de
dekking in 2018 daalt naar € 982.128.
De deelnemende gemeenten dragen in een eventueel tekort bij op
basis van het aantal inwoners.
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Naam verbonden partij
Vestigingsplaats

Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Hilversum

Oprichtingsdatum +
startdatum deelname
Hilversum
Rechtsvorm

1996

Bestuurlijke deelname
van de gemeente

In het algemeen bestuur (AB) van het Werkvoorzieningschap heeft
elke deelnemende gemeente 1 vertegenwoordiger. Elke
vertegenwoordiger heeft 1 stem. Er zijn 2 externe adviseurs aan het
AB toegevoegd. Namens de gemeente Hilversum heeft de
wethouder Participatie zitting in het AB en in het driekoppige
Dagelijks Bestuur (DB).

Partners

De gemeenten Almere, Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Huizen,
Laren, Weesp en Wijdemeren.

Doel en openbaar
belang

Het Werkvoorzieningschap voert namens de deelnemende
gemeenten taken uit in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW) die gericht zijn op het aanbieden van
aangepast werk aan mensen met een arbeidsbeperking.

Rapportages

Jaarrekening (april)
Begroting (maart)

Programma

3. Werken

Financiële deelname van
de gemeente

De jaarlijkse bijdrage is de rijksbijdrage WSW die Hilversum via de
algemene uitkering ontvangt.

GR met openbaar lichaam

Bijdrage 2016: € 7,9 mln
Bijdrage 2015: € 8,5 mln
Eigen vermogen van de
verbonden partij

Per 31 december 2016: € 2,2 mln (concept-jaarstukken 2016)
Per 31 december 2015: € 1,9 mln (concept-jaarstukken 2016)

Vreemd vermogen van
de verbonden partij

Per 31 december 2016: € 10,1 mln (concept jaarstukken 2016)
Per 31 december 2015: € 12,0 mln (concept-jaarstukken 2016)

206

Financieel resultaat van
de verbonden partij

Ontwikkelingen

Risico’s

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.
Het nulresultaat houdt in dat een negatief resultaat bij het Schap
wordt gecompenseerd door een garantietoekenning door de BV.
Het uiteindelijke resultaat van het Schap is daarmee in elk
rekeningjaar minimaal € 0.
in 2016: positief resultaat € 0,3 mln, garantietoekenning € 0
in 2015: positief resultaat € 0,4 mln, garantietoekenning € 0
in 2014: negatief resultaat € 2,5 mln, garantietoekenning € 2,5 mln
Uitgekeerd dividend aan Hilversum in 2016 bedroeg: € 445.358
Uitgekeerd dividend aan Hilversum in 2015 bedroeg: € 255.291.
Governance:
De Gemeenschappelijke regeling wordt in 2017 aangepast en aan
de raad voorgelegd. De nieuwe GR is aangepast aan de aangepaste
Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Bovendien
waren in de oude GR zaken als stemverhouding of financiële
verdeelsleutel niet geregeld. Er wordt in 2017 een ambtelijk
secretaris bij het Schap aangesteld. De positie van deze functionaris
is in de GR geborgd en dient bijvoorbeeld als scheiding van de
secretarisrol en de directierol van het Schap.
De gemeente is 100% risicodrager voor haar aandeel (= het aantal
werkdagen van de in de gemeente Hilversum wonende
werknemers). De WSW is per 1-1-2015 gestopt en de bijdrage WSW
(in participatiebudget) vanuit het ministerie zal de komende jaren
afgebouwd worden Waardoor er een steeds groter verschil
ontstaat tussen de rijkssubsidie per medewerker en de werkelijke
kosten per medewerker.
De gemeenten sluizen de in de Algemene Uitkering ontvangen
WSW-bijdrage door naar het Schap. Omdat het ontvangen bedrag
per WSW-er daalt en de te betalen salarissen stijgen staat de
exploitatie van het Schap onder druk. De exploitatie van de BV staat
ook onder druk, bijvoorbeeld vanwege het toegenomen risico dat
in verband met gewijzigde aanbestedingsregels
overheidsopdrachten in afnemende mate rechtstreeks mogen
worden gegund aan de BV. Er is echter een belangrijke buffer in de
vorm van het eigen vermogen van de BV: circa € 20 mln. Op grond
van de samenwerkingsovereenkomst tussen Schap en BV worden
tekorten in het Schap aangevuld vanuit de BV. Daarom wordt
binnen de regio samengewerkt om te komen tot een beeld van de
toekomst van Tomin in de inclusieve arbeidsmarkt.
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Naam verbonden partij
Vestigingsplaats

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Den Haag

Oprichtingsdatum +
startdatum deelname
Hilversum
Rechtsvorm

Hilversum is sinds de oprichting op 23 december 1914
aandeelhouder.

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.

Partners

De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is
in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Doel en openbaar
belang

Rapportages

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.
Jaarverslag (half maart) en halfjaarbericht (eind augustus).

Programma

5. Financiën en Grondexploitaties

Financiële deelname van
de gemeente

Hilversum bezit 120.939 aandelen, gewaardeerd tegen € 274.000.

Eigen vermogen van de
verbonden partij

Eigen vermogen per 31 december 2016 € 4,486 mld.
Eigen vermogen per 31 december 2015 € 4,163 mld.

Vreemd vermogen van
de verbonden partij

Vreemd vermogen per 31 december 2016 € 149,5 mld.
Vreemd vermogen per 31 december 2015 € 145,3 mld.

Financieel resultaat van
de verbonden partij

Nettowinst na belastingen
Per 31 december 2016: € 369 mln
Per 31 december 2015: € 226 mln

Naamloze Vennootschap

Dividenduitkering aan Hilversum
over 2016 (in jaarrekening 2017): € 198.339 (begroot € 120.000)
over 2015 (in jaarrekening 2016): € 123.358 (begroot € 70.000)
Ontwikkelingen

De naar risico gewogen solvabiliteit van BNG Bank is in de
verslagperiode verder toegenomen. De Tier 1-ratio van de bank
steeg tot 32% per eind 2016. De leverage ratio van de bank is
toegenomen van 2,6% tot 3,0%, de voorgestelde minimumnorm
voor deze ratio per 1 januari 2018. Indien de gehele
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herwaarderingsreserve en de ingehouden winst over 2016 worden
meegeteld, bedraagt de leverage ratio bijna 3,3%. De sterke
kapitaalpositie van de bank is bevestigd door de bevredigende
uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante banken
in juli 2016.
Risico’s

Geringe risico’s. De ratings van de BNG zijn respectievelijk Aaa bij
Moody’s, AAA bij Fitch en AA+ bij Standards & Poor’s en zijn
daarmee gelijk aan de ratings van de Nederlandse Staat.

209

Naam verbonden partij
Vestigingsplaats

Vitens N.V.
Utrecht

Oprichtingsdatum +
startdatum deelname
Hilversum

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 was aandeelhouder van Hydron Midden-Nederland en is
sinds deze fusie aandeelhouder van Vitens.
Naamloze Vennootschap

Rechtsvorm
Bestuurlijke deelname
van de gemeente

Als aandeelhouder in de Aandeelhoudersvergaderingen. 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).

Partners

De aandelen van de N.V. zijn in handen van provinciale en
gemeentelijke overheden.
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.
Begroting (t-1, november voor de AVA december), jaarrekening en
jaarverslag (t+1, maart, voor de AVA van april).

Doel en openbaar
belang

Rapportages

Programma

5. Financiën en grondexploitaties

Financiële deelname van
de gemeente

Hilversum bezit 89.569 aandelen met elk een verkrijgingsprijs van
€ 1. Op de gemeentelijke balans is de financiële deelname in Vitens
daarom gewaardeerd op € 89.569.

Eigen vermogen van de
verbonden partij

Per 31 december 2016: € 489 mln.
Per 31 december 2015: € 472 mln.

Vreemd vermogen van
de verbonden partij

Per 31 december 2016: € 1.249 mln.
Per 31 december 2015: € 1.243 mln.

Financieel resultaat van
de verbonden partij

De nettowinst over 2016 bedroeg € 48,5 mln. Hiervan is € 29,1 mln
toegevoegd aan het eigen vermogen, € 19,4 mln is uitgekeerd aan
de aandeelhouders (€ 3,36 per aandeel)
Hilversum heeft over 2016 € 300.000 dividend ontvangen (in 2017).
(Begroot € 221.000)
De nettowinst over 2015 bedroeg € 55,4 mln. Hiervan is € 33,3 mln
toegevoegd aan het eigen vermogen, € 22,1 mln is uitgekeerd aan
de aandeelhouders (€ 3,83 per aandeel)
Hilversum heeft over 2015 € 343.000 dividend ontvangen (in 2016).
(Begroot € 251.000)
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Ontwikkelingen

Risico’s

De verwachting is dat het dividend over boekjaar 2017 (te
ontvangen in 2018) zal dalen naar € 200.000 (€ 2,24 per aandeel)
en het dividend over boekjaar 2018 (te ontvangen in 2019) zal
dalen naar € 62.000 (€ 0,69 per aandeel).
De daling van het dividend heeft te maken met het maximaal te
behalen rendement (WACC) zoals door het ministerie van I&M is
vastgesteld. De WACC is gekoppeld aan de langlopende marktrente
op 10-jaars Nederlandse Staatsobligaties.
Geringe risico’s. Het betreft een bedrijf met een monopolie op het
gebied van drinkwater.
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Naam verbonden partij
Vestigingsplaats

Stichting Gooisch Natuurreservaat
Hilversum

Oprichtingsdatum +
startdatum deelname
Hilversum
Rechtsvorm

Opgericht op 11 november 1932.
Hilversum neemt deel vanaf het begin.

Bestuurlijke deelname
van de gemeente

Wethouder Van Vroonhoven-Kok is lid van het bestuur GNR
namens Hilversum. Hilversum heeft een stemgewicht van 4 van de
20 stemmen (1/5).

Partners

De gemeenten Amsterdam, Blaricum, Gooise meren, Huizen, Laren,
en de provincie Noord-Holland.
Het doel van de stichting is

Doel en openbaar
belang

Stichting

(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

Rapportages

(2) het publiek te laten genieten van het natuurschoon van het
Gooi (statuten van de stichting, art. 2 lid 1).
Begroting, jaarrekening en jaarverslag.

Programma

1. Wonen en Leven

Financiële deelname van
de gemeente

De nettobijdrage van Hilversum bedroeg
in 2016 € 520.767 (concept-jaarstukken 2016)
in 2015: € 540.552
in 2014: € 425.560

Eigen vermogen van de
verbonden partij

Per 31 december 2016: € 1.240.155 (concept-jaarstukken 2016)
Per 31 december 2015: € 1.481.219

Vreemd vermogen van
de verbonden partij

Per 31 december 2016: € 610.320 (concept-jaarstukken 2016)
Per 31 december 2015: € 570.859
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Financieel resultaat van
de verbonden partij

Resultaat 2016 voor reservemutaties: € 241.063 negatief
Reservemutaties
€ 119.755 (per saldo onttrekking)
Resultaat 2016 na reservemutaties € 121.308 negatief
(o.b.v. concept-jaarstukken 2016) .
Resultaat 2015 voor reservemutaties: € 247.256 positief
reservemutaties:
€ 258.631 (per saldo storting)
Resultaat 2015 na reservemutaties:
€ 1.385 negatief
Resultaat 2014 voor reservemutaties: € 290.673 negatief
reservemutaties:
€ 215.945 (per saldo onttrekking)
Resultaat 2014 na reservemutaties:
€ 74.727 negatief

Ontwikkelingen

Risico’s

Het GNR werkt aan de transitie om toekomstbestendig te worden.
De kern is:
1. Het GNR wordt nadrukkelijker gepositioneerd als ‘groene’
drager van de identiteit van de regio. De gemeenten in het
Gooi profileren zich nadrukkelijker dan voorheen als
eigenaar van het GNR.
2. De bestuurskracht van het GNR wordt versterkt, de
governance structuur wordt aangepast aan de eisen van
deze tijd en het politiek-bestuur beperkt zich tot haar
kerntaken zoals kader stellen en controle.
3. De weerbaarheid van de werkorganisatie wordt verhoogd
en gaat actief allianties aan met haar omgeving.
4. De investeringsbereidheid van inwoners en andere externe
partijen wordt vergroot om randvoorwaarden te scheppen
voor een solide toekomstige financiële huishouding.
Concrete stappen in 2016:
1. Het Beleidsplan GNR 2017-2020 is in concept opgesteld. Dit
is de opmaat voor een jaarlijks te doorlopen beleidscyclus,
om het GNR te kunnen sturen en daarbij samen te werken
met de omgeving. De identiteit van het GNR vormt het
begin van dit concept Beleidsplan.
2. De bestuursstructuur is gewijzigd. Het Algemeen Bestuur
heeft besloten om zichzelf op te heffen. Het Dagelijks
Bestuur is omgevormd tot Bestuur GNR, met bijbehorende
nieuwe afspraken. Het gaat om een
“voorwaardenscheppend” bestuursmodel, met een
onafhankelijke voorzitter en twee nieuwe, onafhankelijke
deskundigen als extra leden. De stemverhouding is
gewijzigd, maar de Gooise gemeenten behouden de
meerderheid van stemmen.
3. Het concept beleidsplan biedt hiervoor de basis. Zowel om
gericht de organisatie te kunnen versterken als om
allianties aan te gaan.
4. Fondsenwerving en verdienmodellen zijn onderdeel van
het concept beleidsplan.
Het eerste risico was een verhoging van de participantenbijdrage
2016 vanwege de transitie. De gemeente schatte bij de begroting
2016 de kans dat dit zou gebeuren op 50%, met een risico van
maximaal enkele tienduizenden euro’s voor Hilversum, op te
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vangen vanuit de structurele extra bijdrage van € 1/ per inwoner
(circa € 87.000). In 2016 is dit inderdaad in grote lijnen zo gegaan.
De Gooise gemeenten hebben alle voor de periode 2016-2018 een
extra bijdrage van € 1/ per inwoner toegezegd voor de transitie
GNR. In totaal leverden de Gooise gemeenten samen een extra
transitiebudget van € 205.017 aan het GNR in 2016. Het
Transitieplan GNR (juni 2016 vastgesteld in Algemeen Bestuur GNR)
vormt de basis voor de besteding van deze middelen. Dit is te zien
als een aanvulling op de eerdere Begroting GNR 2016.
Het tweede risico betrof een mogelijke uittreding van Amsterdam
per 1 januari 2017, waarvan we de kans bij de begroting 2016 op
50 % inschatten. Voor Hilversum bedroeg het risico een extra
bijdrage van circa € 55.000 per jaar (circa 30% van de jaarlijkse GNR
bijdrage van Amsterdam van ruim € 180.000). In de begroting 2016
van het GNR was hier nog geen rekening mee gehouden, omdat
nog niet bekend was of dit inderdaad zou gaan gebeuren. In mei
2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatieprocedure
tussen Amsterdam en de overige participanten van het GNR. De
uitspraak was dat Amsterdam het GNR niet mag verlaten, zonder
instemming van alle participanten. Hierdoor is het risico sterk
verkleind, omdat de participanten het eerst eens moeten worden
over de voorwaarden waaronder Amsterdam mag uittreden. Indien
Amsterdam wil uittreden, zullen de overige participanten
voorwaarden stellen, bijvoorbeeld een afkoopsom.”
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Naam verbonden partij
Vestigingsplaats

Stichting GovUnited
Borculo

Oprichtingsdatum +
startdatum deelname
Hilversum
Rechtsvorm

16 februari 2012, Hilversum neemt deel sinds 30 maart 2012.
Overigens neemt Hilversum sinds 2007 al deel aan GovUnited, dat
toen nog een programma binnen de stichting ICTU was.
Stichting

Bestuurlijke deelname
van de gemeente

Het college heeft eind 2014 besloten (zie ook RIB 2014-76) tot eind
2016 producten af te nemen via Stichting GovUnited. Daarna wordt
de stichting ontbonden. Alle deelnemende gemeenten binnen
GovUnited zijn vertegenwoordigd in de Programmaraad. Deze
bestaat uit gemeentesecretarissen en directeuren Middelen,
Bedrijfsvoering of Dienstverlening van de deelnemende
gemeenten. De Programmaraad bepaalt de strategische richting en
de inhoudelijke kaders, en stelt de doelstellingen en
werkzaamheden van het bureau van Stichting GovUnited vast. Het
bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoerende
werkzaamheden. De Programmaraad komt in deze afbouwfase
alleen nog bijeen voor de begroting en de jaarrekening.

Partners

Berkelland, Winterswijk, Rheden, Renkum, Steenwijkerland, Aa en
Hunze, Westerveld, Middelburg, Terneuzen, Teylingen, Uithoorn,
Werkendam, Zutphen.

Doel en openbaar
belang

De stichting GovUnited ondersteunt de ontwikkeling van de
elektronische dienstverlening van de gemeente Hilversum en de
digitalisering van de bedrijfsvoeringprocessen. Zij doet dit door
gezamenlijke ontwikkeling en inkoop en door het delen van kennis
op het gebied van informatievoorziening. Het openbaar belang
wordt hiermee gediend omdat de gezamenlijke aanpak inkoop- en
efficiencyvoordelen biedt.

Rapportages

Begin mei heeft de Stichting een concept-jaarrekening 2016
gestuurd.

Programma

Deze verbonden partij is niet direct toe te wijzen aan een
programma, omdat deze partij ondersteuning levert voor meerdere
programma’s.
De financiële deelname bestaat uit een jaarlijkse betaling voor
afgenomen diensten van de leverancier van de gezamenlijk
ingekochte software (contractuele verplichting), met een kleine
opslag voor contract- en servicemanagement en stichtingskosten
(waar Hilversum iets minder dan € 30.000 per jaar aan bijdraagt).
Per 31 december 2016: € 480.872 (jaarstukken 2016)
Per 31 december 2015: € 229.295 (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 206.397 (jaarstukken 2015)

Financiële deelname van
de gemeente

Eigen vermogen van de
verbonden partij
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Vreemd vermogen van
de verbonden partij

Per 31 december 2016: € 63.432 (jaarstukken 2016)
Per 31 december 2015: € 2.505.758 (m.n. € 2,1 mln
vooruitgefactureerd)
Per 31 december 2014: € 702.250 (jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van
de verbonden partij

Per 31 december 2016: € 251.577 voordelig (jaarstukken 2016)
Per 31 december 2015: € 22.897 voordelig (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 64.202 voordelig (jaarstukken 2015)

Ontwikkelingen

Voor de zomer 2017 wordt groen licht verwacht om de stichting
GovUnited te liquideren. Afronding en afrekening van aanwezige
balanswaarde vindt naar verwachting eind 2017 plaats.

Risico’s

Gering. De stichting bestaat alleen nog om de bestaande contracten
met de leverancier af te handelen en de laatste softwareversies
onder regie van GovUnited te begeleiden. De stichting zal naar
verwachting in 2017de activiteiten beëindigen en de stichting
liquideren. De verwachting is dat bij liquidatie aan alle
verplichtingen kan worden voldaan.
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Naam verbonden partij
Vestigingsplaats

Coöperatie Parkeerservice U.A.
Amersfoort

Oprichtingsdatum +
startdatum deelname
Hilversum
Rechtsvorm

25 maart 2010 (oprichting),
1 januari 2011 (start deelname Hilversum)

Bestuurlijke deelname
van de gemeente

Hilversum is 1 van de 17 leden. Portefeuillehouder Verkeer neemt
deel aan de Algemene Leden Vergadering.

Partners

Gemeenten Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Barneveld,
Deventer, Gorinchem, Gouda, Hoogeveen, IJsselstein, Lelystad,
Nieuwegein, Nijkerk, Woerden, Zandvoort, Zeist, en Parkeren
Amersfoort B.V.

Doel en openbaar
belang

1. De Coöperatie heeft ten doel het bewerkstellingen van
samenwerking tussen de Coöperatie en haar Leden op het
werkgebied van de Coöperatie en het voorzien in de stoffelijke
behoeften van de Leden van de Coöperatie door het sluiten van
overeenkomsten van opdracht met de Leden ter zake van het
bedrijf dat door de Coöperatie wordt uitgeoefend ten behoeve van
de Leden op het gebied van het adviseren en het leveren van
diensten ter zake van garagebeheer, straat parkeer beheer en
straat parkeer handhaving in het geografisch werkgebied van de
Leden.

Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.)

2. Als nevendoel kan de Coöperatie andere belangen op het gebied
van parkeren van haar Leden behartigen.
Rapportages

Begroting jaar t+1 (najaar jaar t)
Jaarrekening jaar t-1 (voorjaar jaar t)
Managementrapportages (maandelijks)

Programma

Programma
3 Werken
Er ligt een voorstel
om de begroting eerder in het jaar te
behandelen, zodat beter aangesloten kan worden op de
gemeentelijke
P&C-cyclus.
Jaarlijkse bijdrage
o.b.v. afgenomen producten:

Financiële deelname van
de gemeente

2016: € 255.000 (verwachte bijdrage jaarrekening 2016 )
2015: € 247.000 (jaarrekening 2015)
Eigen vermogen van de
verbonden partij

Per ultimo 2016: nog niet bekend (april 2017).
Per ultimo 2015: € 1,1 mln (jaarstukken 2015)
Per ultimo 2014: € 1,3 mln (jaarstukken 2014)

Vreemd vermogen van
de verbonden partij

Per ultimo 2016: nog niet bekend (april 2017)
Per ultimo 2015: € 2,3 mln (jaarstukken 2015)
Per ultimo 2014: € 2,9 mln (jaarstukken 2014)
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Financieel resultaat van
de verbonden partij

2016: nog niet bekend (april 2017).
2015: € 198.016 verlies (jaarstukken 2015)
2014: € 225.238 winst (jaarstukken 2014)
Hilversum begroot geen winstuitkering.

Ontwikkelingen

De Coöperatie zit in financieel zwaar weer. In 2017 wordt gekeken
op welke manier een sluitende begroting voor de komende vier jaar
kan worden opgesteld.

Risico’s

Het risico is aanwezig dat de Coöperatie omvalt. In dat geval is het
grootste gevolg dat de parkeergarages niet langer beheerd worden.
Intern wordt al gekeken naar afdekking van dit risico. Financieel is
er een beperkt risico op het moment dat gefactureerde
werkzaamheden niet uitgevoerd worden.
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Naam verbonden partij
Vestigingsplaats

Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum
Hilversum

Oprichtingsdatum +
startdatum deelname
Hilversum
Rechtsvorm

De Stichting is op 14 juli 2016 opgericht. Per 1 augustus 2016 zijn
de activiteiten van de gemeente overgenomen

Bestuurlijke deelname
van de gemeente

De verantwoordelijke portefeuillehouder (Wonen, Natuur,
Duurzaamheid en Monumentenzorg) is benoemd als voorzitter van
de raad van toezicht. Dit lid heeft ten aanzien van alle besluiten die
in de Raad van Toezicht worden genomen, een vetorecht. Verder
bestaat de Raad van Toezicht uit een lid met
cultuurtechnische/cultuurhistorische kennis en een lid met
funeraire kennis. Het bestuur van de stichting legt verantwoording
af aan de Raad van Toezicht van de stichting. Daarmee wil de
gemeente de kwaliteit van dienstverlening in het crematorium en
op de begraafplaatsen aan haar burgers waarborgen en toezicht
houden op de bedrijfsvoering van de stichting. De raad van
toezicht geeft bovendien gevraagd en ongevraagd advies over de
ontwikkeling van het crematorium en de begraafplaatsen in
Hilversum.

Partners

Niet van toepassing

Doel en openbaar belang

Deze Stichting heeft tot doel om het crematorium en de
begraafplaatsen van de gemeente Hilversum op een professionele,
efficiënte en effectieve wijze te exploiteren. Dit is een
gemeentelijke plicht. De Stichting is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en de volledige
bedrijfsvoering en financiën waarbij het voorzien in de behoefte
aan begraven op minimaal gelijk kwaliteitsniveau tegen betaalbare
tarieven als primaire doelstelling geldt.

Rapportages

De raad van toezicht van de stichting legt jaarlijks vóór 1 april de
jaarrekening ter goedkeuring voor aan het college van
burgemeester en wethouders van Hilversum. De raad van toezicht
van de stichting legt jaarlijks vóór 1 september de
exploitatiebegroting ter goedkeuring voor aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente.

Programma

Programma 1 Wonen en Leven

Financiële deelname van
de gemeente

In 2016 heeft de financiële overdracht door de gemeente aan de
Stichting plaatsgevonden. De stichting is daarna volledig
verantwoordelijk voor de exploitatie van de gemeentelijke
begraafplaatsen en het crematorium en voert dit uit voor eigen
rekening en risico.

Stichting

219

Eigen vermogen van de
verbonden partij

Het EV van de verbonden partij per 31-12-2016 is nog niet bekend.

Vreemd vermogen van
de verbonden partij

Het VV van de verbonden partij per 31-12-2016 is nog niet bekend.

Financieel resultaat van
de verbonden partij

Het financiële resultaat 2016 van de verbonden partij is nog niet
bekend.

Ontwikkelingen

Door de gemeente is aan de bijzondere begraafplaatsen toegezegd
dat zij op termijn kunnen toetreden tot de Stichting mits de
Stichting een positief resultaat behaald.

Risico’s

Onvoorziene tegenvallende exploitatieresultaten van de Stichting
kunnen een risico vormen voor de gemeente. Het risico voor de
gemeente bestaat er uit dat gemeente het eigen vermogen en of
de liquiditeitspositie van de beheersstichting moet versterken.
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4.7 Grondbeleid
4.7.1 Inleiding
Grondbeleid is van groot financieel belang. Daarom moeten de hiermee samenhangende risico´s
goed worden gemonitord.
Vernieuwing van Het Besluit Begroting en Verantwoording
In 2016 zijn twee notities verschenen van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).
De aanleiding is dat per 1 januari 2016 gemeentelijke grondbedrijven vennootschapsbelastingplichtig
kunnen zijn. In de notitie Grondexploitaties worden richtlijnen gegeven over de afbakening van
grondexploitaties en de aan grondexploitaties toe te rekenen kosten, met name rentekosten (zie de
paragraaf Financiering). De categorie ‘niet in exploitatie genomen gronden’ is per 1 januari 2016
geschrapt (zie het hoofdstuk ‘gronduitgifte’ verderop in deze paragraaf). De notitie Faciliterend
Grondbeleid gaat in op verslagleggingsaspecten voor het zogenoemde faciliterende grondbeleid.
Geen van beide notities heeft effect op het grondbeleid van Hilversum, dat is vastgelegd in de nota
Grondbeleid en de basis vormt voor deze paragraaf.

4.7.2 Grondbeleid in Hilversum
De raad heeft op 3 februari 2010 de nota Grondbeleid vastgesteld, mede vanuit de behoefte aan
meer consistentie en transparantie bij de besluitvorming over ruimtelijke projecten en de manier
waarop gebruik wordt gemaakt van grondbeleid en de bijbehorende instrumenten. In de nota
Grondbeleid is rekening gehouden met de aanbeveling van de Rekenkamercommissie om een
strategisch grondbeleid op maat te maken en daarbij een relatie te leggen met de ruimtelijke
opgaven van de komende jaren. Tevens dient de nota als beleidskader voor sturing en controle.
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 grondbeleidinstrumentarium 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 ze zelf 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. Hierin maakt ze afspraken over de te leveren financiële bijdragen aan de openbare
voorzieningen (zie ook onder het kopje ruimtelijk beleid en grondbeleid hieronder).
3. Hilversum kiest eventueel voor selectief actief grondbeleid wanneer marktpartijen niet in staat
zijn of bereid zijn om een actieve rol te vervullen. De volgende criteria/vragen spelen een rol:
 Doel:
Wat wil de gemeente bereiken?
 Invloed:
Welke betrokkenheid van de gemeente is wenselijk?
 Capaciteit:
Wat kan de gemeente aan?
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Rendement:
Risico:
Grondbezit:

In hoeverre is het rendement van de ontwikkeling van belang?
In welke mate kan de gemeente risico lopen (weerstandsvermogen)?
Welke grondpositie heeft de gemeente (of kan zij krijgen)?

4. Strategische aankopen in het kader van actief grondbeleid vinden plaats voor zover deze passen
binnen de door de raad vastgestelde kaders.
5. Als de gemeente op basis van een zorgvuldige en objectieve afweging kiest voor actief
grondbeleid voor een bepaalde locatie, dan is minnelijke verwerving het beleidsuitgangspunt.
6. Als het niet mogelijk is 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 periodiek zorgvuldig bij te stellen. Dit kan
plaatsvinden gedurende het planontwikkelingsproces. De grondexploitatie wordt vervolgens voor
gewijzigde vaststelling aan de raad aangeboden.
Van een herziening van een grondexploitatie is sprake als de raming wijzigt door (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 ze alle grondexploitaties op basis van ongewijzigd beleid technisch bijstelt (op
aspecten als: planning, prijspeil, marktomstandigheden en overige aanpassingen). Hierbij actualiseert
de gemeente onder andere de ramingen van verwervingen en saneringen.
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 zij tweemaal per jaar
geïnformeerd wil worden over de actuele ontwikkelingen. Hieraan geeft de gemeente invulling door:
a) de jaarlijkse actualisatie en b) tweemaal per jaar een inhoudelijke toelichting te geven op de stand
van zaken. Via de raadsinformatiebrief (RIB 2012-20) hebben wij de raad geïnformeerd over de
frequentie van deze laatstgenoemde inhoudelijke toelichting (Voortgangsrapportage Projecten).
Vanwege beperkte personele capaciteit hebben we dit teruggebracht tot 1 voortgangsrapportage
per jaar die in de 2e helft van het jaar verschijnt.
Voor iedere grondexploitatie is een risico- en kansenanalyse opgesteld. Jaarlijks wordt deze
bijgesteld en bij de presentatie van de actualisering toegelicht. We berekenen ook het saldo van de
risico's en de kansen. 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.
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Voorzichtigheidsprincipe
Omdat in de grondexploitaties forse bedragen omgaan die een beslag leggen op gemeentelijke
middelen en omdat de grondexploitaties meerdere boekjaren bestrijken, gaan we
budgettair-technisch voorzichtig te werk:
1. Het te verwachten verlies van nadelig af te sluiten grondexploitaties nemen we direct in het
lopende 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. Dat geldt ook
voor de winsten op de verkoop van niet-strategisch bezit.
Voorziening grondexploitaties
Bij de actualisering van de grondexploitaties wordt onder andere het totaal 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 we binnen de bestaande markt grond
aankopen, ontwikkelen en verkopen. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente grond in
eigendom heeft, gaan vrijwel altijd gepaard met een grondexploitatie. Daarbij is de
grondprijsbepaling van belang. Het grondprijsbeleid van de gemeente Hilversum actualiseren we
met ingang van 2011 jaarlijks in de vorm van een Memo Grondprijzen.
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, beheren we in die periode. Tot en met 2015 was het wettelijk
verplicht deze gronden op de balans te verantwoorden onder de categorie ‘Niet in exploitatie
genomen bouwgronden’ (afgekort NIEGG). Door de wijzigingen in het BBV verdwijnt deze categorie
per 1 januari 2016 en moeten deze gronden met ingang van die datum op een andere balanspost
worden verantwoord (materiële vaste activa). De balanswaarde mag volgens de regels voor
materiële vaste activa niet hoger zijn dan de marktwaarde, en moet afgewaardeerd worden als dat
wél het geval zou zijn. In Hilversum is daar echter geen sprake van. Als er tussentijds aanwijzingen
zijn dat er sprake is voor duurzame waardeverminderingen, laten we een taxatie uitvoeren.
Alle overige gronden en panden worden in principe verkocht. Als er gronden zijn die wij als gemeente
op privaatrechtelijke wijze wensen te (blijven) reguleren, dan kunnen deze in erfpacht worden
uitgegeven. De toepassing van erfpacht als strategisch sturingsinstrument is daarbij het
uitgangspunt. Het meer ideologische argument dat de waardestijging van de grond aan de
gemeenschap moet toevallen vervalt als argumentatie voor de toepassing van erfpacht. De keuze uit
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de verschillende varianten waarop erfpacht kan worden toegepast, nemen we vanuit hetzelfde
optiek en argumentatie.
Het beoogde afstoten van niet-strategisch bezit houdt rekening met prijsvorming en mogelijke
marktontwikkelingen. 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
onroerendgoedmarkt op dit moment niet uitnodigend. Er is sprake van een kopersmarkt. Potentiële
kopers wachten af en hebben volop keuze. Ten tweede zijn de resterende panden van de lijst van het
niet-strategische bezit over het algemeen minder courante panden. De onderhoudstoestand van
deze panden vergt vaak behoorlijke investeringen van nieuwe kopers. Verder worden diverse panden
door meerdere huurders gebruikt, waardoor deze panden over het algemeen minder courant zijn.
Een ander deel van het niet-strategisch bezit betreft groenstroken, snippergroen, terreintjes en
andere braakliggende gedeeltes in met name het buitengebied.
Vastgoed (zowel panden en als 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.
Selectie van marktpartijen
Wat betreft de selectie van marktpartijen: om de transparantie te vergroten, bieden we in principe
alle plannen met betrekking tot strategische gronden zoveel mogelijk in vrije concurrentie aan. Een
uitzondering hierop vormen 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 we een ontwikkelaar
selecteren. We gaan pas tot selectie van marktpartijen over als er duidelijkheid is over de wijze van
aanbesteding. Daarnaast vindt selectie plaats op basis van te formuleren selectiecriteria, waarvan de
hoogte van het grondbod er een is.
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 een
exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal niet ‘anderszins verzekerd’ is.
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 de basis om het voorkeursrecht op grond van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te kunnen vestigen.
In een Structuurvisie moeten ruimtelijke keuzevraagstukken worden behandeld die (mogelijk) zullen
plaatsvinden in de komende 20 jaar. De confrontatie en integrale afweging van de verschillende
ruimtevragers vindt hier plaats. De Structuurvisie bevat de hoofdlijnen van voorgenomen
ontwikkelingen en de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid op het
gebied van wonen, werken, voorzieningen, groen, infrastructuur, e.d. De Structuurvisie Hilversum
2030 die het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen vormt, is in 2013 vastgesteld.
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4.7.3 Uitvoering grondbeleid
rapportages
De raad heeft het memo grondprijzen 2016 op 14 oktober 2015 vastgesteld. De jaarlijkse actualisatie
grondexploitaties heeft de raad op 21 juni 2016 vastgesteld.
Op 22 december 2016 heeft de raad de jaarlijkse Voortgangsrapportage Projecten via
raadsinformatiebrief (RIB 2016-88) ontvangen. De grondexploitaties maken daar onderdeel van uit.
grondexploitaties
Per 1 januari 2016 waren er zeven lopende grondexploitaties. In 2016 zijn twee winstgevende
grondexploitaties Winkelcentrum Kerkelanden en Kapperschool en de verlieslatende
grondexploitatie Egelshoek afgesloten, zodat er per 1 januari 2017 nog vier grondexploitaties open
zijn.
Van de vier grondexploitaties per 1 januari 2016 zijn er twee verlieslatend en twee winstgevend.
Alle vier grondexploitaties worden geactualiseerd, er worden geen grondexploitaties herzien.
Conform de stellige uitspraak in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn in onderstaande
tabel de te verwachten resultaten van de grondexploitaties zowel tegen nominale als contante
waarde gepresenteerd.
Prognose lopende grondexploitaties

Nominale

Contante

Jaar van

Waarde

Waarde

afsluiting

Lage Naarderweg/Crailoseweg

-389.275

-389.275

2017

Anna's Hoeve Bouwplan

-7.678.436

-7.678.436

2020

Anna's Hoeve Sanering

2.002.897

1.963.625

2017

294.949

289.166

2017

-5.769.865

-5.814.920

KPN locatie Regev terrein
Totaal

De contante waarde per 1 januari 2017 van de twee verliesgevende grondexploitaties bedraagt
€ 2,3 mln en is opgenomen in de voorziening grondexploitaties.
De in 2017 lopende winstgevende grondexploitaties zullen naar verwachting € 8,1 mln winst
genereren.
Winsten
Conform de begroting 2016 zijn de grondexploitaties Winkelcentrum Kerkelanden en Kapperschool
afgesloten.
De grondexploitatie Lage Naarderweg/Crailoseweg is niet volgens de begroting 2016 afgesloten, de
winst uit deze grondexploitatie zal op een later tijdstip genomen worden.
Een en ander is in het Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties 2017 nader toegelicht.
Grondexploitaties

Lage Naarderweg/Crailoseweg

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Verschil

Voordelig

A

B

B -/- A

Nadelig

ref

0

24.000

24.000

Nadelig

1

411.754

408.000

-3.754

Voordelig

2

Kapperschool

1.285.410

1.264.000

-21.410

Voordelig

3

TOTALEN

1.697.164

1.696.000

-1.164

Winkelcentrum Kerkelanden

1. Het afgelopen jaar is druk onderhandeld over de overdracht van de grond. Hierdoor is een flinke
besparing op de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen bedongen. De looptijd van de
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grondexploitatie moest hierdoor wel met één jaar verlengd worden. De grondexploitatie kent
een verbetering van € 360.000 op eindwaarde. De winst op dit project stijgt van € 24.000,- naar
€ 389.000 in 2017.
2. De verbouwing van het winkelcentrum Kerkelanden door de eigenaar gaat volgens planning. Na
de voltooiing van de verbouwing richt de gemeente het laatste deel van de openbare ruimte in.
De opdracht hiervoor is reeds gegeven, hiervoor wordt een bedrag gereserveerd bij afsluiting van
de grondexploitatie. Omdat de resterende kosten goed inzichtelijk zijn en alle opbrengsten
gerealiseerd, is de grondexploitatie gesloten.
3. De grond van deze zeer winstgevende grondexploitatie is in 2016 overgedragen waardoor de
grondexploitatie afgesloten kan worden. De winst van ruim € 1,2 miljoen komt ten gunste van
het rekeningresultaat en kent zelfs nog een licht positief ten opzichte van de verwachting van
vorig jaar.
Verliezen
Grondexploitaties

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Verschil

Voordelig

A

B

B -/- A

Nadelig

Egelshoek

2.836.049

2.836.049

0

TOTALEN

2.836.049

2.836.049

0

1. Het voornemen van de gemeente om de grondexploitatie Egelshoek in 2016 af te sluiten wordt
na rechterlijke uitspraak doorgezet. Afsluiting gebeurt met dezelfde eindwaarde als in 2016 was
voorzien, waardoor het negatieve resultaat in zijn geheel gedekt wordt door de “Voorziening
planexploitaties”. Bij afsluiting van het project wordt een ruim bedrag uit de grondexploitatie
gereserveerd om het komende jaar een fatsoenlijke woonwijk achter te kunnen laten en deze te
kunnen waarborgen in de gemeentelijke organisatie voor de komende jaren.
gronduitgifte: verkoop/ erfpacht
In 2016 is geen grond in erfpacht uitgegeven. Verkoop van gronden heeft plaatsgevonden via de
volgende grondexploitaties:
 Anna’s Hoeve Bouwplan
 Egelshoek
 Kapperschool
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. Tot op het moment van schrijven (januari 2017) 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.
Ten behoeve van Monnikenberg is in 2012 een anterieure overeenkomst afgesloten.
Verkoop niet strategisch bezit
De verkopen niet strategisch bezit bedroeg in 2016 een bedrag van € 2.426.773.
Begroot was € 2.200.000,- hetgeen een voordelig verschil betekent van € 226.773.
Verkoop oneigenlijk gebruik gemeentegrond
Verkoop niet strategische panden
Verkoop niet strategische gronden
Totaal
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€
17.859
€ 2.192.257
€ 216.657
€ 2.426.773

ref
1

Aankoop strategisch bezit
Eind 2016 is het Stationsplein 25 verworven en is de Visie op het Stationsgebied vastgesteld door de
raad. Met het vaststellen van de visie wordt duidelijk richting gegeven aan de veranderende
bestemming van het huidige pand. Het BBV schrijft voor dat indien een veranderende bestemming
leidt tot een lagere waarde (duurzame waardevermindering), het pand tegen de lagere waarde
wordt gewaardeerd.
Ten opzichte van de aankoopprijs ad € 5.000.000 bedraagt de afwaardering € 3.610.000.
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Jaarrekening
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5. Het overzicht van
lasten en baten
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5.1 Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'
Begroting 2016
baten
saldo

Omschrijving
Programma's

lasten

1. Wonen en leven
2. Zorg
3. Werken
4. Bestuur
5. Financiën en grondexploitatie

61.227
85.333
58.639
22.926
11.998

Gemeentefonds
Financieringsfunctie
Lokale heffingen
Dividend
Ov. algemene dekkingsmiddelen
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
RESULTAAT VOOR MUTATIE RESERVES

-28.589
-10.868
-30.897
-1.383
-8.691

32.638
74.465
27.742
21.543
3.307

-136.694 -136.694
-3.432
-3.432
-19.587 -19.587
-391
-391
96
96
240.219 -240.532

-313

Gewijzigde begroting 2016
lasten
baten
saldo

Jaarstukken 2016
lasten
baten
saldo

60.853
89.059
66.888
23.505
13.667

60.282
80.802
65.400
23.457
27.500

-29.488
-12.318
-34.731
-1.611
-13.313

31.365
76.741
32.157
21.894
354

- -140.090 -140.090
-3.432
-3.432
- -19.587 -19.587
-321
-321
-438
-438
96
96
254.068 -255.329

-1.261

-32.862
-8.417
-35.228
-2.049
-20.776

27.421
72.385
30.173
21.407
6.725

- -140.180 -140.180
-3.534
-3.534
- -19.812 -19.812
-466
-466
-438
-438
257.442 -263.760

-6.318

Reserves
1. Wonen en Leven
2. Zorg
3. Werken
4. Bestuur
5. Financiën en grondexploitatie

1.585
-

-693
-436
-762
-153
-1.047

892
-436
-762
-153
-1.047

1.835
2.244
-

-1.381
-2.202
-1.798
-153
-2.059

454
42
-1.798
-153
-2.059

1.825
2.244
-

-951
-1.132
-1.266
-153
-1.442

874
1.112
-1.266
-153
-1.442

MUTATIE RESERVES

1.585

-3.091

-1.506

4.079

-7.593

-3.514

4.069

-4.944

-874

241.804 -243.623

-1.819

258.147 -262.922

-4.775

261.511 -268.704

-7.193

RESULTAAT NA MUTATIE RESERVES
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5.2 Toelichting op de verschillen
5.2.1 Financieel resultaat op hoofdlijnen
5.2.1.a Het financiële resultaat op hoofdlijnen
De gemeente heeft over het jaar 2016 een voordelig financieel resultaat gerealiseerd van
€ 7.193.000. Ten opzichte van de begroting bedraagt het resultaat € 2.418.000 positiever dan
begroot.
De onderstaande tabel geeft een beeld van het verloop van het resultaat gedurende het jaar. De
tabel maakt zichtbaar dat het saldo van de oorspronkelijke begroting 2016 zich in de loop van het
jaar heeft ontwikkeld van een begrote beginstand van € 1,8 mln positief tot een voordelig
gerealiseerd eindresultaat van € 7,2 miljoen. Na de vaststelling van de begroting 2016 is de begroting
verschillende malen aangepast door middel van een raadsbesluit. Per saldo bedroegen deze
wijzigingen € 3 mln positief. In het jaar 2017 zijn geen raadsbesluiten genomen die betrekking
hebben op het begrote resultaat 2016.
Totaaloverzicht

(Bedragen x 1.000; min is voordeel en zonder teken is nadeel)

1.

Saldo oorspronkelijke begroting

-1.819

waarvan
gewone
exploitatie
-1.745

2.
3.

Raadsbesluiten 2016 met per saldo budgettaire gevolgen
Raadsbesluiten 2016 per saldo budgettair neutraal

-2.956
0

-1.275
0

-1.681
0

4.

Begrotingssaldo na raadsbesluiten

-4.775

-3.020

-1.755

5.

Wijzigingen in deze jaarstukken

-2.418

-6.028

3.610

6.

Rekeningresultaat

-7.193

-9.048

1.855

Totalen

De regels 2, 3, en 5 van deze tabel worden hieronder kort toegelicht.
De onder toelichting 2 en 3 genoemde raadsvoorstellen kunt u inzien via de onderstaande link:
http://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=hilversum
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grondzaken
-74

Toelichting regel 2 Raadsbesluiten met budgettaire gevolgen

Totalen
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Voortgang Crematorium (raad november 2015)
Veilig naar School (raad januari 2016)
UPC - Ziggo (raad maart 2016)
Oprichting stichting begraafpl en Crematorium (raad juni 2016)
Actualisatie grondexploitaties (raad juni 2016)
Vrijval eigen ISV middelen (raad september 2016)
Mobiliteits management maatregelen (raad september 2016)
Actieplan fiets (raad september 2016)
Verantwoording bestemmingsreserve Slank en Hoogwaardig (raad september
2016)
Inkomensvoorzieningen (BUIG) (raad december 2016)
Algemene uitkering (circulaires) (raad december 2016)
Slot begrotingswijziging (raad december 2016)
Totaal begrotingswijzigingen

waarvan
gewone
grondexploitatie
zaken

183
25
-293
-297
-1.607
-3.400
11
70

183
25
-293
-297
74
-3.400
11
70

-400
1.897
-997
1.852
-2.956

-400
1.897
-997
1.852
-1.275

-1.681

-1.681

Toelichting regel 3 Raadsbesluiten die per saldo budgettair neutraal zijn
In tabel 3 zijn de raadsbesluiten opgenomen die per saldo geen effect hebben op het eindresultaat,
maar op programmaniveau tot financiële verschillen leiden. De hogere uitgaven op de regels a tot en
met f worden zichtbaar op de programma’s. De genomen besluiten worden gedekt door
onttrekkingen uit reserves, de algemene uitkering, herschikking van middelen en uit het
jaarrekeningresultaat 2015.

a
b
c
d
e
f

Sociaal domein individuele voorzieningen (raad december 2015)
Septembercirculaire 2015 (raad december 2015)
Duurzaamheid (raad januari 2016)
Jaarstukken 2015 (raad juli 2016)
Kadernota 2016 (raad juli 2016)
2e ontsluiting Kerkelanden (raad september 2016)
Totaal budgettaire neutrale begrotingswijzigingen

Totalen

lasten

baten

0
0
0
0
0
0
0

1.300
760
0
1.366
250
531
4.207

-1.300
-760
0
-1.366
-250
-531
-4.207

Toelichting regel 5 Overzicht van en toelichting op de in de jaarstukken verwerkte wijzigingen
Begrotingsafwijkingen moeten door de raad worden geautoriseerd. In de regel zullen
begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
Hiermee wordt dan toestemming gevraagd voor het realiseren van het beleid en voor besteding van
het benodigde bedrag. Soms is een autorisatie vooraf niet mogelijk en wordt de raad achteraf
geïnformeerd over de wijziging. Indien de raad ermee instemt wordt de besteding alsnog
geautoriseerd en is deze daarmee rechtmatig. In de onderstaande tabel wordt de raad geïnformeerd
over de nog niet geautoriseerde afwijkingen.
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Totalen
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p

Prestatieafspraken woningcorporaties (thema 1.1)
Dekking amendement programma Duurzaam (thema 1.3)
Revolverend fonds (thema 1.3)
Vrijval resterende ISV-middelen
Zorg (thema 2.1)
Versa, frictiekosten (thema 2.2)
2e Ontsluitingsweg Kerkelanden (thema 3.1)
Gemeentelijk minimabeleid (thema 3.3)
Dividend Tomin (thema 3.3)
Parkeermeterplaatsen (thema 3.4)
Kostenplaatsen (thema 5.1)
Afwaardering Stationsplein (thema 5.3)
Teruggave BTW (div. thema's)
Aanvullende dekking kadernota (div. thema's)
Afwijkingen reserves
Saldo overige mee- en tegenvallers
Totaal wijzigingen jaarstukken

-400
633
-1.000
-1.240
-4.483
530
-436
425
-728
-628
3.119
3.610
-528
-480
2.639
-3.451
-2.418

waarvan
gewone
grondexploitatie
zaken
-400
633
-1.000
-1.240
-4.483
530
-436
425
-728
-628
3.119
3.610
-528
-480
2.639
-3.451
-6.028

a. Prestatieafspraken woningcorporaties
Het budget voor de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties was bedoeld om vanuit de
gemeente uitvoering te kunnen geven aan de gemaakte afspraken. Eind 2016 waren de
prestatieafspraken nog niet afgerond. Pas als de afspraken definitief zijn kan bepaald worden of en in
welke mate er budget nodig is voor de uitvoering van de afspraken.
b. Amendement Duurzaam
Bij de vaststelling door de raad van het programma Duurzaam 2016 tot 2020 is bij amendement
besloten de resterende € 633.000 in te vullen uit de door het college ingezette herschikkingsopgave.
De voordelen die deze € 633.000 compenseren doen zich voor op verschillende programma's.
c. Revolverend fonds
Met het raadsvoorstel Revolverend fonds maatschappelijk vastgoed is € 1.000.000 beschikbaar
gesteld voor revolverende leningen. De toegezegde middelen zijn in 2016 nog niet naar dit fonds
overgemaakt. Dit omdat de gemeente nog geen aanvragen voor een stimuleringslening
maatschappelijk vastgoed heeft ontvangen. Verwacht wordt in 2017 wel aanvragen te ontvangen.
d. Vrijval resterende ISV-middelen
Aan ISV middelen hebben we in 2016 €3,4 miljoen laten vrijvallen. Dit is gedaan op basis van een
raadsbesluit waarin is aangegeven dat dit deel de eigen gereserveerd middelen betrof. Van dit deel is
zeker dat dit geen provinciale ISV subsidie betreft. Eind 2016 was nog €1,2 miljoen aan ISV middelen
beschikbaar, van dit deel is niet met zekerheid vast te stellen of dit deel provinciale subsidie betreft
(waar de afrekening van heeft plaatsgevonden) of eigen middelen. Om deze reden laten we nu ook
het restant aan ISV middelen van in totaal €1,2 miljoen vrijvallen. In 2017 komen wij bestuurlijk terug
met een alternatieve dekking voor de uitgaven die ten laste van deze €1,2 miljoen zijn voorzien in
2017 en een doorloop hebben naar 2018 en mogelijk 2019.
e. Zorg
De verantwoording over de geleverde zorg voor2016 bestaat uit verschillende onderdelen:
participatie, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, huishoudelijke hulp, zorgverlening via
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3.610

persoonsgebonden budget alsmede de nieuwe zorgtaken. In totaliteit wordt hier € 4.483.000 op
overgehouden. Kortheidshalve verwijs ik u naar thema 2.1 voor de analyse van dit resultaat.
f. Versa, frictiekosten
In 2016 heeft de gemeente Versa € 530.000 betaald als tegemoetkoming in de (door een
onafhankelijk accountant vastgestelde) frictiekosten van Versa. Door de lagere subsidie werd Versa
onder andere geconfronteerd met gedwongen ontslagen, transitievergoedingen en andere
afbouwkosten. Afgesproken is dat de gemeente een deel van de frictiekosten betaalt en hiermee het
verleden afsluit. Versa betaalt de resterende frictiekosten en heeft als tegenprestatie haar bezwaren
tegen het afbouwen van de subsidie ingetrokken. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst
met Versa.
g. 2e Ontsluitingsweg Kerkelanden
Het overleg over het tracé van de aanleg van de 2e ontsluitingsweg Kerkelanden heeft meer tijd
gekost dan was voorzien. Met de uitvoering is eind van 2016 een begin gemaakt en zal in 2017
worden afgerond.
h. Gemeentelijk minimabeleid
De uitgaven minimabeleid liggen per saldo € 425.000 hoger dan begroot. Het saldo wordt bepaald
door enerzijds een onderbesteding op de collectieve aanvullende ziektekosten verzekering en
anderzijds een overbesteding op de overige minimaregelingen. Als reactie op de onderbestedingen
van afgelopen jaren is de voorlichting en communicatie verder geïntensiveerd. Dit heeft er toe geleid
dat er meer mensen beroep hebben gedaan op het minimabeleid.
i. Dividend Tomin
De Tomin heeft een niet begroot dividend van € 728.000 uitgekeerd.
j. Parkeermeterplaatsen
Het voordeel op de parkeermeterplaatsen is het resultaat van uitbreiding betaald parkeren gebied,
extra koopzondagen en de mogelijkheid tot betalen per mobiele telefoon. Deze stijging werd in de
loop van het jaar zichtbaar en is structureel verwerkt in de begroting 2017. Daarnaast is er een
voordeel door een lager aantal schademeldingen en lagere kosten voor het legen van de
parkeermeters.
k. Kostenplaatsen
Het nadelig saldo 2016 op de kostenplaatsen bedraagt € 3.119.000 (afwijking van 3,9% van het totaal
van de kostenplaatsen) en wordt als volgt verklaard:
 Het grootste nadeel ontstaat door de op de kostenplaatsen verantwoordde inhuur derden.
Voor een nadere analyse van de totale salarislasten verwijzen wij u naar de paragraaf
bedrijfsvoering.
 In 2016 kon er € 628.000 meer worden toegerekend aan VAT-kosten (voorbereidingadministratie/toezicht) aan investeringen/projecten dan begroot, onder meer aan het
project Marktterrein.
 De lasten Slank & Hoogwaardig bedroegen in 2016 € 384.000. Net als de voorgaande jaren
was hiervoor in de begroting een budget van € 1 miljoen opgenomen. Dit levert op de
kostenplaats een voordeel op van € 616.000.
 Er zijn functies die moeilijk vervulbaar zijn en zelf nauwelijks te werven zijn. Daarom
besteden we deze opdrachten uit aan bureaus met een netwerk die ons op relatief korte
termijn in contact brengen met de mensen met de juiste expertise. Doordat we in 2016 vaker
voor deze constructie hebben gekozen is het budget overschreden.

234




In de berekening van de reservering van het vakantiegeld 2016 is in de begroting 2016 geen
rekening gehouden met de werkgeverslasten. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van €
350.000.
De overige kleinere verschillen op de kostenplaatsen bedragen per saldo € 91.000 nadelig.

Bij deze overschrijding op de kostenplaatsen wordt het volgende opgemerkt: Evenals voorgaande
jaren werd inhuur verantwoord op de kostenplaatsen, terwijl deze werden gedekt op de
programma’s en projecten. De kosten van inhuur ten aanzien van projecten zijn ten onrechte
verantwoord op de kostenplaatsen. Deze kosten diende verantwoord te worden op de projecten.
Het saldo inhuur wordt als volgt gedekt:
1. Statushouders
2. Extra baten ESF/BBZ/Actieplan Jeugd Werkeloosheid
3. Sociaal Domein
4. Buurten
5. Cultuur
6. Verkoop Vastgoed
7. Projecten
Totaal

€ 800.000
€ 300.000
€ 376.000
€ 104.000
€ 21.000
€ 111.000
€ 315.000
€ 2.027.000

Programma 3
Programma 3
Programma 2/3
Programma 4
Programma 1
Programma 5
Div programma

l. Afwaardering Stationsplein
Eind 2016 is het Stationsplein 25 verworven en is de Visie op het Stationsgebied vastgesteld door de
raad. Met het vaststellen van de visie wordt duidelijk richting gegeven aan de veranderende
bestemming van het huidige pand. Het BBV schrijft voor dat indien een veranderende bestemming
leidt tot een lagere waarde (duurzame waardevermindering), het pand tegen de lagere waarde
wordt gewaardeerd. De lasten die hier worden gepresenteerd betreft de afwaardering van het pand.
m. Teruggave BTW
Met betrekking tot de uitvoering van de participatie wet is bezwaar aangetekend tegen de BTW
aangifte over de jaren 2014, 2015 en 2016. De belastingdienst heeft de bezwaren overgenomen met
een eenmalige teruggave van € 428.000 tot gevolg. Daarnaast is er in verband met teruggaaf BTW
een voordeel op het budget voor de subsidieverlening en teruggave van BTW op uitgaven van de
Regio.
n. Aanvullende dekking kadernota
In de kadernota 2016 is dekking voor de nieuwe plannen gezocht door middel van herschikking van
de bestaande budgetten. In totaal was geraamd dat de herschikking € 1.806.000 ruimte zou geven in
de begroting. Hiervan is € 1.530.000 gerealiseerd. Een deel van de realisatie is in dit overzicht
afzonderlijk opgenomen (deel meeropbrengst parkeren, dividend Tomin) of is als begrotingswijziging
al aan de raad voorgelegd (vrijval reserve Slank en Hoogwaardig). Het resterende deel van de
realisatie van de kadernota bedraagt € 480.000.
o. Afwijkingen reserves
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn onderdeel van de exploitatie. De onttrekkingen
en toevoegingen worden begroot, en verwerkt op basis van de daadwerkelijke lasten of baten in het
jaar. In 2016 bedraagt het verschil tussen de begrote- en werkelijke mutaties in de reserves €
2.639.000. In hoofdstuk 5.2.1b wordt dit toegelicht.
p. Overige mee- en tegenvallers
Hierboven zijn de grootste verschillen in de rekening verklaard. Hierbij is een omvang aangehouden
van grofweg € 400.000. Niettemin blijft er een grote restpost over, bestaande uit afwijkingen kleiner
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dan € 400.000. Een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 50.000 is terug te vinden in de
programmaverantwoording (hoofdstuk 2).

5.2.1.b Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Zoals opgemerkt in de inleiding maken toevoegingen en onttrekkingen aan reserves onderdeel uit
van de reguliere exploitatie. Het verloop hiervan in 2016 is weergegeven in de onderstaande tabel,
waarbij toevoegingen aan reserves lasten zijn en onttrekkingen aan reserves baten.
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Totaal overzicht reserves
Bijgestelde
begroting
4.079
-7.593
-3.514

Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Totaal reservers

Realisatie

Verschil

4.069
-4.944
-875

-10
2.649
2.639

Doorgaans zijn de gerealiseerde toevoegingen aan de reserves gelijk aan de begrote toevoegingen. In
2016 is er echter een kleine afwijking. Dit betreft een geringe afwijking in de toevoeging aan de
reserve Zonnestraal van € 10.000 vanwege reeds gemaakte kosten.
In het algemeen geldt dat de gerealiseerde onttrekkingen aan een reserve ‘gelijk op lopen’ met de
lasten van uitgevoerde werkzaamheden, maar nooit hoger mogen zijn dan de begrote onttrekking.
Als de lasten lager zijn, ontstaan hiermee enerzijds voordelen in de programma’s en anderzijds een
nadeel in de desbetreffende programma's omdat de onttrekkingen aan de reserves daarmee ook
lager zullen zijn dan de raming. Concernbreed is dit dus budgettair neutraal. Per programma is dit
inzichtelijk gemaakt in het Financiële overzicht per programma. Voor 2016 is dit voordeel op de
programma’s ongeveer 2,6 miljoen.
De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves hebben een incidenteel karakter, met
uitzondering van de onttrekkingen aan de beklemde reserves. Deze reserves zijn dekking voor de
(gedeeltelijke) afschrijving van in het verleden gedane investeringen. In 2016 betrof dit een bedrag
van € 127.000.
Verschillen in onttrekkingen aan reserves

a
b
c
d
e
f

Bijgestelde
begroting
-1.809
-1.400
-1.006
-220
-436
-2.722
-7.593

Decentralisatie sociaal domein
Frictiekosten S&H
Afvalstoffenheffing
Creatieve sector
Werklokaties
Overige verschillen in onttrekkingen
Totaal afwijkingen in onttrekkingen reserves

Realisatie

Verschil

-739
-784
-715
-124

-1.070
-616
-291
-96
-436
-140
-2.649

-2.582
-4.944

a. Bestemmingsreserve Decentralisatie Sociaal domein
In de begroting is een onttrekking geraamd van € 1.809.000.
 Van het totaal is € 800.000 gereserveerd voor de zorgkosten ten aanzien van WMO en Jeugd.
Deze zijn vooralsnog niet inzichtelijk en eventuele onttrekkingen zullen derhalve pas gedaan
worden in de definitieve jaarrekening.
 Van het totaal is € 500.000 gereserveerd voor Multi Probleem Huishouden. In een
beeldvormende sessie in november is de raad geïnformeerd over de vorderingen in de aanpak
van Multi Probleem Huishouden. Per 31 december 2016 zijn de uitgaven € 280.000. Het restant
van € 220.000 is derhalve niet onttrokken.
 Van het totaal is € 300.000 gereserveerd voor de dekking van invoeringskosten die in 2016 zijn
gemaakt. Het volledige bedrag van € 300.000 is derhalve onttrokken.
 Van het totaal is € 209.000 gereserveerd voor de dekking van kosten die voortkomen uit de
uitgevoerde her-indicaties in 2016. Het volledige bedrag van € 209.000 is derhalve onttrokken.
 Van het totaal is € 50.000 gereserveerd voor de inzet van een visitatiecommissie om het
functioneren van het Sociaal Plein te meten. Het bezoek van een visitatiecommissie is echter
uitgesteld, omdat dit pas zinvol wordt geacht als de maatregelen uit het project WINST zijn
doorgevoerd. De begrote € 50.000 zijn derhalve niet onttrokken uit de reserve
Resumerend is er derhalve € 739.000 onttrokken uit de reserve decentralisaties sociaal domein.
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b. Frictiekosten Slank en hoogwaardig
De regulier geraamde onttrekking 2016 bedroeg € 1,4 miljoen. In 2016 is er € 784.000 onttrokken uit
de reserve. Dit is € 616.000 minder dan in de begroting opgenomen. Dit komt omdat aan de ene kant
medewerkers eerder uit dienst zijn gegaan dan de prognose en aan de andere kant dat medewerkers
zijn herplaatst binnen de gemeente Hilversum.
c. Egalisatiereserve Afvalstoffen
Voor 2016 was een totale onttrekking begroot van € 1.006.000. De realisatie is € 715.000 en is
daarmee € 291.000 minder dan begroot. Dit komt doordat er een hogere opbrengst
afvalstoffenheffing is gerealiseerd, er minder is onttrokken ten behoeve van het project
ondergrondse containers (het project Centrum is later gestart en het project Kerkelanden gaf een
voordelige afrekening 2015) en de teruggave van het GAD lager uitviel dan begroot. Zie hiervoor ook
de toelichting bij thema Groene Stad en het Investeringsprogramma.
d. Creatieve sector
In de begroting 2016 was een onttrekking geraamd van € 220.000. De werkelijke onttrekking is
aanmerkelijk lager (€ 124.000) doordat de geplande plannen door Hilversum, in samenwerking met
de partners in de stad, enigszins zijn vertraagd.
e. Werklocaties
In de raadsvergadering van 28 september 2016 is ingestemd met de aanleg van een 2e
ontsluitingsweg aan bedrijventerrein Kerkelanden. De uitvoeringskosten hiervan zijn geraamd op €
436.000 en worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Werklocaties ad € 436.000. In 2016
zijn er echter nog geen kosten gemaakt. Een onttrekking blijft derhalve achterwege.
f. Overige verschillen in onttrekkingen
Naast bovengenoemde onttrekkingen is sprake van een aantal nog kleinere afwijkingen, waarbij de
onttrekkingen lager waren dan de geraamde bedragen.

5.2.2 Toelichting per programma
In het jaarverslag is op de programma’s per thema een analyse gegeven van de verschillen tussen de
rekening en de bijgestelde begroting. Zoals in hoofdstuk 1 ‘Inleiding en leeswijzer’ is opgemerkt,
bestaat de formele jaarrekening, waarop de accountantsverklaring is gebaseerd, uit dit hoofdstuk 5
en de hierna volgende hoofdstukken 6 en 7.
In voorgaande jaren werd in dit hoofdstuk per programma en per thema een overzicht gegeven van
de verschillen tussen de gewijzigde begroting en rekening en een toelichting op de afwijkingen boven
de € 100.000.
Nu maakt de genoemde analyse van de afwijkingen tussen de begroting en het overzicht baten en
lasten formeel deel uit van de jaarrekening, maar mag van de commissie BBV ook worden
opgenomen in het jaarverslag, mits beide onderdelen in één boekwerk zijn opgenomen en in de
jaarrekening wordt verwezen naar het relevante onderdeel van het jaarverslag.
De commissie BBV beveelt aan:
 om bij het verwijzen duidelijk in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening aan te geven waar in de programmaverantwoording de analyse is opgenomen; en
 dat de analyse duidelijk identificeerbaar moet zijn.
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Om de leesbaarheid van de jaarstukken te vergroten willen we zoveel mogelijk herhaling in de
jaarstukken vermijden. Daarom geven we in dit hoofdstuk inzicht op de afwijkingen per programma
op hoofdlijnen, waarbij voor de verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de
verantwoording op de betreffende programma's (hoofdstuk 2).
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Primitieve Wijziging
Actuele Realisatie
begroting begroting begroting
2016
2016
2016
2016
21.160
-2.073
19.087
16.556
6.350
182
6.531
6.284
5.128
619
5.747
4.580
32.638
-1.273
31.365
27.421
52.291
1.842
54.133
49.650
6.814
841
7.655
7.842
2.934
0
2.934
2.954
12.426
-407
12.019
11.938
74.465
2.276
76.741
72.385
2.777
516
3.293
3.000
4.199
1.220
5.419
5.411
18.739
2.519
21.258
20.661
2.027
160
2.187
1.101
27.742
4.415
32.157
30.173
8.302
141
8.443
8.308
3.142
100
3.242
2.896
264
0
264
202
2.033
110
2.143
2.078
7.802
0
7.802
7.923
21.543
351
21.894
21.407
-142.702
-2.893 -145.595 -143.042
-16.835
-46 -16.881 -16.992
2.836
-3.778
-942
2.330
-156.701
-6.717 -163.418 -157.704
-313
-948
-1.261
-6.318

Programma & Thema
1.1
Mooie stad
1.2
Levendige stad
1.3
Groene stad
1
Wonen en leven
2.1
Zorg
2.2
Welzijn
2.3
Volksgezondheid
2.4
Onderwijs en jeugdzaken
2
Zorg
3.1
Ondernemende stad
3.2
Werkende stad
3.3
Sociale stad
3.4
Bereikbare stad
3
Werken
4.1
Veilige stad
4.2
Samenwerking met inwoners
4.3
Regionale samenwerking
4.4
Dienstverlening
4.5
Goed bestuurde stad
4
Bestuur
5.1
Financiële huishouding
5.2
Lokale belastingen
5.3
Grondexploitaties en vastgoed
5
Financiën en grondexploitaties
Totaal van Lasten en Baten
Mutatie reserves
1
Wonen en leven
2
Zorg
3
Werken
4
Bestuur
5
Financiën en grondexploitaties
Totaal mutatie reserves
Resultaat

892
-436
-762
-153
-1.047
-1.506
-1.819

-438
478
-1.036
0
-1.012
-2.008
-2.956

454
42
-1.798
-153
-2.059
-3.514
-4.775

874
1.112
-1.266
-153
-1.442
-874
-7.193

Verschil
2016
-2.531
-247
-1.167
-3.945
-4.483
187
20
-81
-4.356
-293
-8
-597
-1.086
-1.984
-135
-346
-62
-64
121
-487
2.553
-111
3.272
5.714
-5.057
420
1.070
532
0
617
2.640
-2.418

5.2.3 Toelichting op de algemene dekkingsmiddelen
Inleiding
Onder de algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan:
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
b. algemene uitkeringen;
c. dividend;
d. saldo van de financieringsfunctie;
e. overige algemene dekkingsmiddelen.
De beschrijving van de inhoudelijke programma’s staat in het jaarverslag onder hoofdstuk 2. Per
saldo zijn de lasten van de programma’s 1 tot en met 4 hoger dan de baten. In programma 5
Financiën en Grondexploitaties zijn de algemene dekkingsmiddelen opgenomen; onder de thema’s
5.1 Financiële huishouding en 5.2 Lokale belastingen. Voorheen werden ook de mutaties op de
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reserves in dit hoofdstuk behandeld. Deze zijn per 2016 ondergebracht onder de afzonderlijke
programma’s en maken geen onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. De algemene
dekkingsmiddelen op de thema’s 5.1 en 5.2 vormen de dekking van het negatieve financiële saldo
van de programma’s 1 tot en met 4.
In het jaarverslag is in de programma’s 1 tot en met 4 per thema een analyse opgenomen van de
verschillen tussen de rekening en de gewijzigde begroting. Programma 5 Financiën en
grondexploitaties verschilt inhoudelijk van de andere programma’s en wordt daarom in dit hoofdstuk
toegelicht. Hieronder wordt per thema aangegeven wat de verschillen zijn. Hierbij moet worden
opgemerkt dat thema 5.3 Grondexploitaties weliswaar is opgenomen onder programma 5, maar
géén onderdeel is van de algemene dekkingsmiddelen. Ook zijn niet alle onderwerpen die in de
thema’s 5.1 en 5.2 zijn ondergebracht onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen.
Afwijkingen programma 5
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken =
nadeel)
Primitieve Wijziging Actuele Realisatie Verschil
begroting begroting begroting
2016
2016
2016
2016
2016

Thema
Saldo
5.1
Financiële huishouding
5.2
Lokale belastingen
5.3
Grondexploitaties en vastgoed
Totaal van Lasten en Baten

-142.702
-16.835
2.836
-156.701

-2.893 -145.595 -143.042
-46 -16.881 -16.992
-3.778
-942
2.330
-6.717 -163.418 -158.054

2.553
-111
3.272
5.364

Toelichting op de afwijkingen algemene dekkingsmiddelen groter dan € 50.000 per thema
Thema 5.1 Financiële huishouding
#
1
2
3
4

Lasten
Algemene uitkering
Dividenduitkeringen
Financieringsfunctie
Overige afwijkingen 5.1
Totaal verschil

2.789
3.139

Baten
-90
-145
-102
-249
-586

Saldo
-90
-145
-102
2.540
2.553

Toelichting verschillen
4. De algemene uitkering bestaat naast inkomsten in het dienstjaar uit diverse afrekeningen van
voorgaande dienstjaren. In de raadsinformatiebrief (RIB) over de decembercirculaire werd een
voordelig effect op de algemene uitkering van € 255.000 vermeld. Het uiteindelijke voordeel in
de jaarrekening bedraagt € 90.000. Dit levert t.o.v. de RIB een nadelig verschil op van € 165.000.
Dit wordt veroorzaakt doordat de negatieve afrekening van het dienstjaar 2014 (opgenomen in
de September-circulaire 2016) niet was meegenomen in de RIB.
5. De dividenduitkering 2015 Vitens is € 92.000 hoger uitgevallen dan begroot. Het gaat om een
incidenteel voordeel. De winst zal namelijk gaan afnemen omdat Vitens de tarieven ten gevolge
van nieuwe regelgeving moet verlagen. De raming van dit dividend is vanaf de begroting 2017 al
verlaagd. De dividenduitkering BNG 2015 is € 53.000 hoger uitgevallen. Deze uitkering was
vanwege de recessie (voorzichtig) ingeschat op € 70.000. Werkelijk is uiteindelijk € 123.000
ontvangen, waarmee het gemiddeld ontvangen dividend over de afgelopen 5 jaren afgerond €
130.000 bedroeg. Dit was een reden om vanaf de begroting 2017 weer rekening te houden met
een hogere dividend uitkering.
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6. Het voordeel betreft een hogere bate op de bespaarde rente. Hier tegenover staat een nadeel op
de toegerekende rente op de kostenplaatsen.
7. De overige afwijking hebben betrekking op financiële afwijkingen op het thema die geen relatie
hebben met de algemene dekkingsmiddelen.
Thema 5.2 Lokale belastingen
#
1
2
3
4

Lasten
Onroerendezaakbelastingen 2016
Precariobelasting
Hondenbelasting
Overige afwijkingen 5.2
Totaal verschil

-101
-101

Baten
-150
-40
-33
213
-10

Saldo
-150
-40
-33
-24
-111

Toelichting verschillen ongebonden belastingen
1. De totale opbrengst OZB 2016 laat een toename zien ten opzichte van de begroting van circa
€ 150.000. Hierin zijn de oninbare vorderingen ad € 153.631 al verwerkt. Het voordeel is toe te
schrijven aan een gunstige waardeontwikkeling na de vaststelling van het tarief 2016 (bij de
begroting 2016).
2. De opbrengst precariobelasting is € 40.000 hoger dan geraamd. Dit is toe te schrijven aan extra
inkomsten als gevolg van het aantrekkende economische klimaat. Hierdoor is meer gebruik
gemaakt van gemeentegrond door bouw- en containerbedrijven.
3. De hondenbelasting heeft € 33.000 meer opgebracht dan begroot. De extra inkomsten zijn onder
meer veroorzaakt door de uitgevoerde hondencontrole.
8. De overige afwijking hebben betrekking op financiële afwijkingen op het thema die geen relatie
hebben met de algemene dekkingsmiddelen.
In de paragraaf Lokale heffingen is een uitgebreidere toelichting opgenomen over alle lokale
belastingen.

5.2.4 Toelichting op het gebruik van onvoorzien
Jaarlijks wordt in de begroting een post voor onvoorziene lasten opgenomen (begroting 2016:
€ 96.000). 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 hoofdstuk 4.2 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing kunt u meer lezen over de relatie tussen risico’s en weerstandscapaciteit.
In 2016 is geen gebruik gemaakt van de post Onvoorziene lasten. Er resteert een budget van € 96.000
dat niet is benut en als voordeel in deze rekening tot uitdrukking komt.
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5.3 Staat van doorberekende overhead
Zowel in de begroting als de jaarstukken zijn lasten en baten opgenomen die niet direct aan één
specifieke activiteit zijn toe te wijzen. Deze kosten staan opgenomen op acht kostenplaatsen (directie
en de zeven afdelingen) en vervolgens verdeeld over (c.q. toegerekend aan) de programma’s
/thema’s. Het gaat hier om algemene apparaatskosten, die voor een belangrijk deel bestaan uit
personeelskosten. Het totale bedrag aan doorberekende overhead in de jaarrekening 2016 bedraagt
€ 54,9 miljoen. Hiervan wordt € 52,3 miljoen toegerekend aan de programma’s/beleidsdoelen. Het
restant van € 2,6 miljoen wordt toegerekend aan de investeringen en projecten (voornamelijk in
wegen en riolering). Verreweg het omvangrijkste onderdeel van de overhead bestaat uit de salarisen de inhuur lasten. Het aandeel hierin van de binnen de kostenplaatsen bedraagt voor 2016 zo'n
€ 42,3 miljoen, oftewel 77 % van de door te rekenen lasten. De overige lasten bestaan uit materiële
kosten als bijvoorbeeld de huisvestingslasten, de lasten automatisering en informatievoorziening en
de overige personeelslasten (bijvoorbeeld de reorganisatiekosten “Slank & hoogwaardig” en de
concernbrede opleidingsbudgetten). Het onderstaande overzicht geeft het totaal weer van de vanuit
de kostenplaatsen doorberekende lasten over de programma’s/thema’s en investeringen:
Programma's

Onderdeel (subfunctie)

bedrag:

Programma 01 Wonen & Leven:
0025 - Bestuursondersteuning door Gemeentesecretaris
1402 - Handhaving in de openbare ruimte

1.581.000

1403 - Vergunningverlening APV

1.215.000

2101 - Openbare verlichting
2102 - Straatreiniging
2103 - Gladheidsbestrijding

391.000
60.000
784.000

2106 - Verkeersmaatregelen/evenementen

457.000

2212 - Nieuwe Haven

15.000

2213 - Overige havens/binnenwateren

56.000
115.000

5101 - Openbaar bibliotheekwerk

82.000

5111 - Vormings-/ontwikkelingswerk

82.000

5603 - Overige Openluchtrecreatie
7221 - Riolen en Rioolgemalen
7222 - Riolen buiten lozingsrecht
7241 - Begraafplaatsen
8101 - Ruimtelijke ordening

113.000
1.281.000
15.000
729.000
1.495.000

8102 - Landmeten en vastgoed

841.000

8201 - Woninbouw en -exploitatie

169.000

8210 - Stads- en dorpsvernieuwing

338.000

8211 - Stedelijke vernieuwing

221.000

8221 - Bouw- en woningtoezicht
5302 - Zwembaden
01.02 - Levendige stad

70.000

2104 - Onderhoud Wegen, straten en pleinen

2214 - Sluizen
01.01 - Mooie stad

664.000

3.102.000
14.000

5303 - Sportzalen en sporthallen

356.000

5305 - Sportbeoefening / -bevordering

237.000
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5311 - Sportparken

115.000

5403 - Overig kunst / cultuur

202.000

5412 - Oudheidkunde / musea (tm 2014)

01.03 - Groene stad

7.000

5604 - Volksfeesten

51.000

5802 - Overige recreatieve voorzieningen

82.000

5601 - Plantsoenen

413.000

5606 - Boomverzorging

227.000

7231 - Milieubescherming (stad)

365.000

7232 - Milieubescherming (inw)

1.058.000

Programma 02 Zorg:

02.01 - Zorg

6610 - Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO (oud)

770.000

6620 - Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (oud)

931.000

6629 - Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (nieuw)

784.000

6630 - Opvang en beschermd wonen (oud)

139.000

6639 - Opvang en beschermd wonen (nieuw)

111.000

6710 - Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud)

329.000

6719 - Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw)
6829 - Individuele voorzieningen Natura Jeugd (nieuw)
6839 - Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd (nieuw)
02.02 - Welzijn

02.03 - Volksgezondheid

02.04 - Onderwijs en jeugdzaken

2.573.000
248.000
82.000

6700 - Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud)

200.000

6701 - Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud)

238.000

6709 - Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw)

401.000

7141 - Openbare Gezondheidszorg

234.000

7151 - Jeugdgezondheidszorg uniform deel

82.000

4212 - Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Bijzonder)

94.000

4302 - Spec. (voortgezet) onderw. excl. Onderw.huisv. (Bijzonder)

46.000

4311 - Spec. (voortgezet) onderw. Onderwijshuisv. (Openbaar)

74.000

4411 - Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)

28.000

4801 - Onderwijsbegeleiding

82.000

4802 - Centr. gymnastieklokalen

31.000

4803 - Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs

317.000

6501 - Kinderdagopvang

162.000

3101 - Markt

123.000

3102 - Economische ontwikkeling

743.000

5605 - Bevordering toerisme

126.000

Programma 03 Werken:
03.01 - Ondernemende stad
03.02 - Werkende stad

03.03 - Sociale stad

6232 - Participatiebudget Reintegratie

1.846.000

6101 - Bijstand/financiele dienstverlening

2.211.000

6111 - Sociale werkvoorziening
6141 - Gemeentelijk minimabeleid
6144 - Kwijtschelding belastingen

03.04 - Bereikbare stad

2105 - Verkeersmaatregelen/-onderzoeken
2141 - Parkeervoorzieningen

Programma 04 Bestuur:
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508.000
1.680.000
334.000
1.238.000
485.000

04.01 - Veilige stad
04.02 - Samenwerking met inwoners
04.04 - Dienstverlening
04.05 - Goed bestuurde stad

1204 - Rampenbestrijding
1401 - Openbare orde en veiligheid

99.000
463.000

0023 - Communicatie

1.149.000

0024 - Samenlevingsgericht werken

1.272.000

0031 - Burgerzaken

2.642.000

0011 - Bestuursorganen

1.889.000

0021 - Bestuursondersteuning college

2.820.000

9606 - Saldo kostenplaatsen afdelingen

2.330.214

Programma 05 Financiën & Grexen:

05.02 - Lokale belastingen

9301 - Uitvoering wet WOZ

930.000

9302 - Uitvoering wet WOZ (controle)

245.000

9401 - Belastingheffing/-Inning
05.03 - Grondexploitaties en vastgoed 8301 - Bouwgrondexploitaties

1.348.000
2.834.000

Doorbelasting naar projecten en investeringen

2.618.600

Totaal doorbelast vanuit de kostenplaatsen:

54.892.814
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5.4 Overzicht van incidentele lasten en baten
bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo

Thema Overzicht incidentele baten en lasten 2016
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3

Verkeersveiligheid (gedragsbeinvloeding)
Afkoop onderhoud graven
Cultuurhistorisch onderzoek
ISV middelen
Beeldende kunst
Onttrekking Reserve beeldende kunst
Lokale omroep
Onttrekking Reserve Regionaal Media Centrum
Buurtsportcoaches (vanuit de reserve)
Onttrekking Reserve buurtsportcoaches
Terugbetaling commanditair vennootschap VAM
Afvalstoffenheffing
Mutaties reserve Afvalstoffen
Storting reserve nominatie landgoed Zonnestraal
Totaal programma 1 Wonen en leven

2.1
2.1
2.1

Terugbetaling in 2016 van teveel beschikte jeugdzorg subsidies 2015
Huishoudelijke hulp toelage (betaling aan de Regio)
Bijdrage aan inrichtingskosten Oranjehuis vrouwenopvang
Mutaties reserve regionale Vrouwenopvang
2.1/2.2 Transitie sociaal domein, Multiprobleemhuishoudens en Herindicaties
Onttrekking Reserve sociaal domein
2.1 Containerwoningen project Keerpunt Zuid
2.2 Versa: integrale vergoeding in afbouwkosten
2.2 Verbouwingskosten huisvesting Kringloopwinkel
3.2 Invoeringskosten Sociaal Plein (onderdeel overheveling jaarstukken 2016)
2.2 Maatschappelijk Vastgoed
2.4 Afboeking onderwijsgebouwen Lieven de Key project (vanuit de reserve)
Onttrekking Reserve onderwijsgebouwen
2.4 Onderwijshuisvesting gymlokalen
2.4 Onderwijshuisvesting (incidentele last onderhoud)
2.4 Vrijval verkoopopbrengst onderwijsgronden
Storting Reserve onderwijsgebouwen (afwaardering activa)
Storting Reserve onderwijsgebouwen (opbrengst van Aloyisiusschool)
Totaal programma 2 Zorg
3.1

3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

Uitvoering media programma incl subsidie Nederlandse Fotovakschool
Reserve Creatieve sector
Reserve investeren in Hilversumse Economie
Incidenteel dividend Tomin
Afwikkeling met Tomin arbeidsontwikkeltrajecten 2015 en 2016
Teruggave BTW 2014, 2015 en 2016 Participatiewet
Bijdrage regio implementatie Participatiewet (Werkkamer 2014-2016)
Onttrekking reserve implementatie partiecipatiewet (Werkkamer)
Projecten sociale zaken (vanuit de reserve)
Reserve projecten beleidsplan sociale zaken
Voorbereidingskosten ESF (vanuit de reserve)
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47
1.294
65
366
8

-47
-1.294
-5.006
-8

124
-124
34
-34
-1.585
715
1.585
240
4.478

-715
-8.813

-260
1.496
257
-257
739
-739
150
530
115
50
115
125
52
200

-125
-83
-1.300

1.300
944
5.813

-2.504

124
-124
-500
-728
331
-428
1.000
-600
17
-17
25

0
0
65
-4.640
8
-8
124
-124
34
-34
-1.585
715
870
240
-4.335
-260
1.496
257
-257
739
-739
150
530
115
50
115
125
-125
-31
200
-1.300
1.300
944
3.309
124
-124
-500
-728
331
-428
1.000
-600
17
-17
25

3.3
3.4

4.1
4.1
4.3
4.4
4.4
4.5
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.3
5.3
5.3

Onttrekking Reserve voorbereiding ESF
Extra kosten statushouders
Toegankelijke bushaltes
Totaal programma 3 Werken

-25
629
137
2.263

Veilig uitgaan
Onttrekking Reserve veilig uitgaan
Opsporing explosieven
Bestuurskrachtmeting
Kosten verkiezingen (referendum)
Inbraakpreventie
Accountantskosten
Totaal programma 4 Bestuur

-137
-2.559

153
-153
124
32
110
23
50
492

Dividenduitkeringen Vitend & BNG
Algemene uitkering (bijdrage kosten referendum)
Algemene uitkering (opsporing explosieven)
Algemene uitkering (saldo verrekening balansposten)
Algemene uitkering (verrekeningen dienstjaren 2014 en 2015)
Algemene uitkering GF: decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp
Algemene uitkering GF: decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom
Algemene uitkering GF: Bijdrage implementatie Participatiewet
Verrekeningen met SVn 2007-2016
Reservering vakantiegeld 7 maanden 2016
Vrijval voorziening individueel loopbaanbudget
Personele regelingen
Bijdrage Weesp in uitvoering BBZ taken
Frictiekosten Slank & hoogwaardig
Onttrekking Reserve Slank & hoogwaardig (aandeel frictiekosten + € 400 extra)
Afwaardering Stationsplein 25
verkoop (losse) gronden
Verkoop panden (vml Aloysiusschool en pand Neuweg 31)
Overheveling budgetten jaarstukken 2015 en bestemming Kadernota 2016

-50
-203

153
-153
124
32
110
-27
50
289

-234
-2.150
-612

-145
-151
-124
-80
129
-1.496
-535
-400
-225
1.550
-700
974
-565
384
-784
3.600
-234
-2.150
-612

1.168
7.746

-8.142

1.168
-396

20.792

-22.221

-1.429

Totaal lasten en baten jaarstukken 2016

261.511

-268.704

-7.193

Totaal structurele lasten en baten jaarstukken 2016

240.719

-246.483

-5.764

overal Afwaardering actie (inv. boekwaarden < € 10K + onderwijsgebouwen
Totaal programma 5 Financien en grondexploitaties
Totaal incidentele baten en lasten jaarstukken 2016
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70
1.550

-145
-151
-124
-80
129
-1.496
-535
-400
-295

-25
629
0
-296

-700
974
-565
384
-784
3.600

5.5 Lasten en baten financieringsfunctie
Gewijzigde
begroting
2016

-/- = voordelig
+ = nadelig
LASTEN
Rente gespecificeerd naar :
- rente van bestaande langlopende leningen
- rente van nieuw aan te trekken langlopende leningen
- rente van kortlopende financieringsmiddelen
- toegerekende rente over eigen financieringsmiddelen

Realisatie
2016

Verschil

5.257
159
25
3.432

5.257
160
4
3.534

0
1
-21
102

Overige lasten
- afschrijvingen

12.350

12.520

170

Totaal lasten

21.223

21.475
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BATEN
Aan afdelingen doorberekende kapitaallasten

22.167

22.337

170

Totaal baten

22.167

22.337

170

-944

-862

82

Saldo verantwoord in programma 5 lasten minus baten

Alle lasten die te maken hebben met de dekking van het gemeentelijk financieringstekort
(rentelasten) en de waardeontwikkeling van de gemeentelijke bezittingen (afschrijvingslasten)
worden verzameld op de kostenplaats en van daaruit verdeeld over de programma's.
Eventuele verschillen worden op de programma's toegelicht.
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5.6 Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente
Hilversum van toepassing zijnde regelgeving: publieke sector.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de gemeente Hilversum is € 179.000. Dit geldt naar rato van
de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt
met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel
voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling
Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met executieve taken, d.w.z. de leden van het
hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk)
verantwoordelijk zijn voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met
de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling. Deze tabel wordt tevens
gebruikt indien de functie zonder dienstbetrekking is vervuld, vanaf de dertiende kalendermaand van
de functievervulling. De eerste twaalf maanden staan in tabel 1b. Daarnaast worden in deze tabel de
gewezen topfunctionarissen opgenomen.
Bedragen x € 1

Mevr. I.C. de Vries

Dhr. P.G. Schulten

Gemeentesecretaris
1/1 – 31/12

Gemeentesecretaris
a.i.
15/9 - 31/12

1,0
nee
Ja

1,0
nee
Ja

1,0
nee
ja

Individueel WNT-maximum

179.000

52.964

179.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

103.079
171
12.177
115.427

34.972
168
4.735
39.875

90.579
168
11.797
102.544

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

115.427

39.875

102.544

PM

PM

PM

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien
overschrijding
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Dhr. P.M.H. van
Ruitenbeek
Griffier
1/1 – 31/12

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling
in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in
fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

1/1 - 31/12

n.v.t.

1/5 – 31/12

1,0

n.v.t.

1,0

114.209
2.011
22.677
138.897

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

53.025
1.139
12.844
67.008

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 : n.v.t.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen: n.v.t.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking: n.v.t.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. Er is in 2016 een ontslaguitkering betaald aan een overige functionaris die op grond van
de WNT dient te worden vermeld.
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
WNT-drempelbedrag bezoldiging1
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien
overschrijding
WNT-drempelbedrag bezoldiging2
Totaal overeengekomen uitkeringen
wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2016
Verplichte motivering
Voorgaande functie

Adviseur I
1/1 – 01/11
1,0
179.000
N.v.t.
179.000
210.442
210.442
Uitkomst vanuit
onderhandeling
Adviseur I

VERPLICHTE MOTIVERING BIJ OVERSCHRIJDING
1)
N.v.t.
2)
Uitkomst vanuit onderhandeling

1

waarbij: x = algemene WNT-bezoldigingsnorm, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte)

2

waarbij: x = algemene WNT-bezoldigingsnorm, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte)
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5.7 Kerngegevens
Sociale structuur

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Per 1 januari

Per 1 januari

Per 1 januari

Aantal inwoners

87.161

87.414

87.830

waarvan 0 t/m 19 jaar

19.481

19.603

19.819

waarvan 20 t/m 64 jaar

51.103

51.182

51.313

waarvan 65 jaar en ouder

16.577

16.629

16.698

1.975

2.058

1.975

409

426

314

Aantal uitkeringsgerechtigden
(WWB -incl. WIJ-, BBZ, IOAW, IOAZ,
Adreslozen)
Aantal werknemers
werkvoorzieningsschappen
Fysieke structuur

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Per 1 januari

Per 1 januari

Per 1 januari

Oppervlakte gemeente in hectares

4.560

4.562

4.558

75

73

77

40.877

41.307

41.123

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

13

13

13

303

303

303

Oppervlakte binnenwater
Aantal woonruimten
Lengte van de wegen in km

Lengte van de waterwegen in km
Openbaar groen in ha

Rekening 2015
Financiële structuur

Exploitatielasten begroting

Totaal
(x €
1.000)

Per inw.
(x € 1)

Begroting 2016
Totaal
(x €
1.000)

Per inw.
(x € 1)

Rekening 2016
Totaal
(x €
1.000)

Per inw.
(x € 1)

257.739

2.957

241.804

2.766

261.511

2.977

20.056

230

19.587

224

19.811

226

Algemene uitkering gemeentefonds
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven
per 1 januari

136.294

1.564

137.354

1.571

140.180

1.596

324.704

3.725

348.093

3.982

334.890

3.813

Eigen financieringsmiddelen per 1 januari

113.946

1.307

137.287

1.571

133.417

1.519

Vaste schuld per 1 januari

158.480

1.818

162.274

1.856

155.732

1.773

Opbrengst belastingen

250

6. De uiteenzetting
van de financiële
positie
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6.1 Balans
ACTIVA

2016

2015

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

1.833

bijdragen aan activa in eigendommen van derden

1.833

Materiële vaste activa

272.342

261.787

investeringen met een economisch nut

170.642

165.836

investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is

27.148

26.257

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

74.553

69.694

1.661

3.950

overige langlopende leningen

978

1.247

overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > één jaar

682

789

Financiële vaste activa

bijdragen aan activa in eigendommen van derden

1.914

TOTAAL VASTE ACTIVA

275.836

265.737

16.842

24.082

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
niet in exploitatie genomen bouwgronden

7.132

onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

16.803

16.912

39

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

28.674

29.995

vorderingen op openbare lichamen

13.351

11.007

overige vorderingen

15.323

18.988

19

19

4.725

7.398

50.260

61.494

326.096

327.231
Bedragen x €
1.000, per 31
december

gereed product en handelsgoederen

Liquide middelen
Overlopende activa
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL
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Recht op verliescompensatie vpb

€ 536.847

PASSIVA

2016

2015

Eigen vermogen

98.096

91.778

reserves:

90.904

82.739

1. de algemene reserve

69.158

63.142

2. de bestemmingsreserves

21.747

19.597

resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening

7.192

9.040

Voorzieningen

9.132

9.075

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar

156.233

162.669

onderhandse leningen van:

155.732

162.274

501

396

263.461

263.522

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

55.390

49.763

bank- en girosaldi

26.860

22.343

overige schulden

28.529

27.420

7.245

13.946

62.635

63.709

326.096

327.231

VASTE PASSIVA

waarborgsommen
TOTAAL VASTE PASSIVA
VLOTTENDE PASSIVA

Overlopende passiva

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

TOTAAL

Bedragen x €
1.000, per 31
december
Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen
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€ 402.813.667

6.2 Toelichting op de balans
6.2.1 Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212
Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede
de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn
vastgesteld.
Vaste activa
De vaste activa op de balans zijn conform de artikelen 33 van het Besluit Begroting en
Verantwoording (in het vervolg: BBV) onderverdeeld in:
 immateriële vaste activa (niet van toepassing);
 materiële vaste activa;
 financiële vaste activa.
immateriële vaste activa:
Het BBV kent de volgende soorten immateriële vaste activa:
 De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
 De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
 De bijdragen aan activa in eigendom van derden.
materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële
vaste activa:
• investeringen met een economisch nut;
• investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven;
• investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs
(de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de
gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen
subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
De op de oorspronkelijke verkrijging- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen
corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste
van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten
en voorzieningen. Op gronden vinden geen afschrijvingen plaats.
De gehanteerde afschrijvingen zijn gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde
afschrijvingstabel die gold op het moment van investeren. Er wordt lineair afgeschreven, tenzij
anders vastgesteld door de Raad. Afschrijving vindt plaats op zowel investeringen met een
economisch nut als op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
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financiële vaste activa:
Het BBV kent de volgende soorten financiële vaste activa:
• kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden
partijen;
• leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden
partijen;
• overige langlopende leningen;
• uiteenzettingen in ‘s Rijks schatkist met rentetypische looptijd van één jaar of langer;
• uiteenzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer;
• overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Onder de financiële vaste activa zijn deelnemingen, langlopende geldleningen en langlopende
uitzettingen opgenomen. De verstrekte langlopende geldleningen en -uitzettingen zijn opgenomen
tegen de nominale waarde verminderd met de ter zake ontvangen aflossingen en eventueel
gevormde voorzieningen voor oninbaarheid. De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de
oorspronkelijke verkrijgingsprijs
Vlottende activa
De vlottende activa op de balans worden in overeenstemming met het BBV onderverdeeld in:
 voorraden;
 uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
 liquide middelen;
 overlopende activa.
Voorraden
Het BBV kent de volgende soorten voorraden:
 grond- en hulpstoffen;
 onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
 gereed product en handelsgoederen;
 vooruitbetalingen.
De onderhanden werken, bouwgronden in exploitatie zijn opgenomen tegen de inbrengwaarde,
vermeerderd met de vervaardigingskosten en bijgeschreven rente en verminderd met de opbrengst
wegens gerealiseerde grondverkopen. De voorraad gereed product is gewaardeerd tegen historische
verkrijgingsprijs.
Kortlopende vorderingen, liquide middelen en overlopende activa
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, liquide middelen en overlopende
activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De gevormde voorzieningen voor oninbaarheid
van debiteuren zijn op de nominale waarde van de debiteuren in mindering gebracht.
Passiva
Reserves en voorzieningen
Op de reserves en voorzieningen wordt conform de herziene nota reserves en voorzieningen geen
rente bijgeschreven met uitzondering van de volgende voorzieningen:
 Infrastructurele maatregelen openbaar vervoer (rentepercentage: door het ministerie van
Verkeer en waterstaat jaarlijks te bepalen);
 Voorziening planexploitaties en spaarvoorziening rioleringen (rentepercentage het jaarlijks
op begrotingsbasis berekende rente omslagpercentage).
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Voorzieningen en de lang- en kortlopende schulden en overlopende passiva
Voorzieningen en de lang- en kortlopende schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen
de nominale waarde.
Tussentijds winst nemen op de planexploitaties
Het BBV schrijft tussentijds winst nemen niet voor. Tussentijds winst nemen mag, maar het is geen
verplichting. Kies een gemeente ervoor, dan dient men dit principe wel consistent toe te passen.
Tussentijds winst nemen op basis van het realisatieprincipe verdient de voorkeur boven toepassing
van het voorzichtigheidsprincipe, als:
 er een betrouwbare en actuele kostprijsberekening aanwezig is;
 de opbrengsten voldoende zeker zijn, dat wil zeggen dat er geen belangrijke verkopen meer
moeten plaatsvinden en;
 de nog te maken kosten op een verantwoorde wijze kunnen worden toegerekend aan het
gerealiseerde en niet-gerealiseerde deel van de grondexploitatie;
Als niet aan één of meer van deze voorwaarden wordt voldaan, dan moet de winst volledig
verantwoord worden in het boekjaar waarin de grondexploitatie is gerealiseerd. Dit wordt de
“completed contract” – methode genoemd: winstneming bij afsluiting van de grondexploitatie.
Het is het aanbevelenswaardig om ook bij toepassing van het realisatieprincipe voorzichtigheid in
acht te nemen. Het aanhouden van een voorzichtigheidspercentage, van bijvoorbeeld 75%, voorkomt
dat er volledig winst wordt genomen. Het aanhouden van een voorzichtigheidspercentage geeft in de
grondexploitatie budgettaire ruimte om onvoorziene tegenvallers op te vangen zonder dat er een
correctie behoeft plaats te vinden van de reeds genomen winst.
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6.2.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Op grond van artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
(BBV) dient in de toelichting op de balans inzicht te worden verschaft in belangrijke verplichtingen
waaraan de gemeente voor de komende jaren is gebonden en die niet zijn verwerkt in de balans.
Hieronder vindt u het overzicht van de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ van de gemeente
Hilversum in 2016 en de jaren daarna (alle bedragen x € 1.000):
Verplichting

Nr. Omschrijving

Looptijd tot

2017

2018 en
verder

totaal

1

Albron catering bedrijfsrestaurant

31-3-2018

52

13

65

2

Rosco catering

31-3-2018

100

25

125

3

Koffieautomaten

30-4-2019

90

120

210

4

Huur Wilhelminastraat

31-12-2021

350

1.400

1.750

5

Vakantiedagen

n.v.t.

PM

PM

PM

6

Huur Emmastraat 66

1-1-2018

7

Huur Anton Philipsweg

15-1-2018

73

3

76

8

Huur Melkfabriek

1-1-2042

218

5.232

5.450

9

Stads Beheer Services B.V.

9-7-2017

PM

PM

PM

10 Leaseauto's

31-8-2019

100

175

275

11 Beveiligingsdiensten

31-12-2018

85

85

170

12 Parkeerdiensten

28-2-2018

450

75

525

13 Levering elektriciteit

31-12-2016

610

14 Levering gas

31-12-2018

210

15 Onderhoud WT installaties OE23 en DP1

31-12-2017

100

16 Standaard software en SAM

31-12-2018

325

17 Onderhoudscontract Key 2 Financien Centric

onbepaald

78

78

18 Licenties Microsoft

1-1-2018

100

100

19 Canon OCE - kopieerapparatuur

1-6-2018

213

213

Totaal

78

3.232

78

610
210

420
100

325

7.663

650

10.895

1. Met ingang van 1 april 2014 is er een contract afgesloten voor restauratieve voorzieningen in het
stadskantoor met Albron. Dit contract is met 1 jaar verlengd tot 31 maart 2018. De contractuele
verplichting per jaar bedraagt circa € 52.000.
2. Met ingang van 1 april 2014 is er een contract afgesloten met Rosco catering voor restauratieve
voorzieningen voor diverse locaties. Dit contract is verlengd tot 31 maart 2018. De contractuele
verplichting per jaar bedraagt circa € 100.000.
3. Met Pelican Rouge Coffee Solutions B.V. is per 1 mei 2015 een overeenkomst aangegaan voor de
duur van 2 jaar tot 30 april 2017 voor het verzorgen van de koffievoorziening. Deze is verlengd
tot 31 april 2019. De jaarlijkse vergoeding is ongeveer € 90.000.
4. De huurovereenkomst van het pand Wilhelminastraat met Dutch Property Company Vermeer 4
B.V. is verlengd tot 31 december 2021. De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 350.000. Vanaf 2020
kan de waarde van dit contract worden gehalveerd.
5. Het aantal nog niet opgenomen vakantiedagen tot en met december 2014 kan een verplichting
tot uitbetaling opleveren, namelijk in geval deze niet als vrije dagen worden opgenomen maar
worden verkocht (binnen de beperkingen die hiervoor zijn gesteld).
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6. Aan de Emmastraat 66 (ten behoeve van International Department van de Violenschool) wordt
een schoolgebouw met parkeerplaatsen en buitenterrein gehuurd. De huurperiode eindigt
31 december 2017 en bedraagt momenteel € 78.000 per jaar.
7. Met ingang van 1 juli 2016 (tot en met 15 januari 2018) wordt voor € 122.000 op jaarbasis
kantoorruimte aan de Anton Philipsweg gehuurd. Een deel van de ruimte wordt onderverhuurd
aan organisaties en instellingen voor onderwijs, buitenschoolse opvang en peuterwerk. De
verplichting voor Hilversum bedraagt daardoor € 73.000 op jaarbasis.
8. De Melkfabriek 5 wordt gehuurd vanaf 1-1-2012 en beschikbaar gesteld aan de Avonturijn (v.m.
Kruispunt). De huur is aangegaan voor de duur van 30 jaar. Het huurbedrag is € 218.000 per jaar.
9. Het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden sinds 2007 uitgevoerd door
de Tomin/SBS. In 2007 is er een contract afgesloten met een looptijd van tien jaar. In het
contract zijn prestatieafspraken gemaakt over het groenonderhoud en straatreiniging. Voor de
gladheidsbestrijding, stormschade en calamiteiten is geen verplicht bedrag aan te geven omdat
het contract open-eindeafspraken bevat.
10. Met LeasePlan Nederland N.V.is per 1 september 2015 een overeenkomst aangegaan voor de
duur van 4 jaar tot 31 augustus 2019 voor het afnemen van personen- en bedrijfsauto's op basis
van Full Operational lease op basis van gesloten calculatie.
11. Met ingang van 1 januari 2017 is er een contract afgesloten voor beveiligingsdiensten met Trigion
Beveiliging BV. Dit contract loopt tot 31 december 2018, met mogelijkheid tot verlenging van 2
jaar. De contractuele verplichting per jaar bedraagt circa € 85.000.
12. Met ingang van 1 maart 2015 is er een contract afgesloten voor parkeerdiensten met P1 On
Street BV. Dit contract loopt tot 28 februari 2018. De contractuele verplichting per jaar bedraagt
circa € 450.000.
13. Met ingang van 1 januari 2016 is er een contract afgesloten voor levering van elektriciteit met
DVEP Energie BV. Dit contract loopt tot 31 december 2017, met mogelijkheid tot verlenging van 2
jaar. De contractuele verplichting per jaar bedraagt circa € 610.000.
14. Met ingang van 1 januari 2014 is er een contract afgesloten voor levering van gas met Eneco
Zakelijk BV. Dit contract loopt tot 31 december 2018. De contractuele verplichting per jaar
bedraagt circa € 210.000.
15. Met ingang van 1 januari 2014 is er een contract afgesloten voor onderhoud WT installaties met
MIT Installatietechniek. Dit contract loopt tot 31 december 2017, met mogelijkheid tot
verlenging. De contractuele verplichting per jaar bedraagt circa € 100.000.
16. Met ingang van 1 januari 2017 is er een raamwerkovereenkomst Standaard software en SAM
afgesloten met SoftwareONE BV. Dit contract loopt tot 31 december 2018, met mogelijkheid tot
verlenging van 2 jaar. De contractuele verplichting per jaar bedraagt circa € 325.000.
17. Het onderhoudscontract “Key2Financiën” loopt via Centric en geldt voor onbepaalde tijd. De
jaarlijkse last bedraagt € 78.000.
18. Met Microsoft is overeenstemming bereikt over de vergoeding van de licentiekosten. De looptijd
bedraagt 3 jaar (ingaande 01-01-2012) met een optie tot jaarlijkse verlenging tot een maximum
van drie jaar (dus maximaal 6 jaar). De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 100.000.
19. Het contract met de huidige leverancier loopt tot medio 2018. De jaarlijkse last -mede afhankelijk
van het gebruik- bedraagt ± € 150.000.

6.2.3 Ontwikkelingen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen substantiële ontwikkelingen voorgedaan.

258

6.2.4 Toelichting op de afzonderlijke balansposten
Immateriële vaste activa
Conform de aanpassing in de BBV worden met ingang van 2016 de 'bijdragen aan activa in eigendom
van derden' verantwoord onder de Immateriële vast activa. In de jaarrekening 2015 stonden deze
verantwoord onder de Financiële vast activa.
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving

Boek- Vermeerwaarde deringen

Afschrijvin
g
deringen
in 2016
Vermin-

Afwaar-

Boek-

deringen

waarde
31-122016

1-1-2016

in 2016

in 2016

in 2016

Bijdr aan activa in eigendom van 3en

1.914

-

-

-81

-

1.833

Totaal immateriële vaste activa

1.914

-

-

-81

-

1.833

Bijdrage aan activa van derden
In 2016 hebben er geen vermeerderingen en verminderingen plaatsgevonden.
Materiële vaste activa
De onder activa verantwoorde materiële vaste activa met economisch nut hebben betrekking op:








Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven.
De onderstaande toelichtingen op de diverse activaposten richten zich voornamelijk op de
vermeerderingen en verminderingen. Daarnaast worden ook de afwaarderingen van een korte
toelichting voorzien. De (reguliere) afschrijvingen worden niet nader toegelicht, dit betreft de
reguliere, jaarlijks terugkerende lasten.
Economisch nut
De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een
maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn en / of
indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Voorbeelden hiervan zijn een
zwembad, riolering, tolweg, vuilnisauto’s, computers, stadhuis en schoolgebouwen.
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen waarbij dat niet het
geval is.

259

Af- en opwaarderingen
Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een nieuw rekeningschema ingevoerd. Bij het invoeren
hiervan in 2016 is geconstateerd dat een aantal bestaande activa niet voldeed aan de huidige
regelgeving of het door de raad vastgestelde financieel beleid.
Het gaat om de volgende onderdelen:
 Objecten < € 10.000
Conform de huidige nota investeringen, waarderingen en afschrijvingen mogen objecten met een
aanschafwaarde kleiner dan € 10.000 niet geactiveerd worden. Bij het begroten is deze regel
gehanteerd, maar bij de afsluiting van objecten is verzuimd deze regel toe te passen zodat activa,
die oorspronkelijk hoger geraamd waren, alsnog geactiveerd zijn. Na deze constatering zijn in
2016 alle afgesloten objecten < € 10.000 afgeboekt. De afboeking leidt tot een totale last in 2016
van € 183.000. In de begroting 2017 zijn daardoor de kapitaallasten ca. € 16.000 lager.
 Objecten niet meer in bezit
Bij het omzetten van de activa naar het nieuwe rekeningschema is vastgesteld dat een aantal
activa niet meer in bezit is. Achteraf moet geconstateerd worden dat bij verkoop of sloop niet
alle activa van de betreffende objecten zijn afgeboekt. Conform de bestaande wetgeving is dit
niet toegestaan. Nadat dit in 2016 geconstateerd is, zijn alle objecten die niet meer in bezit zijn
daarom afgeboekt. De afboeking leidt tot een totale last in 2016 van € 957.000. De afschrijvingsen rentelasten gaan hierdoor in de begroting 2017 met ca. € 60.000 omlaag.
 Object met negatieve waarde
Verkoopopbrengsten waren geactiveerd in de activa. Het BBV geeft aan dat dit alleen mag indien
er een directe relatie met een activa is. Dit is hier niet het geval. De afboeking leidt tot een baat
in 2016 van € 1.299.000.
Omdat de raad bij het vaststellen van het Onderwijshuisvestingsplan 2011 besloten heeft om
deze middelen voor onderwijshuisvesting te bestemmen, is dit vrijgevallen bedrag in 2016
toegevoegd aan een bestemmingsreserve ter dekking van kapitaallasten onderwijshuisvesting.
Het effect op de exploitatie is zodoende nihil.
Het betreft hier het toepassen van foutherstel. De hierboven geschetste onvolkomenheden zijn in de
loop van een aantal jaren ontstaan en zijn elk afzonderlijk van geringe invloed geweest op het
resultaat van het desbetreffende jaar. Vanaf 2017 zijn er lagere kapitaallasten van ca. € 78.000; dit is
0,04% op een begroting van € 233 miljoen aan lasten. De impact op het eigen vermogen is ook
relatief gezien beperkt. Het bedrag van de afwaardering ad € 1,2 miljoen bedraagt 1,2 % van het
eigen vermogen per 31 december 2016. Het getrouwe beeld is als gevolg van deze fout in de
desbetreffende jaren niet fundamenteel beïnvloed.
Tegelijkertijd met deze jaarstukken zal de raad een voorstel krijgen tot het vaststellen van nieuw
financieel beleid. Er is een uitvoeringsplan opgesteld om het aangepaste financieel beleid in de
organisatie uit te rollen. Met de investering in een nieuw rekening schema (ingevoerd 1-1-2017) en
het geactualiseerde financiële beleid is het instrumentarium om de basis op orde te krijgen, sterk
verbeterd.
Conform de BBV is met ingang van 2016 de balanspost 'Niet in exploitatie genomen gronden' komen
te vervallen. Dit betekent dat deze gronden geherrubriceerd zijn van de 'Voorraden' naar 'Gronden
en terreinen' bij de materiële vaste activa. De balanswaarde mag nu volgens de regels niet hoger zijn
dan de verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde, en moet afgewaardeerd worden als dat
wél het geval zou zijn. In Hilversum is daar echter geen sprake van, waardoor alleen sprake is van een
verschuiving van € 7.182.000.
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving

Boek- Vermeer- Vermin- Afschrijving AfwaarBoekwaarde deringen deringen
in 2016 deringen
waarde
1-1-2016
in 2016
in 2016
in 2016 31-12-2016
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Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

19.372
381
133.949
3.482
153
2.264
13.417

5.145
90
2.417
28
1.621

-380
-

-20
-5.448
-237
-47
-351
-1.497

-3.672
-1.032
-62
-24
1.093

20.466
452
129.886
3.182
106
1.917
14.634

Totaal materiële vaste activa econ. nut

173.018

9.301

-380

-7.601

-3.697

170.642

De onderstaande toelichtingen op de in deze tabel opgenomen activaposten richten zich op de
vermeerderingen en verminderingen. Daarnaast worden ook de afwaarderingen van een korte
toelichting voorzien. De (reguliere) jaarlijks terugkerende afschrijvingen worden niet nader
toegelicht.
Gronden en terreinen (economisch nut)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Gronden & terreinen

Vermeerdering

Vermindering

Stationsplein 25
Eurobioscoop
Arenapark
Overig (< 100.000)

5.004
106
35

-265
-106
-9

Totaal

5.145

-380

In 2016 heeft een afwaardering van € 3.672.000 plaats gevonden, waarvan € 3.610.000 op het
stationsplein.
Woonruimten (economisch nut)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Woonruimten

Vermeerdering

Vermindering

Overig (< 100.000)

90

-

Totaal

90

-

Vermeerdering

Vermindering

Hilda C (onderwijshuisvesting)
Anna`s Hoeve (Lorentzschool)
Overig (< 100.000)

1.500
903
13

-

Totaal

2.417

-

Bedrijfsgebouwen (economisch nut)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Bedrijfsgebouwen

Over 2016 is er voor 1.032.000 afgewaardeerd. Dit betreft voornamelijk voormalige
schoolgebouwen.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut)
In 2016 hebben er geen vermeerderingen en verminderingen plaatsgevonden. Wel heeft er een
afwaardering plaats gevonden van € 62.000.
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Vervoermiddelen (economisch nut)
In 2016 hebben er geen vermeerderingen en verminderingen plaatsgevonden.
Machines, apparaten en installaties (economisch nut)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Machines, apparaten & installaties

Vermeerdering

Vermindering

Overig (< 100.000)

28

-

Totaal

28

-

Vermeerdering

Vermindering

107
787
585
78
64

-

1.621

-

In 2016 heeft een afwaardering van € 24.000 plaats gevonden.
Overige materiële vaste activa (economisch nut)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Overige materiële activa
Onderwijskundige vernieuwingen St. OBO Hsum
Anna`s Hoeve (Lorentzschool)
ICT hardware
Horeca installatie poppodium De Vorstin
Overig (< 100.000)
Totaal

-

In 2016 de geactiveerde opbrengst van onderwijsgronden van € 1.299.000 afgewaardeerd. Daarnaast
is € 207.000 afgewaardeerd.
Economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven:
De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een
maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn en / of
indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Voorbeelden hiervan zijn een
zwembad, riolering, tolweg, vuilnisauto’s, computers, stadhuis en schoolgebouwen.
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen waarbij dat niet het
geval is.
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving

Boek- Vermeer- Vermin- Afschrijving AfwaarBoekwaarde deringen deringen
in 2016 deringen
waarde
1-1-2016
in 2016
in 2016
in 2016 31-12-2016

Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

995
59.185
34
489
138

3.032
2.016
34
287
248

-51
-

-56
-1.662
-11
-78
-50

-75
-21
-

3.845
59.518
58
698
335

Totaal mva econ. nut i.c.m. heffingen (bijlage 6.2.5.)

60.841

5.617

-51

-1.856

-96

64.455

-/- spaarvoorziening rioleringen

-34.585

-2.722

-

-

-

-37.307

Totaal mva econ. nut i.c.m. heffingen (balans)

26.256

2.895

-51

-1.856

-96

27.148
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Bedrijfsgebouwen (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
gegeven)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Bedrijfsgebouwen (i.c.m. heffingen)

Vermeerdering

Vermindering

Aanpassingen crematorium/begraafplaats Zuiderhof
Renovatie entreegebouw bosdrift
Overig (< 100.000)

2.357
675
-

-51
-

Totaal

3.032

-51

Over 2016 wordt een afwaardering van € 75.000 verantwoord.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden gegeven)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Grond, weg- en waterbouwkundige werken (i.c.m. heffingen)

Vermeerdering

Vermindering

147
625
314
860
69

-

2.016

-

GRP 2013
GRP 2014
GRP 2015
GRP 2016
Overig (< 100.000)
Totaal

Over 2016 wordt een afwaardering van totaal € 21.000 verantwoord.
Vervoersmiddelen (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
gegeven)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Vervoermiddelen (i.c.m. heffingen)

Vermeerdering

Vermindering

Overig (< 100.000)

34

-

Totaal

34

-

Machines, apparaten en installaties (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden gegeven)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Machines, apparaten & installaties (i.c.m. heffingen)

Vermeerdering

Vermindering

Crematorium Zuiderhof
Parkeerautomaten
Overig (< 100.000)

107
180
-

-

Totaal

287

-

Overige materiële vaste activa (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden gegeven)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Overige materiële activa (i.c.m. heffingen)

Vermeerdering
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Vermindering

Belastingapplicatie
Overig (< 100.000)

194
54

-

Totaal

248

-

Maatschappelijk nut
De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een
maatschappelijk nut. Investeringen met een maatschappelijk nut zijn activa die geen economisch,
maar een maatschappelijk nut hebben. Het gaat hierbij uitsluitend om investeringen in de openbare
ruimte: (water)wegen, straten, pleinen, viaducten, geluidswallen, parken, openbare verlichting. Deze
investeringen dienen duidelijk een maatschappelijk nut, maar ze genereren geen middelen (er is
geen markt voor).
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving

Boek- Vermeer- Vermin- Afschrijving AfwaarBoekwaarde deringen deringen
in 2016 deringen
waarde
1-1-2016
in 2016
in 2016
in 2016 31-12-2016

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

67.795
1.363
537

7.729
32
-

-104
-

-2.571
-142
-32

-49
-5
-

72.800
1.248
505

Totaal materiële vaste activa (maatschappelijk nut)

69.694

7.761

-104

-2.745

-54

74.553

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Materiële activa (maatschappelijk nut)

Vermeerdering

Vermindering

Armaturen
Vervanging wegen 2013
Vervanging wegen 2014
Vervanging wegen 2015
Vervanging wegen 2016
Marktplein
t Hemeltje/havenarm
Groenvoorzieningen
Bomen
Hilda C openbare ruimte
Infra
Overig (< 100.000)

358
471
462
626
886
3.562
146
208
239
432
282
57

-70
-3

Totaal

7.729

-104

Vermeerdering

Vermindering

Overig (< 100.000)

32

-

Totaal

32

-

-17
-14

Over 2016 wordt een afwaardering van totaal € 49.000 verantwoord.
Machines, apparaten en installaties (maatschappelijk nut)
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Machines, apparaten en installaties (maatschappelijk nut)

Over 2016 wordt een afwaardering van totaal € 5.000 verantwoord.
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Overige materiële vaste activa (maatschappelijk nut)
In 2016 hebben er geen vermeerderingen en verminderingen plaatsgevonden
Financiële vaste activa
Conform de aanpassing in de BBV worden met ingang van 2016 de 'bijdragen aan activa in eigendom
van derden verantwoord onder de Immateriële vast activa. In de jaarrekening 2015 stonden deze
verantwoord onder de Financiële vast activa.
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Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving

Boek- Vermeer- Vermin- Afschrijving AfwaarBoekwaarde deringen deringen
in 2016 deringen
waarde
1-1-2016
in 2016
in 2016
in 2016 31-12-2016

Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen langer dan één jaar

1.247
789

131
93

-400
-200

-

-

978
682

Totale financiële activa

2.036

225

-600

-

-

1.661

Overige langlopende leningen
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Overige langlopende leningen

Vermeerdering

Vermindering

Part. woningverb. verstr geldlening SVN
Overig (< 100.000)

131
-

-400
-

Totaal

131

-400

De verstrekte overig langlopende leningen bestaan met name uit leningen aan het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten in het kader van het project Particuliere
woningbouwverbetering.
Overige uitzettingen langer dan één jaar
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 betroffen:
Overige uitzettingen langer dan 1 jaar

Vermeerdering

Vermindering

Kredietaanvraag startersleningen
Overig (< 100.000)

93
-

-200
-

Totaal

93

-200

De boekwaarde van de overige uitzettingen van langer dan één jaar betreffen starters leningen,
aandelen BNG en Vitens.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Conform de BBV is met ingang van 2016 de balanspost 'Niet in exploitatie genomen gronden' komen
te vervallen. Dit betekent dat deze gronden geherrubriceerd zijn van de 'Voorraden' naar 'Gronden
en terreinen' bij de materiële vaste activa (€ 7.182.000).
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Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving

Boek- Vermeer- Vermin- Afschrijving AfwaarBoekwaarde deringen deringen
in 2016 deringen
waarde
1-1-2016
in 2016
in 2016
in 2016 31-12-2016

In exploitatie bouwgronden

21.904

6.811

-9.659

-

-

19.056

Totaal voorraden (bijlage 6.2.5)

21.904

6.811

-9.659

-

-

19.056

Gereed product en handelsgoederen
Voorziening planexploitaties

39
-5.042

-151

2.940

-

-

39
-2.253

Totaal voorraden (balans)

16.901

6.660

-6.719

-

-

16.842

Onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgronden
De vermeerderingen en verminderingen over 2016 zijn opgenomen in de Staat van onderhanden
werken die als onderdeel van bijlage 6.3.2 “Investeringskredieten” is opgenomen.
Onderhanden werk (grondexploitaties)

Vermeerdering

Anna's Hoeve sanering
Anna's Hoeve bouwplan
Egelshoek, herstructurering
KPN Locatie Regev terrein
Winkelcentrum Kerkelanden
Kapperschool
Overig (< 100.000)

450
3.078
632
309
741
1.556
46

Totaal

6.811

Vermindering

-4.744
-2.870

-2.029
-16
-9.659

Voorraad gereed product
De voorraad gereed product ad € 39.000 bestaat uitsluitend uit de nog aanwezige voorraad stenen
Raadhuis van de dienst Bestuur.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
Deze uitzettingen ad € 25.923.000 bestaan uit:
 vorderingen op openbare lichamen (€ 13.351.000);
 overige vorderingen (€ 12.573.000)
De vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit:
Vorderingen op openbare lichamen

2016

2015

Belastingdienst (BCF en BTW)
Overige openbare lichamen

10.445
2.906

10.682
325

Totaal

13.351

11.007
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De overige vorderingen bestaan uit:
Overige vorderingen

2016

2015

3.316
3.857
2.493
5.657

5.469
3.846
2.386
7.287

15.323

18.988

2016

2015

Overloop Pin / Chip opbrengsten
Gemeentelijke kassen

6
13

7
12

Totaal

19

19

2016

2015

302
903

0
6.140

Overige nog te ontvangen bedragen
Vangnetregeling BUIG
Overige overlopende activa

3.086
434

1.063
195

Totaal

4.725

7.398

Debiteuren algemeen
Belastingdebiteuren
Debiteuren sociale zaken
Overige vorderingen
Totaal

Liquide middelen
Liquide middelen

Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit:
Overlopende activa
Specifiek bestedingsdoel:
het Rijk
overige Nederlandse overheidslichamen

De overlopende activa met een specifiek bestedingsdoel worden toegelicht in bijlage 6.6.
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente bestaat ingevolge artikel 42 van het BBV uit de reserves en
het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Dit bestaat uit de volgende
componenten:
Eigen vermogen
A: Reserves
(a) algemene reserve ongebonden
(b) algemene reserve gebonden
(1) Algemene reserves
(2) Bestemmingsreserves
B: Resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening:
(1) rekeningjaar 2015
(2) rekeningjaar 2016
Totaal

2016

2015

3.501
65.657
69.158
21.747

3.501
59.641
63.142
19.597

9.040
7.192
98.096
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91.778

Algemene reserves
De algemene reserves bestaan in de eerste plaats uit de buffer algemene reserve, ongebonden
waarvan de omvang minimaal € 3.500.000 moet zijn. Daarnaast is er een algemene reserve
gebonden die in de loop der jaren gevormd is met voordelige resultaten uit het verleden (o.a.
verkopen van aandelen in het toenmalige gemeentelijke energiebedrijf en de toenmalige
gemeentelijke centrale antenne inrichting en de aandelen in de NV Bouwfonds). Het verloop van
deze algemene reserve ziet er als volgt uit:
Verloop algemene reserve gebonden

mutatie

Stand per 1 januari
Erbij:
Het resultaat (na resultaat bestemming) over het jaar 2015

stand
63.142

6.016

Stand per 31 december

69.158

Het rekeningresultaat 2015 na bestemming bedroeg € 6.016.000 en is toegevoegd aan de algemene
reserve.
Overige bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven.
De beklemde reserves – dit zijn reserves die een relatie hebben met specifiek omschreven activa en
waarvan de jaarlijkse verminderingen gebaseerd zijn op de afschrijvingsbedragen van die activa –
maken hiervan onderdeel uit. Het verloop van deze reserves ziet er als volgt uit:
Verloop bestemmingsreserves

mutatie

stand per 1 januari
Erbij:
Eraf:

stand
19.597

7.035
-4.886

Stand per 31 december

21.747

De belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen zijn:
Belangrijkste mutaties bestemmingsreserves

toevoegingen

onttrekkingen

Beklemde reserve Herinrichting marktterrein
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing
Bestemmingsreserve Nominatie landgoed Zonnestraal
Bestemmingsreserve Decentralisaties sociaal domein
Bestemmingsreserve Onderwijsgebouwen
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang
Bestemmingsreserve Creatieve sector
Bestemmingsreserve Implementatie participatiewet
Bestemmingsreserve Inburgeringstrajecten
Bestemmingsreserve Regionaal mediacentrum
Bestemmingsreserve Investeringen in Hilversumse economie
Bestemmingsreserve Veilig uitgaan
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve Principal toolbox
Beklemde reserve Huisvesting
Bestemmingsreserve Frictiekosten Slank & Hoogwaardig
Overige toevoegingen/ onttrekkingen

353
1.585
240
1.625
2.244

0

-739
-125
-257
-181
-600
-182
-124
-500
-153
-207
-107
-46
-784
-166

Totalen

7.035

-4.886

269

500

488

-715

Bijlage 6.4 geeft een overzicht van alle reserves van de gemeente en de mutaties die hierin in het
verslagjaar plaats hebben gevonden. In deze bijlage is een toelichting opgenomen over onder meer
het doel van elke reserve en het verloop van de reserve in het verslagjaar.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang en risico's op de balansdatum onzeker zijn, doch
redelijkerwijs zijn in te schatten;
b. op balansdatum bestaande risico´s terzake van tot bepaalde te verwachten verplichtingen of
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten
mede zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
d. de bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.
Verloop voorzieningen

mutatie

Stand per 1 januari
Erbij:
Eraf:

stand
9.075

3.028
-2.971

Stand per 31 december

9.132

De belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen zijn:
Omschrijving
Egalisatievoorziening rioleringen
Onderhoudsvoorziening onderwijshuisvesting
Onderhoudsvoorziening parkeergarages
Voorziening pensioenen (ex)- wethouders
Onderhoudsvoorziening raadhuis
Onderhoudsvoorziening Stadskantoor
Onderhoudsvoorziening maatschappelijk vastgoed en openb.
Speelg.
Voorziening persoonsgebonden opleidingsbudget
Overige toevoegingen/onttrekkingen
Totalen

toevoegingen

onttrekkingen

196
325
142
321
479
138

-180
-179
-182
-534
-83

1.355

-1.038

72

-740
-35

3.028

-2.971

Zoals al bij de activa is vermeld, zijn de voorziening planexploitaties en de spaarvoorziening
rioleringen in mindering gebracht op de relevante activa. Deze twee voorzieningen zijn daarom ook
niet in deze tabel opgenomen.
Bijlage 6.5 geeft een overzicht van alle voorzieningen van de gemeente. In deze bijlage is een
toelichting opgenomen over het doel van elke voorziening en het verloop van de voorziening in het
verslagjaar.

270

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer
De langlopende schulden zijn onder te verdelen in geldleningen en waarborgsommen conform
onderstaan overzicht:
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige finan.
Instellingen
Waarborgsommen
Totaal

2016

2015

155.732

162.274

501

396

156.233

162.669

Het verloop van de boekwaarde van de onderhandse leningen is als volgt:
Verloop onderhandse leningen

mutatie

Stand per 1 januari
Erbij: nieuw opgenomen leningen
Eraf: aflossingen op bestaande leningen

stand
162.274

10.000
-16.541

Stand per 31 december

155.732

In paragraaf 4.4 (Financiering) is ingegaan op de financiering van de gemeente en de
bovengenoemde mutaties in de vaste schuld. Tevens wordt verwezen naar bijlage 6.7 “Langlopende
schulden” van de balans. In overeenstemming met artikel 56 van het BBV wordt hierbij vermeld dat
de rentelasten van de bovengenoemde onderhandse leningen € 5.417.000 bedragen.
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar
Deze zijn als volgt:
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

2016

2015

Banksaldi
Overige schulden

26.860
28.529

22.343
27.420

Totaal

55.390

49.763

De banksaldi hebben betrekking op de saldi van de rekeningen die worden aangehouden bij de Bank
Nederlandse Gemeenten.
De specificatie van de overige schulden is als volgt:
Overige schulden
Schulden aan openbare lichamen:
Belastingdienst
Rijk (Ministerie SZW)
Overige schulden:
Crediteuren
Overige schulden

Totaal schulden
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2016

2015

2.431
1.976
4.407

2.312
1.966
4.278

7.416
16.706
24.122

8.335
14.806
23.141

28.529

27.420

Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva bestaan uit:
Overlopende passiva
Specifiek bestedingsdoel:
het Rijk
overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen
Herplant fonds
Huurinkomsten atletiekbaan Nike
Mobiliteitsfonds Hilversum
Zwerfafval
Afkoop onderhoud graven
Nog te betalen rente geldleningen
Vooruit ontvangen baten
Vooruit ontvangen parkeervergunningen
Vooruit ontvangen belastingen
Overige overlopende passiva
Totaal

2016

2015

315
342

585
5.437

179
41
1.034
235

162
41
831

2.565
774
211
1.427
122

1.082
2.878
763
625
1.450
92

7.245

13.946

De overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel worden toegelicht in bijlage 6.6.
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6.2.5 Overzicht activa
Omschrijving kapitaal uitgaven

Boekwaarde Herrubricering Boekwaarde
31-12-2015

a.g.v.

1-1-2016

BBV

Vermeer-

Vermin-

Afschrijving

deringen

deringen

in 2016

in 2016

in 2016

Afwaarderin
g Boekwaarde
in 2016

31-12-2016

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Bijdragen aan activa in eigendom van derden

-

1.914

1.914

-

-

-81

-

1.833

TOTAAL IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

0

1.914

1.914

-

-

-81

-

1.833

12.190

7.182

19.372

5.145

-380

-

381

0

381

90

-

-20

3.672
-

133.949

0

133.949

2.417

-

-5.448

-1.032

129.886

3.482

0

3.482

-

-

-237

-62

3.182

153

0

153

-

-

-47

-

106

2.264

0

2.264

28

-

-351

-24

1.917

13.417

0

13.417

1.621

-

-1.497

1.093

14.634

165.836

7.182

173.018

9.301

-380

-7.601

-3.697

170.642

995

0

995

3.032

-51

-56

-75

3.845

59.185

0

59.185

2.016

-

-1.662

-21

59.518

34

0

34

34

-

-11

-

58

Machines, apparaten en installaties

489

0

489

287

-

-78

-

698

Overige materiële vaste activa
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA
(economisch nut i.c.m. heffingen)
MATERIËLE VASTE ACTIVA (maatschappelijk
nut)

138

0

138

248

-

-50

-

335

60.841

0

60.841

5.617

-51

-1.856

-96

64.455

MATERIËLE VASTE ACTIVA (economisch nut)
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA
(economisch nut)
MATERIËLE VASTE ACTIVA (economisch nut
i.c.m. heffingen)
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
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20.466
452

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

67.795

0

67.795

7.729

-104

-2.571

-49

72.800

Machines, apparaten en installaties

1.363

0

1.363

32

-

-142

-5

1.248

Overige materiële vaste activa
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA
(maatschappelijk nut)

537

0

537

-

-

-32

-

505

69.694

0

69.694

7.761

-104

-2.745

-54

74.553

296.372

7.182

303.554

22.679

-534

-12.201

-3.848

309.650

1.247

0

1.247

131

-400

-

-

978

789

0

789

93

-200

-

-

682

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.914

-1.914

-

TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA

3.950

-1.914

2.036

225

-600

-

-

1.661

300.322

7.182

307.504

22.904

-1.134

-12.283

-3.848

313.143

7.132

-7.132

-

-

-

-

-

-

21.954
29.086

-50
-7.182

21.904
21.904

6.811
6.811

-9.659
-9.659

-

-

19.056
19.056

329.408

0

329.408

29.715

-10.793

-12.283

-3.848

332.199

TOTAAL MATERIËLE ACTIVA
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen langer dan één jaar

TOTAAL VASTE ACTIVA
VOORRADEN
Niet in exploitatie bouwgronden
In exploitatie bouwgronden
TOTAAL VOORRADEN
TOTAAL VASTE ACTIVA / VOORRADEN
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-

6.3 Investeringskredieten
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6.3.1 Overzicht investeringskredieten
algemene informatie
Thema omschrijving investering

investeringsruimte
aangevraagd
bedrag
datum
totaal
verleend
raads- uitg.Budget
krediet
besluit
2016

besteding Budgettaire ruimte
afuitgaven
sluiten
uitgaven uitgaven
restantt/m 2015
2016 uitg.budget ja/nee
per 31-12-16

1. Programma Wonen en Leven
01.01 Armaturen wijken Astronomen, Liebergen, W.Indië
01.01 armaturen Noord West

532.000
521.000

12-11-2014
11-11-2015

532.000
417.000

01.01 Stationsplein 25

5.000.000

13-12-2016

5.000.000

Vervanging afgeschreven wegen 2013
-Schilderskwartier fase 3 (Vermeerln etc.)
-Raadhuiskwartier fase 2
-J. Geradtsweg fase 3, (Snelliusln. etc.)
-Van Kretschmar van Veenlaan (incl. bomen)
-Bodemanstraat
-Gijsbrecht van Amstelstr. + Vreelandseweg (gedeeltelijk)
- herbestemming van vervanging afgeschreven wegen 2011
01.01 -'s Gravelandseweg (nabij Quatre Bras)
01.01 -J. Geradtsweg (v. Campenlaan/Snelliuslaan)
01.01 -Vervangen asfalttoplagen wegen N-W Villagebied
Totaal Vervanging afgeschreven wegen 2013

337.000
529.000
253.000
257.000
200.000
970.000
79.000
600.000
415.000
306.000
3.946.000

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01

Vervanging afgeschreven wegen 2014:
Mussenstraat/Arendstraat
Deel J. v. Campenln. (L. de Keyl./Erfgooiersstr.)
Raadhuiskwartier, fase 3
Vossenstraat, Egelstraat, Hazenstraat
Deel 's Gravelandsew. (O.Torenstr/A.Perk en O.Torenstr/Vaartw)
Nieuwe Havenweg, ZW deel
Deel Noord-Westelijk Villagebied

339.179

197.906
160.487

-5.085
256.513

ja
nee

5.004.082

-4.082

287
38.552

431.830

75.913
188.913
14.008
9.063
-15.611
122.588

ja
nee
ja
ja
ja
nee

600.000
293.057
415.000
430.891
306.000
275.659
3.946.000 2.759.064

ja
ja
ja

470.669

306.943
-15.891
30.341
716.267

200.000
43.659
320.000
236.693
525.000
311.608
227.000
40.860
390.000
316.118
735.000
744.009
1.470.000 1.001.739

135.140
1.343
215.492
8.720
3.547
34.034
64.072

21.201
81.964
-2.100
177.420
70.335
-43.043
404.189

nee
ja
nee
nee
nee
ja
nee

ja

12-11-2012
337.000
529.000
253.000
257.000
200.000
1.049.000

260.800
301.535
238.992
247.937
215.611
494.582

13-11-2013
200.000
320.000
525.000
227.000
390.000
735.000
1.470.000
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Totaal ten laste van kapitaalkrediet

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01

Vervanging afgeschreven wegen 2015:
wegen J.v.Campenln., oostzijde LdeKln., Erfg.str.
wegen Villapark en Trompenberg Noord: overlagen riool
wegen Lambooyln, Hellenber-Hubarln., Tesselsch.ln.
wegen Staatsliedenkwartier fase 1
fietspad Diepend. ln. tussen Eikb.w. en P.de H. ln.
weg Jagerspaadje en Raaweg
Groest tussen Herenstr. en Gooilandplein (klinkers)
wegdek Vaartweg tussen Brinkweg en Elleboogstraat
wegdek Vaartweg tussen Esso en G. v. Amstelstr.
wegdek Eikenlaan i.v.m. glasvezelaanleg
brug sportveld Loosdrecht
geluidsscherm Vreelandseweg
achterstallig onderhoud fabrieksmuren fase 1
Totaal ten laste van kapitaalkrediet
Vervanging afgeschreven wegen 2016:
wegen Snelliuslaan
wegen JA Kalfflaan, WC Bradelaan
wegen Wirixstraat
wegen La Rivierestraat
wegen Van Dijkstraat/Bonnikestraat
wegen Turfstraat/Loosdrechtseweg/Bodemanstraat
wegen Reestraat
Parkeerplaats Kerkelanden
wegen Laan 40-45
wegen Hyacintenlaan
wegen Kruissteeg
wegen PC Hooftweg
Binnenring
wegen Albertus Perkstraat
wegen NW villagebied
wegen Dotterstraat
wegen Burgemeester Schooklaan
wegen Diependaalselaan

3.867.000

3.867.000 2.694.686

462.349

709.965

221.156
4.239

39.809
147.666
775.105

nee
nee
nee

42.878
257.223
100.912
626.408

18.519
2.060
116.850
42.845
38.950
202.540
-26.478
-18.718
120.488
1.459.636

ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

30.685
28.600
27.720
11.000
20.460
32.780
16.500
60.429
79.860
71.720
10.340
23.197
23.100
95.040
152.111
20.460
35.860
75.765

52.315
49.400
48.280
19.000
35.540
56.220
28.500
16.571
138.140
124.280
17.660
37.803
39.900
163.960
254.889
35.540
62.140
105.235

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

12-11-2014
318.250
185.250
945.250

318.250
185.250
945.250

57.285
33.345
170.145

71.250
47.500
142.500
52.250
47.500
247.000
20.000
300.000
270.000
2.646.750

71.250
47.500
142.500
52.250
47.500
247.000
20.000
300.000
270.000
2.646.750

52.731
45.440
25.650
9.405
8.550
44.460
3.600
61.495
48.600
560.706

11-11-2015
139.000
130.000
126.000
50.000
93.000
149.000
75.000
129.000
363.000
326.000
47.000
102.000
105.000
432.000
679.000
93.000
163.000
302.000
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83.000
78.000
76.000
30.000
56.000
89.000
45.000
77.000
218.000
196.000
28.000
61.000
63.000
259.000
407.000
56.000
98.000
181.000

3.503.000
01.01 Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2014
01.01 Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2015
01.01 Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2016

2.101.000

0

815.627

1.285.373

392.000
274.000
392.000

13-11-2013
12-11-2014
11-11-2015

392.000
274.000
235.000

392.000
274.000
235.000

1.700.000
-200.000
2.130.000
460.000
4.090.000

23-6-2011
13-3-2013
1-7-2015

1.500.000

1.500.000
0
-1.592.808
460.000
367.192

01.01 Vervangen verkeersregelinstallatie 2009, 2010, 2011
01.01 Vervangen verkeersregelinstallatie 2012

429.000
35.000

10-11-2010
9-11-2011

429.000
35.000

240.390
6.300

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01

150.000
55.000

12-11-2012
13-11-2013

150.000
55.000

13.500
4.950

42.750
42.750
42.000
42.000

12-11-2014
12-11-2014
11-11-2015
11-11-2015

42.750
42.750
42.000
42.000

3.848
3.848

19.000

11-11-2015

19.000

12.750

767.000

11-11-2015

460.000

49.400
38.950
60.000

12-11-2014
12-11-2014
11-11-2015

49.400
38.950
60.000

01.01 Bijdragen in eigen aandeel restauratie rijksmonumenten

300.000

11-2-2009

01.01 Bijdrage restauratie basisschool Elckerlyc, Schuttersweg

75.000

15-5-2013

01.01 Herinrichting Marktplein
01.01 Herinrichting Marktplein
01.01 Herinrichting Marktplein

verv. VRI's Langestraat-Neuweg
GOP 's Gravelandseweg/Schoutenstr. en K. Onnesweg
verv vri Gijsbrecht bij v.d. Helstlaan
verv. Vri's Vaartweg thv Boomberglaan
verv vri's Kerkelanden bij Kloosterlaan
verv VRI GOP Noodweg/Korp.
verv VRI Laapersweg

01.01 Vervangen materieel calamiteiten
01.01 vervangen beschoeing 3e Havenarm
01.01 Renoveren dek fietsbrug schutsluis 't Hemeltje
01.01 vervangen aanslaglijsten schutsluis 't Hemeltje
01.01 vervangen aandrijving schutsluis 't Hemeltje
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2.130.000
460.000
4.090.000

163.387 3.559.421
163.387 3.559.421
21.649

5.229
4.620

nee

166.961
28.700

ja
ja

136.500
50.050
0
38.902
38.902
36.771
37.380

nee
ja

6.250

nee
ja
ja
ja

ja

84.370

375.630

nee

4.446
3.506

52.280
2.260
6.600

-7.326
33.184
53.400

nee
nee
nee

300.000

250.000

0

50.000

nee

75.000

0

0

75.000

nee

01.01 Uitvoering monumentenbeleid 2014

01.01 Uitvoering monumentenbeleid 2015

01.01 Uitvoering monumentenbeleid 2016
Gemeentelijk rioleringsplan 2013, bestaande uit:
-Schilderskwartier fase 3 (Vermeerln. / v. Ostadeln)
-Raadhuiskwartier fase 2 (Borneoln., Dalw., Javaln.)
-Van Kretschmar v. Veenlaan
-Bodemanstraat
-Villaparken en Trompenberg-Noord
- herbestemming van GRP 2010
01.01 -Stamriool en bassins A. Hoeve (bijdr. grex)
01.01 -Renovatie rioolgemalen
Totaal Gemeentelijk rioleringsplan 2013
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01

202.000
25.000
227.000

8-1-2014
11-5-2016

152.000
75.000
227.000

7-1-2015
11-5-2016

227.000

11-5-2016

201.895

0

105
25.000
25.105

201.895

0

nee

152.000
75.000
227.000

93.279

19.753

38.968
75.000
113.968

93.279

19.753

nee

227.000

0

227.000

nee

309.000
678.000
575.000
310.000
436.406

160.858
257.079
366.694
213.213
402.627

148.142
285.751
208.306
96.787
33.779

ja
ja
ja
ja
ja

0
138.293
911.058

ja
ja

12-11-2012
309.000
678.000
575.000
310.000
200.000
236.406
454.000
276.000
3.038.406

Gemeentelijk rioleringsplan 2014:
Deel J. v. Campenln. (L. de Keyl./Erfgooiersstr.)
Mussenstraat / Arendstraat
Vossenstraat, Egelstraat, Hazenstraat
Deel 's Gravelandseweg (Bussumergrintw/Nimrodln)
Villaparken en Trompenberg Nrd relinen
Renovatie rioolgemalen Havenkwartier en tunnel DDL
Actualisatie GRP en BRP
Invest. t.l.v. onderhoud wegen, straten en pleinen
Totaal ten laste van kapitaalkrediet

856.000
564.000
900.000
586.000
129.000
185.000
30.000
-392.000
2.858.000

Gemeentelijk rioleringsplan 2015:
01.01 GRP J.v.Campenln., oostzijde tussen LdeK. en Erfg.str.
01.01 GRP Villaparken en Trompenberg-Noord

746.700
535.800

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01

202.000
25.000
227.000

454.000
454.000
276.000
125.527
3.038.406 1.979.998

135.170

12.180
147.350

13-11-2013
856.000
466.755
564.000
107.625
900.000
162.000
586.000
175.533
129.000
135.048
185.000
110.518
30.000
35.850
-392.000
2.858.000 1.193.329

4.905
384.463

ja
nee
nee
ja
nee
nee
ja

624.974

384.340
71.912
738.000
229.786
-7.128
20.637
-5.850
-392.000
1.039.697

345.200
-143.123

228.194
300.903

nee
nee

180.681
1.080
53.845
0

12-11-2014
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707.800
507.200

134.406
349.420

01.01 GRP Raadshuiskwartier fase 4
01.01 GRP Staatsliedenkwartier fase 1
01.01 Rioolgemalen
Invest. t.l.v. onderhoud wegen, straten en pleinen
Totaal ten laste van kapitaalkrediet

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01

Gemeentelijk rioleringsplan 2016:
GRP Snelliuslaan
GRP JA Kalfflaan, WC Bradelaan
GRP Wirixstraat
GRP La Rivierestraat
GRP Van Dijkstraat/Bonnikestraat
GRP Turfstraat/Loosdrechtseweg/Bodemanstraat
GRP Reestraat
GRP Laan 40-45
GRP Hyacintenlaan
GRP PC Hooftweg
GRP Albertus Perkstraat
GRP NW Villagebied
GRP Rioolgemalen
Invest. t.l.v. onderhoud wegen, straten en pleinen

01.01 Vervanging wachtdienst voertuig gemalen EMG
01.01 VW transporter, wachtdienst voertuig gemalen IP 2015
01.01 Inrichten nieuwe begraaflokaties 2003 (fase 4)
01.01 - columbarium Zuiderhof (fase 4)
- herbestemming renovatie begraafplaatsen fase 3
- aanvulling krediet 2009
01.01 - verkoop voormalige dienstwoning
Totaal inrichten nieuwe begraaflocatie

01.01 -Voorbereidingskrediet Crematorium Zuiderhof
01.01 -Aanpassen begraafplaats Zuiderhof crematorium

797.050
803.700
245.100
-392.000
2.736.350

755.700
761.800
231.400
-352.600
2.611.300

143.469
144.666
74.644

64.119

548.112
617.134
108.666
-352.600
1.450.409

nee
nee
nee

846.605

314.286

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

859.555

141.940
115.900
143.620
65.940
145.180
120.260
70.785
261.080
95.560
14.420
136.020
158.820
5.920
-235.000
1.240.445

34.410

60.000
25.590

nee
nee

395.222
-72.381

nee

48.090

11-11-2015
373.000
305.000
379.000
173.000
381.000
317.000
195.000
686.000
252.000
39.000
359.000
419.000
14.000
-392.000
3.500.000

224.000
183.000
227.000
104.000
229.000
190.000
117.000
412.000
151.000
23.000
215.000
251.000
9.000
-235.000
2.100.000

60.000
60.000

60.000
60.000

1.174.000
43.500
370.000
-188.000
1.399.500

3-12-2003

0

1.587.500 1.122.983
72.381

69.295

9-10-2009
-188.000
1.399.500

-207.500
987.864

69.295

19.500
342.341

180.083

106.969

-65.052

402.129 2.306.188

-707.317

222.000

11-12-2013

222.000

2.001.000

3-6-2015

2.001.000
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82.060
67.100
83.380
38.060
83.820
69.740
46.215
150.920
55.440
8.580
78.980
92.180
3.080

ja

01.01 -Extra Krediet crematorium

900.000

18-11-2015

900.000

905.000
4.028.000

3-6-2015

905.000
4.028.000

320.000
35.000

3-6-2013

320.000
35.000

900.000
1.175.000

31-10-2006
2-4-2008

01.01 Migratie Suite 4 omgevingsdiensten

98.000

13-7-2011

98.000

01.02 Vervanging kunstgras Anna's Hoeve

220.400

11-11-2015

220.400

85.000

15-9-2016

85.000

01.01 -Renovatie bosdrift
Totaal Crematorium Zuiderhof/Bosdrift
01.01 Applicatielandschap geo-informatie
01.01 Aanschaf GPS apparatuur Landmeten
01.01 Startersleningen
01.01 Partikuliere woningverbetering

01.02 Horeca installatie De Vorstin
Renovatie groenvoorzieningen 2012/2013:
-Gijsbrecht (Nw. Havenw. - Vreel.w.)
-Snelliuslaan (bermen en plantsoenen)
-Oude Enghweg (plantsoen t/o stadskant.)
-Rosarium (Bergweg, Boomberglaan, Toren)
-Kerkelandelaan (achterzijde Lutherhof)
-Kloosterlaan (plantsoen drive-in won.)
-Beatrixtunnel, (taluds oostzijde tunnel)
-Planetenstraat en Jupiterstraat
- herbestemming naar Poolsterstr/Orionlaan
01.03 -Poolsterstraat en Orionlaan
- herbestemming van Planetenstr/Jupiterstr.
01.03 -Beetslaan (rond speelplaats)
01.03 -Schapenkamp (plantsoen Achterom)
Totaal Renovatie groenvoorzieningen 2012/2013:
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03

Renovatie groenvoorzieningen 2014:
01.03 Kraanvogelplein
01.03 Rotonde Vreelandseweg

900.000
162.900
660.945
745.112 3.074.102

81.155
208.786

nee

286.286

2.858
28.441

30.856
6.559

nee
ja

600.000
410.000
1.175.000 1.110.000

-106.737
-268.603

296.737
333.603

nee
nee

122.120

5.515

-29.635

ja

185.500

0

34.900

nee

78.494

6.506

nee

1.523

66.257
3.291
-310
689
56.110
17.735
-561
3.595

nee
ja
ja
ja
nee
nee
ja
nee

12-11-2012
88.000
53.000
5.000
61.000
69.000
23.000
30.000
31.000

88.000
53.000
5.000
61.000
69.000
23.000
30.000
10.000

20.220
49.709
5.310
11.615
12.890
4.140
30.561
6.405

67.000

88.000

13.050

74.950

nee

32.000
22.000
481.000

32.000
22.000
481.000

25.050
18.060
197.009

nee
ja

51.344

6.950
3.940
232.647

35.000
38.000

6.300
31.403

27.911
6.619

789
-22

48.696
1.125

13-11-2013
35.000
38.000

281

ja
ja

01.03 Laapersveldpark
Totaal ten laste van kapitaalkrediet

187.000
260.000

Renovatie groenvoorzieningen 2015:
01.03 groen Neuweg, pleintjes bij v. Limburg Stirumlaan
01.03 groen Edisonplein (in combinatie met ISV)
01.03 groen J.v.Campenln. (in combin. met riolering en weg
Totaal ten laste van kapitaalkrediet

42.750
5.700
77.900
126.350

01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03

Renovatie groenvoorzieningen 2016:
groen rond Joodse begraafplaats
groen rotonde Gooiland
groen Rigelstraat
groen Vlindermeent
groen Luthervijver
groen Burgemeester Schooklaan
groen Bonifaciuslaan

01.03 Infiltratievoorziening Graaf Wichmanstraat

01.03
01.03
01.03
01.03

Instandhouding bomenbestand 2012/2013
-Stieltjeslaan
-'s Gravesandelaan, ten oosten Snelliuslaan
-Raadhuiskwartier, gedeelte Sumatra-, Java-, Borneolaan
-Minckelerstraat (A. Fokkerweg - K. Onnesweg)
Totaal Instandhouding bomenbestand 2012/2013

Instandhouding bomenbestand 2014:
01.03 Vossenstraat e.o.
- herbestemming vanInstandhouding bomenbestand 2008
01.03 s Gravelandseweg
01.03 Surinamelaan
Totaal ten laste van kapitaalkrediet

187.000
260.000

34.310
72.013

1.252
35.782

151.438
152.205

nee

42.750
5.700
77.900
126.350

7.695
1.026
14.022
22.743

4.695
62.370
67.065

35.055
-21
1.508
36.542

nee
ja
ja

15.840
6.580
8.700
58.741
32.680
4.240
13.160
139.941

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

0

6.160
2.420
3.300
23.259
12.320
1.760
4.840
54.059

62.000

nee

4.287
2.202
25.674
29.054
61.217

ja
ja
ja
ja

12-11-2014

28.000
11.000
15.000
102.000
56.000
8.000
22.000
242.000

11-11-2015

62.000

11-11-2009

22.000
9.000
12.000
82.000
45.000
6.000
18.000
194.000
62.000

12-11-2012
148.000
31.000
159.000
172.000
510.000

148.000
31.000
159.000
172.000
510.000

143.713
28.798
104.842
142.946
420.299

116.000

19.483

96.517

nee

87.000
66.000
269.000

15.660
11.880
47.023

71.340
54.120
221.977

nee
nee

28.484
28.484

13-11-2013
82.000
34.000
87.000
66.000
269.000

Instandhouding bomenbestand 2015:

12-11-2014

282

0

01.03 bomen Raadshuiskwartier fase 3
01.03 bomen Staatsliedenkwartier fase 1
Totaal ten laste van kapitaalkrediet
Instandhouding bomenbestand 2016:
01.03 bomen laan 40-45
bomen Burgemeester Schooklaan
bomen Dotterstraat
bomen Kruissteeg
bomen PC Hooftweg
bomen Van Galenstraat

142.500

142.500

62.166

79.495

142.500

142.500

62.166

79.495

839
0
839

ja

12.000
72.000
20.000
11.000
18.000
42.000
175.000

8.700
52.200
14.500
7.920
13.160
30.340
126.820

nee
nee
nee
nee
nee
nee

0

3.300
19.800
5.500
3.080
4.840
11.660
48.180

43.418

4.200

115.782

nee

78.741
78.741

41.259
880.000
921.259

nee

8.722
-8.722

426.278
-426.278

nee

ja

15.000
90.000
25.000
14.000
22.000
53.000
219.000

11-11-2015

163.400

12-11-2014

163.400

120.000
880.000
1.000.000

27-01-2016
28-09-2016

120.000
880.000
1.000.000

01.03 Ondergrondse containers centrum
- dekking reserve afvalstoffenheffing

435.000
-435.000

1-7-2015

435.000
-435.000

01.03 Integrale inzameling Kerkelanden
- dekking reserve afvalstoffenheffing

93.000
-93.000

16-9-2015

93.000
-93.000

0

54.073
-54.073

38.927
-38.927

1.203.000

41955

1.203.000

45.820

90.376

1.066.804

nee

101.040
613.295
-714.335

22-9-2010

101.040
613.295
-714.335
0

41.958
673.733
-715.691
0

0
211.505
-211.505
0

59.082
-271.943
212.861
0

nee

01.03 Verv. kastanjebomen (kastanjebloedingsziekte)
01.03 Extra impuls in groen
Spoor 1
Spoor 2 tot en met 7

01.03 Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen

01.03 Sanering railverkeerslawaai
01.03 Sanering railverkeerslawaai voorbereiding ProRail
- onttrekking trans.post (subsidie Rijk (VROM))
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0

Totaal Programma Wonen en Leven

53.184.506

49.297.456 16.133.040 16.895.375 16.269.041

2. Programma Zorg

-Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. STIP
-Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. STIP
-Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. STIP
02.04 Totaal Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. STIP

250.000
500.772
-225.000
525.772

16-12-2009
30-11-2011
9-1-2013

-Elkerlyc, Schuttersweg 36
-Elkerlyc, Schuttersweg 36
-Elkerlyc, Schuttersweg 36
02.04 Totaal Elkerlyc, Schuttersweg 36

250.000
550.000
47.000
847.000

9-1-2013
12-12-2012
12-12-2012

-Lorentzschool, Lorentzweg OLP
-Lorentzschool, Lorentzweg OLP
-Lorentzschool, Lorentzweg OLP
02.04 Totaal Lorentzschool, Lorentzweg OLP

53.737
32.000
25.000
110.737

16-10-2013
10-12-2014
11-11-2015

18.623
13.965

10-12-2014
11-11-2015

18.623
13.965

02.04 HSV Gymzaal

400.000

10-12-2014

400.000

-Montessori-centrum Gymzaal
-Montessori-centrum Gymzaal
-Montessori-centrum Gymzaal
02.04 Montessori-centrum Gymzaal

20.000
13.000
100.000
133.000

10-12-2014

20.000
13.000
100.000
133.000

50.000
750.000
361.662
1.098.850
75.000
45.553

16-10-2013
10-12-2014

02.04 Wilgetoren OLP
Bavinckschool OLP

-Anna's Hoeve (Lorentzschool)
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
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11-11-2015

11-11-2015
11-11-2015
11-11-2015

250.000
500.772
-225.000
525.772

419.262

106.510

0

250.000
550.000
47.000
847.000

750.295

0

96.705

nee

20.000
20.000

0
916
5.000
5.916

ja

0
13.965

18.623
0

nee
ja

380.000

nee

16.019
13.000
100.000
129.019

nee

53.737
32.000
25.000
110.737

50.000
750.000
361.662
0
0
1.219.403

53.737
31.084
84.821

20.000
3.981

0

3.981

ja

-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve
02.04 Totaal Anna's Hoeve
-Onderwijskundige vernieuwingen Proceon
-Onderwijskundige vernieuwingen Proceon
-Onderwijskundige vern. Bavinck/Nassau/Hasseltschool
02.04 Totaal Onderwijskundige vernieuwingen Proceon
-Onderwijskundige vernieuwingen VSAT
-Onderwijskundige vernieuwingen VSAT
02.04 Totaal Onderwijskundige vernieuwingen VSAT

-Ayoub, Buisweg 9
-Ayoub, Buisweg 9
-Ayoub, Buisweg 9
-Ayoub, Buisweg 9
-Ayoub, Buisweg 9
02.04 Totaal Ayoub, Buisweg 9

02.04 Mozarthof, Mozartlaan 29-31 voorber. Krediet uitbr.
-Mozarthof,nieuwbouw grondverkoop klimop
-opbrengst locaties Jonkerweg en Mozartlaan
-opbr.grond jonker/schuttersweg
-opbr.grond jonker/schuttersweg
-opbrengst dienstwoning
02.04 Totaal opbrengsten

-Comeniuscollege: renovatie en uitbreiding

165.686
364.000
245.025
27.225
42.472
3.225.473

11-11-2015

50.000
81.584
125.000
256.584

16-12-2009
30-11-2011
15-4-2009

91.000
3.072
94.072

9-1-2013
25-6-2014

515.350
53.000
110.000
70.000
20.797
769.147

24-11-2010
2-7-2012
30-11-2011
9-1-2013
25-6-2014

35.000

24-11-2010

-500.000
-1.000.000
-1.500.000
-921.586
-340.000
-4.261.586

5.923.752
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165.686
364.000
245.025
27.225
42.472
3.225.473

426.783 1.690.707

nee

50.000
81.584
125.000
256.584

199.056

0

57.528

nee

91.000
3.072
94.072

34.777

0

59.295

nee

515.350
53.000
110.000
70.000
20.797
769.147

734.335

23.353

11.459

ja

35.000

0

35.000

nee

-2.949.682

nee

3-9-2003
-500.000
16-12-2009 -1.000.000
3-12-2003 -1.500.000
30-11-2011
-921.586
3-12-2003
-340.000
-4.261.586 -1.311.904

15-4-2009

1.107.983

5.923.752

0

-Comeniuscollege: renovatie en uitbreiding
-Comeniuscollege: renovatie en uitbreiding
-Comeniuscollege
02.04 Totaal Comeniuscollege: renovatie en uitbreiding

-135.000
3.300.000
-95.124
8.993.628

2-7-2012
30-11-2011
25-6-2014

-project: Hilda C
-project: Hilda C
-project: Hilda C
-project: Hilda C
-project: Hilda C
-project: Hilda C
-project: Hilda C
-project: Hilda C inkomsten verzekeringspremie
02.04 Totaal project: Hilda C

1.200.000
400.000
1.624.314
246.000
1.602.482
2.294.738
2.382.466
-246.000
9.504.000

15-4-2009
16-12-2009
30-11-2011
2-7-2012
12-12-2012
16-10-2013
10-12-2014
2-7-2012

-135.000
3.300.000
-95.124
8.993.628 8.934.400

0

59.228

nee

1.200.000
400.000
1.624.314
246.000
1.602.482
2.294.738
2.382.466
-246.000
9.504.000 8.061.726 1.500.000

-57.726

ja

384.173

318.578

nee

47.858

167.142

nee

0

232.384

nee

02.04 -project: Hilda C openbare ruimte

702.534

702.534

02.04 -project: Hilda C openbare ruimte rondom

215.000

215.000

02.04 Gesloten box Onderwijshusivesting
Mutatie jaarrekening 2012
Mutaties jaarrekening 2013
Gesloten box Onderwijshusivesting
Gesloten box Onderwijshusivesting
Gesloten box Onderwijshusivesting
Dekking Anna's Hoeve
Larenseweg de Opmaat
Aloysius
Kindercampus
Lorentzschool dekking
Gesloten box Onderwijshuisvesting
Totaal gesloten box

500.000
-10.000
-120.251
62.525
6.000
146.000
-361.662
319.155
180.710
-410
-245.025
-244.658
232.384
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12-12-2012
26-06-13
25-6-2014
16-10-2013
16-10-2013
10-12-2014

500.000
-10.000
-120.251
62.525
6.000
146.000
-361.662
319.155
180.710
-410
-245.025
-244.658
232.384

-217

0

Totaal programma Zorg

21.815.333

21.815.333 18.353.335 3.790.547

-328.549

3. Programma Werken

03.04
03.04
03.04
03.04

Uitvoeringsprogramma fiets 2012:
-Uitbreiden fietsparkeerplaatsen station Noord
-Fietstunnel afrit A27
-Fietspad Huydecopersweg-Maartensdijkseweg
-Uitbreiden fietsparkeerplaatsen Centrum
Totaal Uitvoeringsprogramma fiets 2012

4-7-2012
60.000
148.000
52.500
225.000
485.500

60.000
148.000
52.500
225.000
485.500

03.04 Groest Gooilandplein

1.200.500

1.200.500

03.04 HOV; investeringsbijdrage

2.500.000

16-10-2013

03.04 Voetgangers/fietstunnel
- aanvulling
- aanvulling uit grex tbv inrichting pleinen
- aanvulling herinrichting stationspleinen
- subsidie fietsklemmen/bijdrage ProRail

3.605.000
369.676
565.000
914.500
-914.500

5-10-2005

60.000
30.000
20.000
116.000
57.000

16-9-2015

03.04
03.04
03.04
03.04
03.04

Vervanging parkeermeters 2015
Parkeerautomaten Havenstraatbuurt
Parkeerautomaten Taludweg/Hyancintenlaan
Parkeerautomaten Eemneserweg
parkeermeters AKN gebied
parkeermeters uitbreiding Electrobuurt
Digitalisering parkeervergunningen
Totaal programma Werken

4. Bestuur
04.01 Veilig uitgaan: aanschaf en uitbreiding cameratoezicht
Totaal programma Bestuur

11-11-2015
28-9-2016
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49.527

1.150.973

nee

625.000

4.539.676 4.406.846

60.000
30.000
20.000
116.000
57.000

55.321
4.000
2.816

45.000

9.053.676

171.000

ja
nee
nee
nee

6.578

-14.871
114.782
43.050
73.410
216.371

6.578

1.875.000
-13.425

146.255

ja

26.356
13.400
86.816
53.449

4.679
-356
3.784
29.184
3.551

ja
ja
ja
nee
ja

28.967

16.033

ja

251.668

3.445.474

7-10-2009
10-6-2009
10-6-2009

45.000

171.000

2.500.000

74.871
26.640
9.450
151.590
262.551

9.053.676 5.356.534

3-7-2013

171.000

152.897

171.000

152.897

18.103
0

18.103

nee

5. Programma Financiën en Grondexploitaties
IA
05.01 Module jaarrekening/begroting (Lias)

89.000

12-12-2012

89.000

WIZ
05.01 Digitalisering Sociale Zaken

104.650

13-7-2011

PUZA
05.01 Digitalisering Puza (selfservice)
05.01 Investering t.b.v. ontwikkeling v.d. dienstverlening

45.000
133.000

05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01

Actieplan ICT 2015:
Upgrade database (Oracle 11)
Upgrade Windows server (2008 R2)
Aanschaf firewall & beheerapparatuur GW3
Uitbreiding netwerkapparatuur (switches)
Vervanging bekabeling raadhuis
Vergrote internetbandtbreedte Gemnet
Uitbreiding opslagruimte (NAS)
Upgrade telefooncentrale (BCT)
Verbetering WIFI dekking/bandbreedte
audio & visuele middelen

Technische infrastructuur 2016
05.01 Serverruimte DP/WS
05.01 UPS Dudokpark

05.01
05.01
05.01
05.01

informatiemanagement:
Invoeren mobiele applicatie voor integraal handhaven op locatie
Applicatie online maken afspraken/routing in publieke ruimtes
Invoeren nieuwe belastingapplicatie
Verbeteringen in de financiële processen

OR
05.01 huisvesting EMG
05.01 Uitbreiding beheerpakket openbare ruimte (kernapllicaties)

12.015

1.894

104.650

804

103.846

nee

13-7-2011
11-12-2013

45.000
133.000

36.244
6.913

8.756
126.087

ja
nee

114.000
35.000
50.000
17.000
50.000
75.000
50.000
95.000
25.000

14-11-2013
13-11-2014
12-11-2015
13-11-2014
13-11-2014
12-11-2015
12-11-2015
12-11-2014
12-11-2014
12-11-2014

114.000
35.000
50.000
17.000
50.000
75.000
50.000
95.000
25.000

34.464
23.942
49.112
2.056
66.625
24.131
69.420
2.881

-2.258
9.915
888
11.157
50.000
8.375
320
25.580
6.701

ja
nee
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja

170.000
70.000

12-11-2015
12-11-2015

170.000
70.000

178.219
69.299

-8.219
701

ja
ja

40.000
120.000
186.000
20.000

18-11-2015
18-11-2015
18-11-2015
18-11-2015

40.000
120.000
186.000
20.000

12.225
194.074

40.000
107.775
-8.074
20.000

nee
nee
ja
nee

1.800.000
48.000

9-1-2013
18-11-2015

120
1.161

-44.055
27.197

ja
nee
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75.091

81.794
1.143
0
3.787
0
0
25.549
0
15.418

1.800.000 1.843.935
48.000
19.642

ja

05.02 Migratie VGS/HIS@all naar key2belastingen

110.000

Totaal programma Financiën en Grondexploitaties
Totaal gemeente Hilversum

12-6-2013

3.617.650
87.671.165

110.000

95.048

22.187

-7.235

ja

3.446.650 2.161.407
805.892
479.351
83.784.115 42.157.213 21.743.482 19.883.420

6.3.2 Overzicht grondexploitaties

Omschrijving
Anna's Hoeve
Sanering
Inkomsten

verleend

geraamde geraamde saldo

inkomsten/ inkomsten/ naar

ten laste

Datum

krediet

inkomsten subsidies& op

uitgaven

voorziening positie

Besluit

t/m 2017

grondopbr bijdragen

10-mei-17

eindwaarde t/m 2015

- 8.414.922

V&W

2016

rekening planexpl.

2016

7.038.926

10.417.819

Uitgaven

uitgaven

OHW

9.887.302

restant

afsluiten

budget-

ja/nee planning

ruimte

1.375.996
454.550

2.002.897

nee

2017

nee

2020

nee

2017

nee

2017

75.967
3.302.926

Anna's Hoeve
Bouwplan
Inkomsten

10-mei-17

37.869.233 4.986.136
35.176.933

Uitgaven

9.448.935

4.743.706

28.662.728

25.829.055

3.077.557

6.270.320

-7.678.436

14.713.972

KPN Locatie Regev
terrein
Inkomsten

10-mei-17

695.830

925.100

1.915.879

Uitgaven

786.930

150.000

684.000

313.325

458.931

1.143.623

294.949

-164.674

LageNaarderweg/
Crailoseweg
Inkomsten

10-mei-17

1.000.000 6.679.819

6.679.819
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1.000.000

7.290.544

Uitgaven

7.156.048

24.823

109.673

-389.275

501.052

WW Egelshoek
Inkomsten

10-mei-17

361.448 6.109.512
9.307.009

Uitgaven

5.597.776

34.049

8.675.317

631.691

2.836.049

2.836.049

2.836.049

ja

2017

nee

2017

839.136

Monnikenberg,
ant.overeenkomst
Inkomsten
Uitgaven

1-feb-12

704.000
704.000

708.165

-4.165

571.687

132.313

-

-136.478

Voorziening
Planexploitaties

-2.252.790

Totaal inkomsten

4.927.755

Totaal uitgaven

4.647.552

Saldo

2.836.049

2.836.049 16.803.144

Voor de indexering m.b.t. de kostenstijging is in de actualisatie grondexploitaties 2017 een aanname gedaan van 2,0 % per jaar. Dit sluit aan bij de BDB
bouwkostenindex, maar is hoger dan de CPI index over het afgelopen jaar. In de grondexploitaties 2016 was de aanname voor kostenstijging nog 1,5% per
jaar. De index is verhoogd omdat verwacht wordt dat de bouwkosten een inhaalslag gaan maken de komende jaren.
Op dit moment zien we stijgende woningprijzen, waar tegenover, echter ook de bouwkosten van woningen stijgen. De woningmarkt van Hilversum blijft
relatief gewild. In de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een trendmatige stijging van de opgenomen grondwaarde van 2% per jaar.
Het rentepercentage waarmee in de grondexploitaties rekening wordt gehouden is 2,3% en is gewijzigd ten opzichte van 2016. De manier waarop de rente
nu bepaald wordt, wordt sinds 2016 door nieuwe richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven.
Conform de nieuwe richtlijnen van de BBV wordt een rentepercentage van 2,0% aangehouden over de Voorziening Planexploitaties.
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In schema:
Gebruikte parameters

Grondexploitaties
2017

2016

rentepercentage kosten

2,00%

1,50%

rentepercentage opbrengstenstijging

2,00%

0,00%

rentepercentage grondexploitaties

2,30%

3,00%

rentepercentage voorziening planexploitaties

2,00%
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6.3.3 Overzicht Infra
restant
budgetruimte
nieuw
projectnaam (Infra)
31-12-2015 budget 2016
Hilversum Noord duurzaam veilig (Erfgooierskwartier) fase 1
158.653
Bereikbaarheidsteam
63.994
Onvoorziene infrastructurele werkzaamheden
120.637
Flankerend beleid
152.083
Minckelersstraat tunnel t/m Kleine Drift
516.654
Hoge Naarderweg 30 km gebied (maatregel 71)
-111.902
Herinrichting 30km-gebied Lorentzweg
218.181
J.v.d. Heijdenstraat -Larenseweg-Eemnesserweg
-458.015
Deel overschot naar Veilig naar school
-400.000
Veilig naar school
319.526
Totaal
579.811
0

292

inkomsten
in 2016

uitgaven
in 2016

1.406
43.063

17.394

98.502

17.394

139.421
282.392

restant Info afsluiten
budgetruimte ja/nee planning
31-12-2016
158.653
ja
63.994
ja
120.637
ja
150.677
ja
473.591
ja
-111.902
ja
218.181
ja
-539.123
ja
-400.000
180.105 nee
2017
314.813

6.4 Staat van reserves
nr. omschrijving reserve

saldo
besteding toevoeging onttrekking onttrekking saldo
begin
resultaat realisatie realisatie afschrijving einde
dienstjaar vorig jaar
op activa dienstjaar

Programma 1
1
2
3
4
5
6
7
8

Herinrichting marktterrein (beklemd)
Geluidsbelastingkaarten
Afvalstoffen (egalisatiereserve)
De Vorstin (beklemd)
Beeldende kunst
Transities Cultuur
Buurtsportcoaches
Nominatie landgoed Zonnestraal
Totalen programma 1

232
119
1.389
1.648
103
2
272
3.765

353
1.585

-715
-70
-8
-34

353

240
1.825

-757

2.244

-125

-70

585
119
2.259
1.578
94
2
238
240
5.116

Programma 2
9
10
11
12
13
14
15

Onderwijsgebouwen
Project Larense weg (beklemd)
Decentralisaties sociaal domein
Maatsch. opvang verslavingzorg
Vrouwenopvang
Reg. Coörd. nazorg ex-gedetineerden
Huishoudelijke hulp toelage
Totalen programma 2

562
569
6.684
643
706
9
1.496
10.669

-11

2.681
558
7.570
643
449
9
1.496
13.406

-

83
31
200
436
127
376
1.253

-

-

-11
1.625

-739
-257

1.625

2.244

-1.121

Programma 3
16
17
18
19
20
21
22
23

Projecten beleidsplan Soza
Voorbereiding ESF periode 2014 - 2020
Inburgeringstrajecten
Implementatie participatiewet
Creatieve sector
Reserve werklocaties
Investeringen in Hilversumse economie
Regionaal mediacentrum
Totalen programma 3

100
56
182
100
381
436
627
500
2.382

-17
-25
-182
500
-57

-600
-124

261

-

-500
-124
-1.390

-

-153
-153

Programma 4
24 Veilig uitgaan
Totalen programma 4

153
153

-

Programma 5
25
26
27
28
29
30
31

Algemene reserve, ongebonden
Algemene reserve, gebonden
Bedrijfsvoeringsreserve
Principal toolbox
Frictiekosten Slank & Hoogwaardig
Decentrale loonruimte
Huisvesting / DHI (beklemd)
Totalen programma 5

3.501
59.640
207
107
1.419
119
775
65.769

488
6.801

-

-1.396

-46
-46

3.501
65.656
-0
635
119
1.218
71.129

Totaal alle programma´s

82.739

9.040

4.069

-4.817

-127

90.904
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6.628
-207
-107

-612

-784

Toelichtingen op de reserves
1. Herinrichting marktterrein (beklemd)
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Onttrekkingen i.v.m. afschrijving op activa
Waarde per 31 december

bedrag
232
353
585

referentie
1
2

Referentie 1:
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.
Referentie 2:
Conform het raadsbesluit van 1 juli 2015 is bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 besloten om
de dekking voor het aanvullend krediet (€ 353.000 van de aanvullende investering van € 2.100.000)
toe te voegen aan deze reserve.
2. Geluidsbelastingkaarten
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
119
119

referentie
1

Referentie 1:
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. Het doel is de overgebleven middelen te
besteden voor de tweede (5-jaarlijkse) cyclus, die eind 2016 is gestart.
3. Afvalstoffen (egalisatiereserve)
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
1.389
1.585
-715
2.259

referentie
1
2
3

Referentie 1:
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 reserve is in het verleden
vooral gevormd door meevallers in de uitgaven van de Gewestelijke Afvalstoffendienst.
Referentie 2:
In 2016 is de ontvangst van de zogenaamde VAM-gelden aan deze reserve toegevoegd.
Referentie 3:
Voor 2016 was een totale onttrekking begroot van € 1.006.000. De realisatie is € 715.000 en is
daarmee € 291.000 minder dan begroot. Dit komt doordat er een hogere opbrengst
afvalstoffenheffing is gerealiseerd, er minder is onttrokken ten behoeve van het project
ondergrondse containers (het project Centrum is later gestart en het project Kerkelanden gaf een
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voordelige afrekening 2015) en de teruggave van het GAD lager uitviel dan begroot. Zie hiervoor ook
de toelichting bij thema Groene Stad en het Investeringsprogramma.
4. De Vorstin (beklemd)
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Onttrekkingen i.v.m. afschrijving op activa
Waarde per 31 december

bedrag
1.648
-70
1.578

referentie
1

2

Referentie 1:
Het doel van deze beklemde reserve is financiële dekking voor de afschrijvingskosten op een deel van
de investeringen (€ 2.100.000) in het gebouw van de Vorstin.
Referentie 2:
Rekening houdend met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar bedraagt het deel van de
afschrijvingslasten (€ 2.100.000 gedeeld door 30 jaar=) € 70.000.
5. Beeldende kunst
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
103
-8
94

referentie
1
2

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is het hebben van extra financiële middelen voor de uitvoering van
projecten beeldende kunst, indien het budget van € 22.000 in de exploitatiebegroting niet toereikend
is. Daarnaast is er in de begroting 2016 een onttrekking geraamd voor de realisatie van een beeld van
W.M. Dudok in het jaar van het Dudokjaar.
Referentie 2:
De werkelijke lasten zijn in 2016 € 30.0000. Dit is inclusief de voorbereidingskosten Dudok
Monument ad € 4.500. Geplande realisatie van het beeld heeft in 2016 niet plaatsgevonden.
6. Transities Cultuur
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
2
2

referentie
1
2

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is om financiële dekking te hebben voor de volgende doelen:
 de projectplannen en de realisatie van veranderopgaven voor de Bibliotheek, De Vorstin, Theater
 Achterom, Cultuur Educatie, Globe en Museum Hilversum te kunnen dekken;
 de frictiekosten Globe en de bibliotheek;
 hiermee samenhangende organisatiekosten en financieel/economische/juridische adviezen.
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Referentie 2:
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor de uitgaven voortvloeiende uit de Veranderagenda
Cultuur. De afronding heeft plaats gevonden. Het restant van deze reserve kan vrijvallen waarna de
reserve opgeheven kan worden.
7. Buurtsportcoaches
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
272
-34
238

referentie
1
2

Referentie 1:
Bij de behandeling van de jaarstukken 2013 is besloten tot de instelling van deze reserve en de
storting daarin van € 272.000. 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 Combinatiefuncties/buursportcoaches. Het budget is bestemd om gedurende
de jaren 2014 tot en met 2020 in te zetten voor een coördinatiefunctie en een activiteitenbudget
voor de buurtsportcoaches.
Referentie 2:
In de programmabegroting was opgenomen dat er € 65.000 zou worden besteed en aan de reserve
onttrokken zou worden. Op rekeningbasis zijn de uitgaven lager uitgevallen en is dus ook een
navenant lager bedrag aan de reserve onttrokken.
8. Nominatie landgoed Zonnestraal
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
240
240

referentie
1

Referentie 1:
Bij de behandeling van de kadernota 2016 op 6 juli 2016 is Amendement A16/51 ingediend waarmee
een bestemmingsreserve “Nominatie landgoed Zonnestraal” is ingesteld. Deze middelen
zijn bestemd voor het opstellen van een nominatiedossier en het creëren van (inter)nationaal
draagvlak om het proces van plaatsing van Landgoed Zonnestraal op de UNESCO Werelderfgoedlijst
succesvol af te ronden.
9. Onderwijsgebouwen
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
562
2.244
-125
2.681

referentie
1
2
3

Referentie 1:
Bij de vaststelling van de concernjaarstukken 2011 -raadsbesluit 9 juni 2012- heeft de gemeenteraad
besloten om de vroegere beklemde reserve Combinatieschool Hilversum Noord een algemener
karakter te geven en deze om te zetten in een bestemmingsreserve Onderwijsgebouwen.
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Referentie 2:
In het verslagjaar is aan het licht gekomen dat de verkoopopbrengsten van niet meer in gebruik
zijnde schoolgebouwen niet correct in de administratie zijn opgenomen, namelijk als inkomsten
tegenover daarmee samenhangende nieuwe investeringen in schoolgebouwen. Volgens het BBV mag
dit niet en moeten deze opbrengsten –als ze als dekking worden gebruikt voor nieuwe investeringenin een beklemde reserve worden gestort. Conform het raadsvoorstel ‘Slot begrotingswijziging 2016’
(raadsbesluit 14 december 2017) zijn daarom deze inkomsten toegevoegd aan de reserve.
Referentie 3:
In de programmabegroting is rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve tot dit bedrag
voor de afwaardering van de boekwaarde van de gesloopte panden voor het Hilda-C-project. De
afboeking heeft conform dit voornemen plaatsgevonden.
10. Project Larenseweg (beklemd)
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Onttrekkingen i.v.m. afschrijving op activa
Waarde per 31 december

bedrag
569
-11
558

referentie
1

2

Referentie 1:
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.
Referentie 2:
Conform de programmabegroting 2016 is € 11.000 aan de reserve onttrokken.
11. Decentralisaties sociaal domein
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
6.684
1.625
-739
7.570

referentie
1
2
3

Referentie 1:
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. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 16 oktober 2013 de bestemmingsreserve
decentralisaties sociaal domein gevormd. Destijds is de hoogte bepaald op € 8.100.000 (zie ook RIB
2014-43).
Referentie 2:
De raad heeft in de raadsvergadering over de jaarstukken 2015 (6 juli 2016) besloten de reserve weer
aan te vullen tot het oorspronkelijke niveau van 8,1 miljoen. Hiervoor is een additionele dotatie
gedaan van € 1.625.000.
Referentie 3
In de begroting is een onttrekking geraamd van € 1.809.000, waarvan € 739.000 is gerealiseerd. Het
verschil van € 1.070.000 wordt als volgt verklaard:
 In de begroting is € 800.000 geraamd als onttrekking ter dekking van de zorgkosten Jeugd en
WMO, vanwege de onderbestedingen op deze zorgkosten is de reserve niet onttrokken
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In de begroting is € 500.000 geraamd als onttrekking ter dekking van de aanpak Multi Probleem
Huishoudens. In een beeldvormende sessie in november is de raad hierover geïnformeerd. Per
31 december 2016 zijn de uitgaven € 280.000. Het restant van € 220.000 is derhalve niet
onttrokken.
In de begroting is € 50.000 geraamd voor de inzet van een visitatiecommissie om het
functioneren van het Sociaal Plein te meten. Het bezoek van een visitatiecommissie is echter
uitgesteld, omdat dit pas zinvol wordt geacht als de maatregelen uit het project WINST zijn
doorgevoerd. De begrote € 50.000 zijn derhalve niet onttrokken uit de reserve.

De onttrekking van € 739.000 is opgebouwd door € 300.000 voor de invoering van de
decentralisaties, € 280.000 voor de aanpak Multi Probleem Huishoudens en € 159.000 voor
herindicatie.
12. Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg
omschrijving
Stand per 01 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
643
643

referentie
1

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is om de voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg door
Hilversum van het Rijk ontvangen middelen voor de regio te behouden. Dit om deze middelen in
latere jaren te kunnen inzetten voor deze doelgroep.
13. Vrouwenopvang
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
706
-257
449

referentie
1
2

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is om de voor de vrouwenopvang door Hilversum van het Rijk ontvangen
middelen voor de regio te behouden. Dit om deze middelen in latere jaren te kunnen inzetten voor
deze doelgroep
Referentie 2:
In het raadsvoorstel ‘Gezamenlijke vrouwenopvang Flevoland en Gooi en Vechtstreek’ van 1 april
2015 is opgenomen dat er € 257.000 uit deze reserve gehaald mag worden voor de afwerking van de
woningen, het aanschaffen van meubilair en dergelijke.
14. Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
9
9

referentie
1

Referentie 1:
Bij het vaststellen van de concernjaarrekening 2011 is € 54.000 - dat nog in 2011 als decentralisatieuitkering Regionale coördinatie nazorg ex gedetineerden via de algemene uitkering is ontvangen
(septembercirculaire 2011)- aan een bestemmingsreserve toegevoegd. Al enige jaren is geen gebruik
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gemaakt van deze reserve. In het raadsvoorstel behorende bij deze jaarstukken zal daarom worden
voorgesteld de reserve op te heffen.
15. Huishoudelijke hulp toelage
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
1.496
1.496

referentie
1

Referentie 1:
In de meicirculaire 2015 is de aan Hilversum toegekende Huishoudelijke Hulp Toelage opgenomen.
Conform het raadsbesluit (16 september 2015) is de uitkering gereserveerd. Samen met de regio
heeft Hilversum dit budget aangevraagd voor het in regioverband ontwikkelde beleid om de
werkgelegenheid op het gebied van huishoudelijke hulp te stimuleren. Zie hiervoor het raadsvoorstel
en –besluit ‘Hulp bij het huishouden toeslag (HHT)’ van 18 november 2015.De Regio is in het
verslagjaar begonnen met de uitvoering van dit plan.
In de programmabegroting 2017 is rekening gehouden met een onttrekking van € 1.496.000 aan deze
reserve en zal dit bedrag aan de Regio overgemaakt worden.
16. Projecten beleidsplan Soza
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
100
-17
83

referentie
1
2

Referentie 1:
De gemeenteraad heeft op 9 januari 2013 in het kader van de 2e tussentijdse rapportage besloten
om een reserve voor dit doel in te stellen en hierin € 1 miljoen te storten. Het gaat hier om projecten
die in het projectenboek Sociale zaken 2012-2015, behorende bij het Uitvoeringsplan Sociale zaken
2012-2015, zijn opgenomen. In de achter ons liggende jaren zijn hieruit de kosten van deze projecten
gedekt waardoor het saldo van de reserve per 1 januari 2016 nog € 100.000 bedroeg.
Referentie 2:
Conform de begroting 2016 is € 17.000 besteed aan de verdere uitvoering van deze projecten. Het
gaat hier vooral om projecten voor jongeren tot 27 jaar (startersbeurs, jongerenvoucher en
ondersteuning).
17. Voorbereidingskosten ESF periode 2014 - 2020
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
56
-25
31

referentie
1
2

Referentie 1:
De gemeenteraad heeft op 5 maart 2014 op het voorstel ‘Algemene uitkering vlg. decembercirculaire
2013’ besloten om de middelen die wij als centrumgemeente nog in 2012 hebben ontvangen in een
reserve te storten. In de achter ons liggende jaren zijn de voorbereidingskosten hieruit gedekt
waardoor het saldo van de reserve per 1 januari 2016 nog € 56.000 bedroeg.
Referentie 2:
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In de begroting 2016 is een onttrekking geraamd van € 25.000. Er is in het verslagjaar € 25.000
besteed en aan de reserve onttrokken.
18. Inburgeringstrajecten
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
182
-182
-

referentie
1
2

Referentie 1:
In het raadsvoorstel tot vaststelling van de concernjaarstukken 2012 is opgenomen om deze reserve
in te stellen en hierin de voor 2013, 2014 en 2015 benodigde middelen, die nodig zijn om de al in
gang gezette inburgeringstrajecten af te ronden, te storten.
Referentie 2:
De raad heeft in de raadsvergadering over de jaarstukken 2015 (6 juli 2016) besloten de reserve op te
heffen en het restant te laten vrijvallen.
19. Implementatie participatiewet
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
100
500
-600
-

referentie
1
2
3

Referentie 1:
Hilversum ontvangt als centrumgemeente via het gemeentefonds middelen voor het inrichten van
een regionaal werkbedrijf. Hiervoor is zoals vermeld in de RIB 2015-18 is op 6 maart 2015 het
Convenant Werkkamer gesloten. De ontvangen bedragen zijn in de reserve Implementatie
participatiewet reserve gestort alvorens deze over te dragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek.
Referentie 2:
In 2015 heeft Hilversum centrumgemeente via het gemeentefonds € 500.000 ontvangen voor het
inrichten van een regionaal werkbedrijf (zie hiervoor het raadsvoorstel van 4 maart 2015 over de
decembercirculaire 2014 gemeentefonds). In 2015 zijn geen uitgaven gedaan, derhalve is het bedrag
van € 500.000 bij de jaarrekening 2015 aan de reserve toegevoegd.
Referentie 3:
Voor de periode 2014 t/m 2016 is in totaal vanuit het Rijk € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld aan de
arbeidsregio Gooi en Vechtstreek voor de opstart en inrichting van de Werkkamer. Op basis van
het marktbewerkingsplan van de regionale werkkamer (zie ook wethouders brief van 11 februari
2016) zijn de middelen in 2016 over gedragen aan de regio, waarvan € 0,6 miljoen vanuit de reserve.
20. Creatieve sector
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
381
-181
200

referentie
1
2

Referentie 1:
De raad heeft op 26 juni 2013 het raadsvoorstel 'Nota Creatieve Sector Hilversum' vastgesteld.
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Deze nota bevatte niet alleen een doorontwikkeling (aanscherping van) het lopende
activiteitenprogramma, maar tevens een gerichte intensivering. Hierbij is een reserve Creatieve
Sector ingesteld ten behoeve van de (extra) geraamde kosten in de jaren 2014-2016.
Referentie 2:
De werkelijke onttrekking bedraagt € 181.000. In 2015 was de bijdrage van Hilversum aan
evenementen € 57.000 meer dan begroot. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2015 heeft de raad
besloten deze overschrijding te dekken door een extra onttrekking ad € 57.000 uit de reserve
Creatieve sector. In de begroting 2016 was een onttrekking geraamd van € 220.000. De werkelijke
onttrekking is aanmerkelijk lager (€ 124.000) doordat de geplande plannen door Hilversum, in
samenwerking met de partners in de stad, enigszins zijn vertraagd. In 2016 is er € 181.000 (€ 57.000
+ € 124.000).
21. Werklocaties
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
436
436

referentie
1
2

Referentie 1:
Bij raadsvoorstel 10 (9 januari 2013) inzake het Programma Havenkwartier, heeft de raad besloten
een bestemmingsreserve Werklocaties in te stellen. Aanvullend heeft de raad, bij vaststelling van het
Programma Bedrijventerrein Kerkelanden (10 december 2013), besloten deze reserve aan te vullen
tot € 454.000. Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor het aanjagen van onderdelen van deze
programma’s en tevens voor cofinanciering bij aanvraag van (provinciale) subsidies.
Conform het raadsbesluit bij de jaarstukken 2013 is een ontvangen subsidie ad € 15.000 toegevoegd
aan de reserve. In de jaarrekening 2015 is € 33.000 onttrokken waarmee het saldo op € 436.000
komt.
Referentie 2:
In de vergadering van 28 september 2016 heeft uw raad ingestemd met de aanleg van een
2e ontsluitingsweg aan bedrijventerrein Kerkelanden. De uitvoeringskosten van de aanleg van een
2e ontsluitingsweg zijn geraamd op € 436.000. De kosten worden gedekt door een onttrekking uit de
reserve Werklocaties ad € 436.000. In 2016 zijn er echter geen kosten gemaakt. Een onttrekking blijft
derhalve achterwege.
22. Investeringen in de Hilversumse economie
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
627
-500
127

referentie
1
2

Referentie 1:
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 had eveneens effect op de kadernota 2014, omdat onttrekkingen uit
deze reserve dekking vormen voor het nieuwe beleid uit het coalitieakkoord. De bestedingen vinden
plaats in de jaren 2015 tot en met 2017. In de begroting 2017 wordt het restant van € 127.000
onttrokken.
Referentie 2:
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In 2016 is de geraamde onttrekking ad € 500.000 onttrokken, conform de Kadernota 2014 ter
dekking van de nieuwe plannen.
23. Regionaal mediacentrum
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
500
-124
376

referentie
1
2

Referentie 1:
De raad heeft op 27 januari 2016 de reserve Regionaal mediacentrum ingesteld. De reserve heeft als
doel om de subsidie-afbouw te dekken en hervormingen van de lokale omroep tot een regionaal
mediacentrum mogelijk te maken.
Referentie 2:
In de begroting 2016 was een onttrekking geraamd van € 150.000. De werkelijke onttrekking voor de
gemaakte kosten ten behoeve van de lokale omroep sector in 2016 bedraagt € 124.000.
24. Veilig uitgaan
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
153
-153
-

referentie
1
2

Referentie 1:
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.
Referentie 2:
De laatste onttrekking ad € 153.000 heeft in 2016 plaatsgevonden. De stand van de reserve is per
31 december 2016 nihil en kan bij deze jaarrekening 2016 opgeheven worden.
25. Reserve ongebonden
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

bedrag
3.501
3.501

referentie
1

Referentie 1:
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.
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26. Reserve gebonden
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
59.640
6.628
-612
65.656

referentie
1
2
3

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is het realiseren van inkomsten in de vorm van bespaarde rente. Deze
inkomsten komen ten gunste van de exploitatie.
Referentie 2:
De toevoeging betreft het rekeningresultaat 2015 (€ 9,0 mln.) minus de mutaties op de reserves
(€ 2,4 mln) conform het raadsbesluit over de jaarstukken 2015.
Referentie 3:
De onttrekkingen hebben voor € 362.000 betrekking op de overhevelingen zoals deze door de raad
zijn vastgesteld bij het besluit over de jaarstukken 2015. Het resterende bedrag ad € 250.000 is aan
deze reserve onttrokken om de toevoeging aan de reserve Nominatie landgoed Zonnestraal te
realiseren. Dit is conform het raadsbesluit bij de kadernota 2016.
27. Bedrijfsvoeringsreserve
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
207
-207
-

referentie
1
2

Referentie 1:
In de vergadering van 25 juni 2014 heeft de raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 besloten
de dienstreserves op te heffen en een algemene bedrijfsvoeringsreserve in te stellen. Deze reserve is
bestemd voor het organiseren van concernbrede activiteiten op het gebied van hoogwaardige
organisatie. De toevoeging van deze reserve is afhankelijk van het behalen van een aantal prestatieindicatoren van het dashboard, zoals vermeld in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting. Bij de
jaarstukken 2014 is inmiddels de systematiek van beloning opgeheven.
Referentie 2:
Conform het raadsbesluit over de jaarstukken 2015 om deze reserve vrij te laten vallen.
28. Principal Toolbox
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
107
-107
-

referentie
1
2

Referentie 1:
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. De implementatie van de Principal Toolbox is
in 2015 uitgevoerd.

303

Referentie 2:
Conform het raadsvoorstel van 6 juli 2016 is de reserve opgeheven en het saldo toegevoegd aan de
algemene reserve.
29. Frictiekosten Slank & Hoogwaardig
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
1.419
-784
635

referentie
1
2

Referentie 1:
Het doel van deze bestemmingsreserve is:
Frictiekosten Slank: het kunnen beschikken over middelen om de frictiekosten die gemoeid zijn met
de formatiereductie vanwege het realiseren van bezuinigingsopdrachten (slank) op te kunnen
vangen;
Frictiekosten hoogwaardig: het kunnen beschikken over middelen om de frictiekosten die gemoeid
zijn met de organisatie ontwikkeling op te kunnen vangen;
Frictiekosten andere rolneming; het kunnen beschikken over middelen om de frictiekosten op te
kunnen vangen die het gevolg zijn van een andere rolneming door de gemeente.
Referentie 2:
De regulier geraamde onttrekking 2016 bedroeg € 1,4 miljoen. In 2016 wordt er € 784.000
onttrokken uit de reserve. Dit is € 616.000 minder dan in de begroting opgenomen. Dit komt omdat
aan de ene kant medewerkers eerder uit dienst zijn gegaan dan de prognose en aan de andere kant
dat medewerkers zijn herplaatst binnen de gemeente Hilversum.
30. Decentrale loonruimte
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Waarde per 31 december

bedrag
119
156

referentie
1

Referentie 1:
Het doel van deze bestemmingsreserve is het voldoen aan de afspraken met het Georganiseerd
Overleg dat de niet in enig jaar bestede middelen voor de decentrale arbeidsvoorwaarden worden
gereserveerd voor toekomstige uitgaven op dit terrein. In de begroting is een structureel bedrag van
0,1 % van de loonsom (= € 37.000) opgenomen voor het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg.
Aanwending van dit budget voor concernbrede activiteiten vindt plaats in het overleg met het
Georganiseerd Overleg.
31. Huisvesting / DHI (beklemd)
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Onttrekkingen i.v.m. afschrijving op activa
Waarde per 31 december

bedrag
775
488
-46
1.218

referentie
1
2
3

Referentie 1:
Het doel van deze beklemde reserve is financiële dekking voor de afschrijvingslasten op:
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de investering in extra voorzieningen ten behoeve van het bedrijfsrestaurant in het stadskantoor
van € 40.000;
 een gedeelte van de investeringen die gedaan zijn voor de totstandkoming van het stadskantoor
(afschrijvingstermijn 40 jaar).
De opbouw van dit deel van de beklemde reserve is gerealiseerd door de verkoop van de overbodig
geworden panden Koninginneweg 10 en 12 en het daarnaast gelegen parkeerterrein. In 2011 zijn de
twee panden verkocht. De hieruit resulterende opbrengsten zijn in 2011 aan de beklemde reserve
toegevoegd.
Referentie 2:
In 2015 is het overbodig geworden parkeerterrein gelegen naast het pand Koninginneweg 12
verkocht. De opbrengst van € 488.000 is toegevoegd aan de beklemde reserve.
Referentie 3:
Gedurende een periode van 10 jaar (2010-2019) wordt afgerond € 46.000 aan de beklemde reserve
onttrokken. Nadat de investering in het bedrijfsrestaurant is afgeschreven, bedraagt de jaarlijkse
onttrekking nog € 43.000 (tot einde reserve).
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6.5 Staat van voorzieningen
N
r Omschrijving voorziening

1
2
3
4

Programma 1
Spaarvoorziening rioleringen
Egalisatievoorziening rioleringen
Groot onderhoud begraafplaatsen
Onderhoud kunstwerken OR
Totaal programma 1
Programma 2
Frictiekosten GGD
Onderhoud schoolgebouwen
Totaal programma 2
Programma 3
Groot onderhoud parkeergarages
Totaal programma 3
Programma 4
Pensioenen wethouders
Totaal programma 4
Programma 5
Meerjarenonderhoud Raadhuis
Meerjarenonderhoud
Stadskantoor
Onderhoud maatsch. vastgoed en
o.s.
Persoonsgebonden
opleidingsbudget

Bedragen x 1000
Saldo
Mutaties via de exploitatie
Saldo einde
begin
Rechtstreekse
dienstjaar vermeerdering vermindering
dienstjaar
en
en onttrekkingen

0

-19

37.307
1.423
366
23
39.118

0

-15
-180
-196

59
227
286

142
142

0

-179
-179

153
153

4.066
4.066

321
321

0

-182
-182

4.205
4.205

9
1
0
1
1
1
2
1
3 Infrawerken binnenstad
1
4 Planexploitaties
Totaal programma 5

1.165

479

-534

1.110

115

138

-83

170

1.038

1.355

-1.038

1.355

-41

0

5.042
8.141

151
2.123

-105
-805

-2.836
-4.532

2.253
4.928

Totaal alle programma's

48.701

5.902

-805

-5.107

48.690

5
6

7

8

34.585
1.227
320
15
36.147

2.722
196
65
8
2.990

75
82
157

325
325

190
190

741

-19

-700

40

40

Toelichtingen op de voorzieningen
1. Spaarvoorziening rioleringen
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
34.585
1
2.722
2
37.307

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om te zijner tijd (naar verwachting 2034) te komen tot een
voorziening die dezelfde hoogte heeft als de boekwaarde van de activa. Deze voorziening kan dan
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worden gebruikt om alle activa in één keer af te boeken, waarna de situatie is bereikt dat de
jaarlijkse investeringen in de riolering direct ten laste van de exploitatie kunnen worden gebracht.
Referentie 2:
De vermeerdering van € 2.722.000 heeft betrekking op enerzijds de aan deze contante waarde
voorziening toegevoegde rente (€ 1.038.000) en anderzijds de dotatie op grond van de spaarfunctie
(€ 1.684.000 conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)). Het GRP wordt om de vijf jaar
geactualiseerd. Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad het nieuwe GRP voor het tijdvak 2015-2020
vastgesteld.
2. Egalisatievoorziening rioleringen
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Verminderingen ten bate van exploitatie
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
1.227
1
196
2
1.423

Referentie 1:
Als gevolg van gewijzigde regelgeving in het kader van de BBV is de reserve rioleringen omgezet in
een egalisatievoorziening. In deze voorziening worden jaarlijks de resultaten van de exploitatie
riolering verrekend en kunnen bij het bepalen van de tarieven, middelen uit deze voorziening vrij
worden gemaakt om het tarief voor de rioolheffing te verlagen.
Referentie 2:
De toevoeging van € 196.000 betreft het resultaat 2016 van de exploitatie riolering. Dit resultaat is
gevormd door € 59.000 meer inkomsten voor rioolrechten, € 51.000 minder uitgaven voor
kwijtscheldingen, en € 86.000 minder uitgaven (met name ledigen kolken en schoonmaak riolen) in
de exploitatie van de riolen gemalen.
3. Groot onderhoud begraafplaatsen
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Verminderingen ten bate van exploitatie
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
320
1
65
2
-19
3
366

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de begraafplaatsen te
kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. Door middel van jaarlijkse
dotaties en onttrekkingen worden de meerjarige onderhoudskosten over de jaren gespreid zodat de
jaarlijks vast te stellen tarieven niet teveel schommelingen ondervinden. De stand van de voorziening
bedraagt per 1 januari 2016 € 320.0000.
Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 65.000 en is gebaseerd op de meerjarige
onderhoudsplanning die in 2015 is geactualiseerd.
Referentie 3:
In het verslagjaar zijn onttrekkingen geboekt tot een bedrag van € 19.000 voor het uitgevoerde
onderhoud aan de panden op de begraafplaatsen. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo van de
voorziening € 366.000.
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4. Onderhoud kunstwerken openbare ruimte
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
15
1
8
2
23

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om te kunnen voorzien in het planmatig onderhoud aan
kunstwerken in de openbare ruimte.
Referentie 2:
Jaarlijks wordt € 8.000 toegevoegd aan de Voorziening. De dotatie is gebaseerd op een bouwkundige
inschatting wat nodig is voor (ver)plaatsingen, beveiliging en herstel van kunstwerken in de openbare
ruimte.
5. Frictiekosten GGD
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Verminderingen ten bate van exploitatie
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
75
1
-15
2
59

Referentie 1:
De gemeenteraad heeft deze voorziening op 21 december 2011 ingesteld. Het doel van deze
voorziening is om de GGD financiële middelen te verschaffen ter dekking van de frictiekosten van de
GGD voor de indertijd doorgevoerde bezuinigingen. Het laatste jaar van de voorziening is 2019.
Referentie 2:
Aan onttrekkingen is in 2016 geboekt het aandeel in de frictiekosten 2016 zoals nu door de Regio in
rekening gebracht (€ 12.000) en een kleine negatieve afwikkeling (€ 3.000) over de frictiekosten
2015.
6. Onderhoud schoolgebouwen
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
82
1
325
2
-180
3
227
4

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening was in eerste instantie om in de toekomst adequaat onderhoud aan
de schoolgebouwen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. Per 1-12015 is het buitenonderhoud van de onderwijsgebouwen over gegaan naar de scholen. Vanaf 1
januari 2015 wordt alleen nog het onderhoud van de gymlokalen uitgevoerd.
Referentie 2:
In de Realisatie 2016 is de reguliere en geraamde storting van € 125.000 voor de gymlokalen
opgenomen. Daarnaast is een extra storting gedaan van € 200.000 in verband met de onder
referentie 1 genoemde overdracht van het onderhoud van de schoolgebouwen per 1 januari 2015.
Zie hiervoor ook de programmaverantwoording programma 2, thema 2.4 (Onderwijs en jeugdzaken).
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Referentie 3:
In het verslagjaar is € 180.000 aan de voorziening onttrokken. Dit betrof enerzijds onttrekkingen die
betrekking hadden op de gymlokalen (€ 96.000) en anderzijds onttrekkingen voor de nog
noodzakelijk gebleken werkzaamheden voor de schoolgebouwen (€ 84.000).
Referentie 4:
De werkzaamheden voor de schoolgebouwen zijn in het verslagjaar nog niet allemaal afgerond. Het
saldo per 31 december 2016 bestaat voor € 96.000 uit de onder referentie 3 opgenomen extra
werkzaamheden en voor € 131.000 uit de voorzienbare uitgaven op de gymlokalen.
7. Groot onderhoud parkeergarages
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
190
1
142
2
-179
3
153

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst te kunnen voorzien in het adequaat onderhoud
van de gemeentelijke parkeergarages en om de schommelingen in deze uitgaven op te vangen.
Referentie 2:
Conform de begroting is € 142.000 aan de voorziening toegevoegd. Het Meerjaren Onderhouds Plan
(MOP) is leidraad voor het technische- en bouwkundig onderhoud van de parkeergarages. Het MOP
is in 2015 geactualiseerd en loopt tot en met 2034.
Referentie 3:
In het verslagjaar zijn onttrekkingen geboekt tot een bedrag van € 179.000. Per 31 december 2016
bedraagt het saldo van de voorziening € 153.000.
8. Pensioenen wethouders
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
4.066
1
321
2
-182
3
4.205

Referentie 1:
In 2011 is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een richtlijn gekomen
met wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De toekomstige
verplichtingen jegens (oud) wethouders moeten in een pensioenvoorziening op de balans worden
vermeld dan wel worden herverzekerd. De stand van de voorziening per 1 januari 2015 bedraagt
€ 4.066.000.
Referentie 2:
Jaarlijks wordt de pensioenvoorziening van de huidige- en voormalige wethouders op basis van
gegevens van Loyalis en Deloitte herijkt per 31 december 2016. Dit heeft geleid tot een noodzakelijk
aanvullende storting van € 321.000. Deze opgaven worden aan het einde van ieder jaar verstrekt.
Voor de bepaling van de hoogte van de voorziening zijn twee standen van belang. Allereerst de stand
van onze eigen opgebouwde gemeentelijke voorziening. Samen met het opgebouwde (gespaarde)
tegoed bij Loyalis, moet dit de totale pensioenverplichting afdekken. Pas wanneer de externe
berekeningen van Loyalis en Raet zijn ontvangen, is het resultaat van de pensioenlasten van de oud-
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en huidige wethouders van B&W definitief. Het resultaat is sterk afhankelijk van het rendement dat
met de ingelegde gelden wordt gerealiseerd.
Loyalis en Raet hanteren een rekenrente van 1,5 %. In de praktijk betekent het dat er een hogere
bijstorting moet plaatsvinden om het uiteindelijke doelvermogen van de betrokkene oud wethouder
te kunnen realiseren. Daarbij komt dat een aantal (oud) wethouders dicht tegen hun pensioenleeftijd
aanzit. Dit heeft naast het bijstellen van de rekenrente extra nadelige gevolgen, omdat de periode
om het doel- vermogen te bereiken relatief kort is.
Referentie 3:
Er heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 182.000. Dit betreft de werkelijke uitbetaalde
ouderdom- en nabestaande pensioen aan voormalige wethouders van de gemeente Hilversum.
9. Meerjarenonderhoud Raadhuis
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
1.165
1
479
2
-534
3
1.110

Referentie 1:
Ter dekking van het jaarlijks groot cyclisch onderhoud is een onderhoudsvoorziening ingesteld. Voor
het Raadhuis is een meerjarige onderhoudsplan opgesteld dat periodiek wordt geactualiseerd. De
beginstand is opgebouwd uit een deel gereserveerde bedragen voor latere duurdere jaren en
anderzijds uit verschuivingen in de planning.
Referentie 2:
Aan de hand van het MOP is becijferd dat een jaarlijkse storting van € 479.000 benodigd is om alle
lasten in het MOP in de periode 2014-2023 te kunnen dekken.
Referentie 3:
In 2016 is € 534.000 ten laste van de voorziening gebracht. De uitgaven betroffen onder meer het
vervangen van de noodstroomvoorziening (UPS), herstelwerkzaamheden aan monumentale stoelen
en stoffering, de verbouwing van de receptie en voorbereidingskosten op het project
databekabeling.
10. Meerjarenonderhoud Stadskantoor
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
115
1
138
2
-83
3
170

Referentie 1:
Ter dekking van het jaarlijks groot cyclisch onderhoud is een onderhoudsvoorziening ingesteld. Voor
het Stadskantoor is een meerjarige onderhoudsplan opgesteld dat periodiek wordt geactualiseerd.
Het onderhoudsplan Stadskantoor is in 2014 geactualiseerd.
Referentie 2:
De storting in deze voorziening bedroeg voor 2015 € 138.000. Vanaf 2015 tot en met 2019 wordt
jaarlijks € 138.000 gestort waarmee de lasten in de planperiode 2010-2019 gedekt kunnen worden.
Referentie 3:
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In 2016 is € 83.000 ten laste van de voorziening gebracht. De grootste uitgaven betroffen het verder
op orde brengen van de kabels en leidingen in het gebouw , het isoleren van de leidingen van de
koelinstallatie in de archiefruimten (i.v.m. condens) en het moderniseren van de personen lift.
11. Onderhoud maatschap. vastgoed en openbare
speelgelegenheden
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
1.038
1
1.355
2
-1.038
3
1.355

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan het
maatschappelijk vastgoed en de speelvoorzieningen en daarmee schommelingen in de hoogte van de
uitgaven op te vangen.
Referentie 2:
Het meerjarige onderhoudsprogramma is in september 2015 geactualiseerd en door de raad
vastgesteld voor de jaren 2015 tot en met 2034. In het verslagjaar is € 1.355.000 aan de voorziening
toegevoegd.
Referentie 3:
In het verslagjaar is € 1.038.000 onttrokken aan de voorziening namelijk voor:
-onderhoud speelterreinen
€ 101.000
-sporthallen
€ 217.000
-panden (maatschappelijk vastgoed)
€ 515.000
-buitensport
€ 101.000
-panden (voormalige Grondzaken)
€ 104.000
12. Persoonsgebonden opleidingsbudget
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Verminderingen ten bate van exploitatie
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
741
1
-700
2
-41
3
-0

Referentie 1:
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. In de zomernota 2012 hebben wij reeds aangegeven dat wij de kosten dekken uit het
concern opleidingsbudget. Gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 heeft elke medewerker recht
op € 500 budget per jaar (in totaal € 1.500). Indien de medewerker het budget van het betreffende
jaar niet heeft gebuikt werd dit budget overgeheveld naar het volgende jaar.
Referentie 2:
In de slotbegrotingswijziging is besloten om € 700.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene
reserve.
Referentie 3:
Omdat in de CAO onderhandelingen 2016, het individueel loopbaanbudget niet is verlengd, is in 2016
geen budget meer beschikbaar voor het individuele loopbaanbudget. Wel is er afgesproken dat
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medewerkers nog in 2016 gebruik mochten maken van hun budget. Hiervan is ten laste van het
concernopleidingsbudget € 41.000 verantwoord.
13. Infrawerken binnenstad
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Verminderingen ten bate van exploitatie
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
40
1
40

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om financiële middelen beschikbaar te hebben voor de nog uit te
voeren infrastructurele werken binnen het exploitatiegebied van de Binnenstad. De nog uit te voeren
infrastructurele werkzaamheden zijn: Laanstraat/Kruissteeg € 15.000 en de Herenstraat € 25.000.
14. Planexploitaties
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Verminderingen ten bate van exploitatie
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag Referentie
5.042
1
151
2
-105
3
-2.836
4
2.253

Referentie 1:
Deze voorziening heeft als doel financiële dekking te bieden voor de verwachte saldi voor
grondexploitaties met een nadelig resultaat. De voorziening is een optelsom van de contante
waarden van deze saldi. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd.
Referentie 2:
Omdat de voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde wordt er jaarlijks rente bijgeschreven.
Voor 2015 gaat het om een bedrag van 2,0% van € 5.042.000 = € 101.000.
Met ingang van 2016 mag er slechts 2% worden bijgeschreven op de voorziening planexploitaties op
basis van vernieuwde BBV voorschriften. Omdat bij de opstelling van de begroting 2016 nog
uitgegaan werd van 3% is een extra dotatie nodig van € 50.000. De totale toevoeging komt daarmee
op € 151.000.
Referentie 3:
Op basis van de actualisatie 2017 blijkt dat er twee verlieslatende grondexploitaties een bedrag kan
vrijvallen uit de voorziening, ten gunste van 2016. Bij deze twee grondexploitaties blijkt dat het te
verwachten verlies lager wordt in vergelijking met de actualisatie van 2016. Het gaat om een bedrag
van € 105.000.
Referentie 4:
Bij de jaarrekening 2016 wordt één grondexploitatie afgesloten met een nadelig saldo van
€ 2.836.000. Ter dekking van dit verlies is dit bedrag ten laste gebracht van de voorziening.
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6.6 Staat van overlopende passiva,
voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen
n
r omschrijving overlopende passiva

1
2
3

4
5

6
7

8

Saldo begin
dienstjaar

Programma 1
Sanering railverkeerslawaai
Tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten
Stedelijke vernieuwing
Totaal programma 1
Programma 2
R.M.C.
Onderwijsachterstandenbeleid
Totaal programma 2
Programma 3
Openbaar vervoer
Maatregel beter benutten
Totaal programma 3
Programma 4
Aanpak woninginbraken
Totaal programma 4

Bedragen x 1000
Onttrekkingen Saldo einde
dienstjaar

Toevoegingen

231

-231

55

Totaal alle programma's

55

5.431
5.717

-

-5.431
-5.662

55

72
72

656
1.438
2.094

-640
-1.443
-2.083

16
67
83

6
6

173
265
438

-103
-103

179
162
341

228
228

-

-219
-219

9
9

6.022

2.532

-8.067

487

6.6.2 Staat van overlopende Activa, voortvloeiend uit rijks- en provinciale bijdragen
nr
omschrijving overlopende activa

1

2

Bedragen x 1000
Onttrekkingen Saldo einde
dienstjaar

Toevoegingen

Saldo begin
dienstjaar

Programma 1
Sanering railverkeerslawaai
Totaal programma 1
Programma 3
Integraal bereikbaarheidsplan
Totaal programma 3

-

Totaal alle programma's

-

302
302

302
302

6.140
6.140

5.374
5.374

137
137

903
903

6.140

5.374

439

1.205

Toelichtingen op de overlopende passiva
1. Sanering railverkeerslawaai
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag
231
-231
-
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Referentie
1
2

Referentie 1:
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen voor de uitvoering van de Wet
geluidhinder (Wgh) 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 het Rijk (het ministerie van VROM) bij in de
kosten. Het Rijk betaalt wat nodig is voor een sobere en doelmatige sanering. Eventuele meerkosten
vanwege lokale ambities zijn voor rekening van de gemeente. De rijkssubsidies worden toegevoegd
aan het overlopend passivum ‘Sanering railverkeerslawaai’.
Referentie 2:
De bestedingen in 2016 aan geluidwerende voorzieningen bedroegen € 532.789 welke volledig
gedekt zijn door beschikkingen van het ministerie. De stand van € 230.822 per 1 januari is lager dan
de bestedingen in 2016. Hierdoor hebben we € 301.967 vooruit betaald, de vooruitbetaalde posten
brengen we over naar de overlopende activa. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
toelichting bij de staat van investeringen.
2. Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag
55
55

Referentie
1

Referentie 1:
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen om stilgevallen of vastgelopen
woningbouwprojecten vlot te trekken. Voor de uitvoering zijn van het ministerie van VROM subsidies
ontvangen. Deze subsidies worden ingezet bij bouwplannen die voldoen aan de voorwaarden
stimuleringsbudget woningbouwprojecten. In 2016 zijn er geen activiteiten geweest die uit deze post
gedekt worden.
3. Stedelijke vernieuwing
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag
Referentie
5.431
1
-5.431
2
1.240

Referentie 1:
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.
Referentie 2:
In het raadsbesluit van september 2016 is gemeld dat € 3,4 miljoen zou vrijvallen ten gunste van de
algemene reserve. Dit bedrag betrof de eigen gereserveerde middelen, waarvan zeker was dat het
geen provinciale ISV subsidie was. Eind 2016 was nog € 1,2 miljoen aan ISV middelen beschikbaar.
Van dit deel is niet met zekerheid vast te stellen of dit deel provinciale subsidie betreft (waar de
afrekening van heeft plaatsgevonden) of eigen middelen. Om deze reden is nu ook het restant aan
ISV middelen van in totaal € 1,2 miljoen vrij gevallen.
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4. R.M.C.
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag
656
-640
16

Referentie
1
2

Referentie 1:
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. 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.
Referentie 2:
Op 26 november 2014 hebben wij de beschikking ad € 640.000 voor de verdeling van deze middelen
van het Rijk ontvangen. Op 30 december van het verslagjaar is nog een aanvullend bedrag van €
16.000 door het Rijk aan ons betaald.
Referentie 3:
Per 1 januari 2016 is deze taak overgedragen van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) aan de
Regio Gooi en Vechtstreek. De van het Rijk ontvangen bijdrage is als subsidie aan het Rijk
doorbetaald.
5. Onderwijsachterstandenbeleid
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag
72
1.438
-1.443
67

Referentie
1
2
3

Referentie 1:
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 taalachterstand of risico daarop, krijgen extra
ondersteuning door VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en schakelklassen. Middelen die de
gemeente niet besteedt moeten na afloop van de bestedingsperiode aan het Rijk worden
terugbetaald. Op 30 oktober 2013 is het Besluit aangepast. De bestedingsperiode, die is aangevangen
in 2011 en zou eindigen per 31 december 2014, is verlengd tot 31 december 2015. In de beschikking
die we voor het jaar 2017 hebben ontvangen, staat vermeld dat de regeling opnieuw is verlengd en
wel tot 31 december 2017. In de beschikking staat ook vermeld dat de per 31 december 2017 nog
niet bestede middelen moeten worden terug betaald.
Referentie 2:
Op basis van de beschikking 2016 d.d. 3 december 2014 hebben wij in 2016 een rijksbijdrage
ontvangen van € 1.438.000.
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Referentie 3:
De uitgaven ten laste van deze post bedroegen in 2016 € 1.443.000. Dit betrof onder andere €
1.107.000 aan VVE-subsidies en 245.000 aan subsidies voor schakelklassen.
6. Openbaar vervoer
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag
6
173
179

Referentie
1
2

Referentie 1:
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.
Referentie 2:
In 2016 zijn vanuit de provincie subsidies ontvangen voor maatregelen als toegankelijkheid en halte
voorzieningen. Het restant van de subsidies wordt hier toegevoegd zodat deze beschikbaar blijft.
7. Maatregel beter benutten
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag
265
-103
162

Referentie
1
2

Referentie 1:
Voor de uitvoering van het project “mobiliteitsmanagement maatregelen” heeft het Ministerie in
2015 een subsidie beschikbaar gesteld van in totaal € 389.875. Hiervan is tot en met 2016 € 265.000
als voorschot ontvangen.
Referentie 2:
Het project “mobiliteitsmanagement maatregelen” is sinds 2015 in uitvoering. In totaal bedragen de
uitvoeringskosten € 103.000,-. De uitvoering verloopt conform planning en wordt afgerond eind
2017.
8. Aanpak woninginbraken
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag
228
-219
9

Referentie
1
2

Referentie 1:
Vanuit de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland is eind 2015 subsidie aangevraagd en gekregen om
de piek van woninginbraken te voorkomen. De ontvangen subsidie is bedoeld voor de uitvoering van
een offensief plan in de gemeenten Blaricum, Huizen, Hilversum, Laren en Weesp. De hoogte van de
ontvangen subsidie bedraagt € 250.000 en is conform de aanvraag naar de centrumgemeente
Hilversum overgemaakt. De uitgaven in 2015 bedroegen € 22.259. De stand op 1 januari 2016 was
€ 227.741.
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Referentie 2:
In 2016 bedroegen de uitgaven € 218.970. Er resteert een saldo van € 8.771. Dit bedrag dient ter
dekking van de ontvangen facturen in 2017. Daarna wordt dit project afgesloten.
Toelichtingen op de overlopende activa
1. Sanering railverkeerslawaai
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag

Referentie
302
302

1

Referentie 1:
De vooruitbetaalde bedrag van € 301.967 van de bestedingen in 2016 aan geluidwerende
voorzieningen brengen we over naar de overlopende activa. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar de toelichting bij de staat van investeringen.
2. Integraal bereikbaarheidsplan
omschrijving
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december

Bedrag
Referentie
6.140
1
5.374
2
137
3
903

Referentie 1:
Het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (IBP) is in 2005 opgezet om de bereikbaarheid van
de regio, en met name Hilversum, te verbeteren. Hiervoor was € 50 miljoen nodig. Het Rijk
verklaarde zich bereid om aan de regio € 25 miljoen beschikbaar te stellen. Eén van de voorwaarden
was dat de overige betrokkenen gezamenlijk eenzelfde bedrag beschikbaar zouden stellen. Dat lukte:
de provincie Noord-Holland zegde € 12,5 miljoen toe, de gemeente Hilversum € 6,5 miljoen en TCN
€ 6,0 miljoen. Om deze middelen beschikbaar te houden voor de bekostiging van het IBP is het
overlopend passivum IBP ingesteld. Het saldo van het passivum per 1 januari 2016 negatief. Er is dan
ook balanstechnisch sprake van een activum. Dit wordt veroorzaakt doordat de resterende projecten
van het IBP zich in een eindfase bevinden. De kosten zijn al gemaakt, en zijn ten laste van het
passivum gebracht. De financiële eindverantwoording moet echter nog plaatsvinden. Pas daarna
zullen de subsidies volledig worden uitbetaald en aan het passivum toegevoegd.
Referentie 2:
In 2016 zijn veel grote projecten financieel afgehandeld met de provincie. De toevoeging bestaat uit
subsidieafrekeningen met de provincie van de reeds uitgevoerde projecten van het IBP.
Referentie 3:
De onttrekking in 2016 diende ter bekostiging van de projecten tunnel SoestdijkerstraatwegOostereind en Dynamisch Verkeersmanagement. Beide zijn hiermee afgerond en worden in 2017
afgerekend met de provincie.
Referentie 3:
In deze Jaarstukken wordt door middel van de SiSa-verantwoordingen een aantal projecten gereed
gemeld. De resterende projecten zullen in de loop van 2017, of bij het opstellen van de Jaarstukken
2017, worden verantwoord. Vervolgens zal de financiële eindafrekening plaatsvinden en de
balanspost worden afgesloten.
317

6.7 Langlopende schulden
schuldverloop 2016
langlopende leningen

stand leningen
1 januari

aflossing opgenomen in
2016
2016

stand leningen
31 december

rente
ten laste
van
2016

Bank Nederlandse Gemeenten
Nederlandse Waterschapsbank
Aegon
Nationale Nederlanden

119.833.609 -14.261.203
21.800.000 -1.400.000
11.040.000
-480.000
9.600.000
-400.000

10.000.000

115.572.406
20.400.000
10.560.000
9.200.000

4.148.746
636.637
344.002
287.826

Totaal

162.273.609 -16.541.203

10.000.000

155.732.406

5.417.211

Gedurende het jaar is er voor een bedrag van € 16,5 miljoen afgelost.
In 2016 is één lening aangetrokken van € 10 miljoen met een looptijd van 25 jaar tegen een
rentepercentage van 1,685%.
In de begroting 2016 gingen we ervan uit dat er een lening van € 16 miljoen zou moeten worden
aangetrokken tegen een rentepercentage van 2,5%.

318

6.8 Gewaarborgde geldleningen
Staat van gewaarborgde geldleningen 2016

Naam van de instelling

Doel van de lening (leningnummer)

Percentage
van het
Oorspronkelij leningbedrag
k bedrag
waarvoor
borg-stelling
is verleend

Restant
bedrag van
de
geldlening
aan het
begin van
het
dienstjaar

Restant
In de loop
Totaal
bedrag van
van het
bedrag van
Correctie
de
dienstjaar
de gewone
beginbala
geldlening
gewaarborgd
en
ns
aan het eind
e
buitengewon
van het
geldleningen e aflossing
dienstjaar

GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN
ABN Amro
ING
Rabobank
Westland Utrecht Bank
Obvion Hypotheken/ABP
Nationale Nederlanden
Aegon
Stater/Delta Loyd
Florius
Achmea
A.S.R.
Direktbank
Reaal Hypotheken
SNS Bank
Regiobank
Houtvaart Hypotheken

Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken
Diverse woninghypotheken

onbekend
4.212.573
onbekend
99.831
onbekend
563.913
330.065
onbekend
onbekend
630.127
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

1. TOTAAL GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

5.836.509

BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

423.896
579.554
46.398
44.361
529.724
149.585
74.928
394.418
153.681
131.238
130.802
57.482

81.293
344.817
4.788
140.174
40.440
-22.660
51.663
36.796
18.037
10.005
47.250
769.168
3.073
30.433

2.716.067

849.924

0

705.352

342.603
234.737
46.398
39.573
389.550
109.145
97.588
342.755
116.885
113.202
120.797
57.482
47.250
769.168
3.073
30.433
2.860.639

Cultuur/SCW/Kov/mon
St. Hilv. Openbare Bibliotheek
St. Onr. Zaken Kinderopv.
H'sum
Banning
Banning

s-Gravelandseweg

1.072.056

100%

397.206

57.651

339.554

Bouw/inrichting kinderdagverblijf
Restauratie Zout en zandbunker 811.454.020
Restauratie Zout en zandbunker 811.454.030

408.402
132.941
374.995

100%
100%
100%

183.781
86.957
293.288

10.210
4.281
12.067

173.571
82.676
281.221

Sport
Tennisvr. Gooische Vallei
Gooische Zweefvliegclub

Clubaccommodatie Tennisvr.
Betaling van rente en aflossing bij BNG

200.700
250.000

100%
100%

101.580
191.667

14.160
8.334

87.420
183.333

Woningbouwverenigingen
Dudok Wonen
Dudok Wonen
Dudok Wonen

GPNW211 zuiderheide
vervr. afl. rijksleningen
vervr. afl. rijksleningen

4.700.000
2.324.454
1.151.906

100%
100%
100%

1.524.781
2.057.417
925.590

2.057.417
228.331

1.524.781
0
697.259

2.392.451

3.369.815

2. TOTAAL BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

Naam van de instelling

Doel van de lening (leningnummer)

10.615.454

5.762.266

0

0

Restant
Restant
Percentage bedrag van
Totaal
In de loop van
bedrag van
van het
de
bedrag van
Correctie het dienstjaar
de
Oorspronkelij leningbedrag geldlening
de gewone
beginbalan gewaarborgd
geldlening
k bedrag
waarvoor
aan het
en
s
e
aan het eind
borg-stelling begin van
buitengewon
geldleningen
van het
is verleend
het
e aflossing
dienstjaar
dienstjaar

BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW
Woningbouwverenigingen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen

Herfinanciering leningnr. 408576901 wsw 7734
Nieuwbouwproj. Leningnr. 4097646, wsw 34521
herfin. Leningnr. 4091130 wsw 28113
St.Josephkerk leningnr. 408763801 wsw 19122

1.361.000
15.000.000
4.537.802
1.361.000
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100%
100%
100%
100%

800.668
15.000.000
4.538.000
1.188.358

51.668

16.358

749.000
15.000.000
4.538.000
1.172.000

Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok Wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen
Dudok wonen

Eemland Wonen

Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken

nieuwbouw Ahrend-Libra leningnr. 409006702
wsw 27367
nieuwbouw Ahrend-Libra len.nr. 4085411 wsw
5849
nieuwbouw leningnr. 408334701 wsw 1677
nieuwbouw leningnr. 4083948 wsw 2609
renovatie cpl.20 leningnr. 408953902 wsw 27092
J.P.Thijsseplein leningnr. 4089154801 wsw 28897
proj.nr.43259 leningnr. 409185701 wsw 28964
Nieuwbouwproj. Lenmingnr. 400100179 wsw
36765
vervr. afl. rijkslen. Leningnr. 40101591 wsw 38122
Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101592 wsw
38123
Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101594 wsw
38124
Nieuwbouwprojecten leningnr. Flex 67 wsw 38130
Nieuwbouwprojecten leningnr. TR153109 wsw
38372
S.Stevinweg, Erfgooiersstr. Leningnr 408703801
wsw 14872
financiering leningnr. 40104045 wsw 40738
financiering flex 239.0 wsw 43007
financiering flex 238.0 wsw 43005
leningrnr 40101593 wsw 38125
leningnr. 10028362 wsw 45848
lening 154306 wsw 46330
Totaal Dudok Wonen

1.815.000

100%

851.368

86.368

765.000

1.815.000
1.815.000
1.815.000
1.588.231
1.815.000
1.815.000

100%
100%
100%
100%
100%
100%

1.007.122
946.004
920.261
966.282
1.652.725
1.697.546

73.122
84.004
88.261
54.282
21.725
25.546

934.000
862.000
832.000
912.000
1.631.000
1.672.000

20.000.000
15.000.000

100%
100%

20.000.000
15.000.000

20.000.000
15.000.000

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

10.000.000
15.000.000

100%
100%

10.000.000
15.000.000

10.000.000
15.000.000

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

1.815.000
6.500.000
20.000.000
25.000.000
10.000.000
5.000.000
20.000.000
223.053.033

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1.584.424
6.500.000
20.000.000
25.000.000
10.000.000
5.000.000
20.000.000
217.652.757

0

0

zorgcomplex Ridderspoor leningnr 134110 wsw
45121
Totaal Eemland wonen

2.900.000
2.900.000

100%

2.900.000
2.900.000

0

0

leningnummer 4095621 wsw 33619
div leningnummer 4095451 wsw 33436

3.600.000
5.000.000

100%
100%
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934.090
5.000.000

22.424
6.500.000

1.562.000
0
20.000.000
25.000.000
10.000.000
5.000.000
667.000 19.333.000
7.690.758 209.962.000

0
297.090

2.900.000
2.900.000
637.000
5.000.000

Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken
Gooi en Omstreken

leningnummer 4096076 wsw 33908
Spoorstr/Kampstr leningnr. 10015851 wsw 27212
onderh. 44 won. GWVV 131 leningnr. 40106943
wsw 714
Herfin. & nieuwbouw leningnr. 10023802 wsw
37003
Herfin. Renovatieprojecten leningnr.
10025073 wsw 39197
herfinan en nieuwbouw leningnr. 10026338 wsw
41442
herfin. en nieuwbouw leningnummer 40105393
wsw 42177
herfin. en nieuwbouw leningnr. 10024414 wsw
38238
herfin. en nieuwbouw leningnr. 10024415 wsw
38243
herfin. en nieuwbouw leningnr 40106767 wsw
43578
leningnr. 10027709 wsw 44535
Flex 447 wsw 45524
Flex 448 wsw 45525
vervr. afl. rijksleningen 97844, lening 4097844,
wsw 45750
Lening wsw 46132
Lening wsw 46902
Lening wsw 47143
Lening wsw 47144
Totaal Gooi en Omstreken

Habion

Stichting de Alliantie

5.000.000
1.588.000

100%
100%

5.000.000
437.195

5.000.000
102.195

0
335.000

1.322.000

100%

93.265

93.265

0

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

11.000.000

100%

11.000.000

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

100%
100%
100%
100%

10.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

10.000.000
5.000.000
0
0

5.445.000
8.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000

100%
100%
100%
100%
100%

871.258
8.000.000

123.955.000

Verz.huis Boomberg leningnr 400100558 wsw
37131

1.400.000

Totaal Habion

1.400.000

leningnummer 154333 wsw 46652

10.250.000
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0

13.000.000

10.250.000

0

218.258

653.000
8.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000

26.710.808

87.625.000

1.400.000
1.400.000

100%

5.000.000
5.000.000

5.000.000
4.000.000
4.000.000
101.335.808

100%

11.000.000

1.400.000
0

0

0

1.400.000
10.250.000

Stichting de Alliantie
Stichting de Alliantie
Stichting de Alliantie
Stichting de Alliantie
Stichting de Alliantie
Stichting de Alliantie

Stichting Woonzorg Nederland
Stichting Woonzorg Nederland
Stichting Woonzorg Nederland

herfinanciering leningnr. 4099570 wsw 36314
herfinanciering leningnr. 19916/1932 wsw 38334
leningnr. 10028321 wsw 45752
leningnr. 163020001 wsw 45792
leningnr. 65189 wsw 46112
leningnr. 65190 wsw 46113

5.000.000
11.600.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000

Totaal Stichting de Alliantie

86.850.000

"Leen ter Rouwelaarhuis" len.nr. 40102861 wsw
39259
Leningnr, 10015227 wsw 22462
Leningnr. 10028176 wsw 45460
Totaal Stichting Woonzorg Nederland

4.076.000
3.449.000
1.984.000
9.509.000

100%
100%
100%
100%
100%
100%

5.000.000
11.600.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
86.850.000

100%
100%
100%

5.000.000
11.600.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
0

0

0

86.850.000

129.688
65.867
195.555

4.076.000
1.932.000
1.852.000
7.860.000

4.076.000
2.061.688
1.917.867
8.055.555

0

0

3. TOTAAL BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

447.667.033

418.194.120

0

13.000.000

34.597.121 396.597.000

4 = 1 + 2 + 3 Totaal Borgstellingen/garanties

464.118.996

426.672.453

849.924

13.000.000

37.708.711 402.813.667
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7. Productenrealisatie
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7.1 Lasten en baten per subfunctie naar
programma
Thema Subfunctie
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03

02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.02
02.02
02.02
02.03
02.03
02.03
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04

03.01
03.01
03.01

Begroting 2016

Omschrijving subfunctie

002.5
Bestuursondersteuning door Gemeentesecretaris
140.2
Handhaving in de openbare ruimte
140.3
Vergunningverlening APV
210.1
Openbare verlichting
210.2
Straatreiniging
210.3
Gladheidsbestrijding
210.4
Onderhoud Wegen, straten en pleinen
210.6
Verkeersmaatregelen/evenementen
211.1
Verkeersmaatregelen/-onderzoeken (tm 2014)
221.2
Nieuwe Haven
221.3
Overige havens/binnenwateren
221.4
Sluizen
510.1
Openbaar bibliotheekwerk
511.1
Vormings-/ontwikkelingswerk
560.3
Overige Openluchtrecreatie
722.1
Riolen en Rioolgemalen
722.2
Riolen buiten lozingsrecht
724.1
Begraafplaatsen
726.1
Baten rioolrechten
732.1
Baten begraafplaatsen
810.1
Ruimtelijke ordening
810.2
Landmeten en vastgoed
820.1
Woninbouw en -exploitatie
821.0
Stads- en dorpsvernieuwing
821.1
Stedelijke vernieuwing
822.1
Bouw- en woningtoezicht
822.7
Woonhavens/-Schepen
823.1
Baten Bouw- en Woningtoezicht
530.2
Zwembaden
530.3
Sportzalen en sporthallen
530.5
Sportbeoefening / -bevordering
531.1
Sportparken
540.3
Overig kunst / cultuur
541.2
Oudheidkunde / musea (tm 2014)
560.4
Volksfeesten
580.2
Overige recreatieve voorzieningen
550.1
Natuur en landschap/bossen
560.1
Plantsoenen
560.6
Boomverzorging
560.9
Dierverzorging
721.1
Vuilophaal en -afvoer
723.1
Milieubescherming (stad)
723.2
Milieubescherming (inw)
725.1
Baten vuilophaal en -afvoer
980.1
Mutaties reserves P1 Wonen en leven
Totaal programma 01
Wonen en leven
140.5
Vergunningverlening APV (DSL)
623.1
Participatiebudget Volwassenen Educatie
661.0
Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO (oud)
662.0
Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (oud)
662.9
Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (nieuw)
663.0
Opvang en beschermd wonen (oud)
663.9
Opvang en beschermd wonen (nieuw)
667.9
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang WMO (nieuw)
671.0
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud)
671.9
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw)
672.9
PGB WMO en Jeugd (nieuw)
682.9
Individuele voorzieningen Natura Jeugd (nieuw)
683.9
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd (nieuw)
687.9
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd (nieuw)
670.0
Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud)
670.1
Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud)
670.9
Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw)
711.1
Ambulancevervoer
714.1
Openbare Gezondheidszorg
715.1
Jeugdgezondheidszorg uniform deel
421.2
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Bijzonder)
430.2
Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Bijzonder)
431.1
Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)
441.1
Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)
480.1
Onderwijsbegeleiding
480.2
Centr. gymnastieklokalen
480.3
Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs
480.4
Gebouwen vm. onderwijs
650.1
Kinderdagopvang
980.2
Mutaties reserves P2 Zorg
Totaal programma 02
Zorg
310.1
Markt
310.2
Economische ontwikkeling
310.3
Verhuur grond/reklameborden

325

Lasten
Baten
722
-174
1.616
-150
1.260
-82
1.213
-101
1.605
0
477
0
6.251
-310
1.059
-2
0
0
19
-2
304
0
223
-25
1.529
0
631
-2
382
-9
8.816
-115
92
0
1.780
-171
0 -8.527
0 -1.236
1.795
0
1.165
0
707
0
573
0
1.754 -1.500
3.430
0
0
-17
0 -3.820
297
0
1.113
-298
625
-4
1.354
-271
3.153
-990
925
-145
204
-77
589
-125
603
0
3.364
-108
893
-70
94
0
7.350 -1.585
1.911
-461
1.349
-7
0 -8.205
1.585
-693
62.812 -29.282
70
0
662
-662
1.655
-20
8.632 -1.405
7.083
0
3.744
-109
17.893 -4.000
0 -1.693
767
0
2.994
0
4.100
0
10.315
0
2.265
0
0
0
2.427
-2
2.946
-535
1.978
0
97
0
1.617
-6
1.226
0
3.735
-23
57
0
1.417
0
4.133
0
282
0
103
-12
4.252 -2.084
0
0
883
-317
0
-436
85.333 -11.304
203
0
2.845
0
7
-319

Saldo
548
1.466
1.178
1.112
1.605
477
5.941
1.057
0
17
304
198
1.529
629
373
8.701
92
1.609
-8.527
-1.236
1.795
1.165
707
573
254
3.430
-17
-3.820
297
815
621
1.083
2.163
780
127
464
603
3.256
823
94
5.765
1.450
1.342
-8.205
892
33.530
70
0
1.635
7.227
7.083
3.635
13.893
-1.693
767
2.994
4.100
10.315
2.265
0
2.425
2.411
1.978
97
1.611
1.226
3.712
57
1.417
4.133
282
91
2.168
0
566
-436
74.029
203
2.845
-312

Gewijzigde
2016
begroting
Lasten
Baten
Saldo
722
-174
548
1.616
-150
1.466
1.260
-82
1.178
1.206
-101
1.105
1.605
0
1.605
477
0
477
5.914
-310
5.604
993
-2
991
0
0
0
19
-2
17
304
0
304
212
-25
187
1.529
0
1.529
631
-2
629
382
-9
373
8.837
-115
8.722
92
0
92
1.190
-102
1.088
0 -8.527 -8.527
0
-829
-829
1.695
0
1.695
1.134
0
1.134
707
0
707
638
0
638
1.754 -4.900 -3.146
3.435
0
3.435
0
-17
-17
0 -1.920 -1.920
297
0
297
1.109
-298
811
640
-4
636
1.349
-271
1.078
3.178
-990
2.188
925
-145
780
204
-77
127
614
0
614
603
0
603
3.350
-108
3.242
871
-70
801
94
0
94
7.888 -1.585
6.303
2.063
-461
1.602
1.314
-7
1.307
0 -8.205 -8.205
1.835 -1.381
454
62.688 -30.869 31.819
70
0
70
662
-662
0
1.525
-20
1.505
8.730 -1.405
7.325
8.120
0
8.120
3.964
-109
3.855
18.274 -4.000 14.274
0 -1.693 -1.693
767
0
767
2.994
0
2.994
3.699
0
3.699
11.021
0 11.021
2.196
0
2.196
0
0
0
3.451
-152
3.299
3.154
-535
2.619
1.737
0
1.737
97
0
97
1.617
-6
1.611
1.226
0
1.226
4.259
-23
4.236
57
0
57
1.450
0
1.450
4.395 -1.300
3.095
282
0
282
103
-12
91
4.278 -2.084
2.194
0
0
0
930
-317
613
2.244 -2.202
42
91.303 -14.520 76.783
203
0
203
3.451
-95
3.356
7
-319
-312

Rekening 2016
Lasten
Baten
709
-196
1.612
-107
1.244
-164
1.066
-55
1.592
0
506
0
6.032
-583
838
-25
46
-46
18
-3
294
0
237
-67
1.557
0
633
0
383
-9
8.908
-76
92
0
2.804 -1.628
0 -8.586
1
-957
1.684
-53
1.011
-24
330
0
588
-6
633 -5.019
3.373
0
2
-18
0 -2.015
419
0
1.334
-509
620
-7
1.295
-261
2.918 -1.009
893
-151
175
-81
649
-2
563
0
3.418
-152
823
-148
93
0
7.716 -1.597
1.911 -1.004
1.262
7
0 -8.312
1.825
-951
62.108 -33.813
45
0
492
-492
1.670
-22
8.378 -1.510
5.580
0
4.340
-109
15.216
-279
0 -1.457
740
0
2.993
0
1.244
0
11.377
-3
1.453
0
0
-3
2.843
-138
4.359
-551
1.329
0
97
0
1.655
0
1.202
0
4.038
-26
48
0
1.542
0
4.393 -1.308
288
0
156
-56
4.482 -2.159
1
-2
843
-301
2.244 -1.132
83.046 -9.549
187
0
3.070
-75
0
-313

Saldo
513
1.505
1.080
1.011
1.592
506
5.449
813
0
15
294
171
1.557
633
374
8.832
92
1.176
-8.586
-956
1.632
987
330
582
-4.386
3.373
-16
-2.015
419
825
613
1.034
1.909
742
95
647
563
3.265
675
93
6.119
907
1.269
-8.312
874
28.295
45
0
1.648
6.868
5.580
4.231
14.937
-1.457
740
2.993
1.244
11.374
1.453
-3
2.704
3.808
1.329
97
1.655
1.202
4.012
48
1.542
3.085
288
100
2.323
-1
541
1.112
73.497
187
2.994
-313

03.01
03.01
03.02
03.02
03.03
03.03
03.03
03.03
03.03
03.04
03.04
03.04

04.01
04.01
04.01
04.01
04.02
04.02
04.03
04.04
04.04
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05

05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.02
05.02
05.02
05.02
05.02
05.02
05.02
05.03

311.1
Baten marktgelden
560.5
Bevordering toerisme
623.2
Participatiebudget Reintegratie
623.3
Participatiebudget Inburgering
610.1
Bijstand/financiele dienstverlening
611.1
Sociale werkvoorziening
614.1
Gemeentelijk minimabeleid
614.4
Kwijtschelding belastingen
621.1
Vreemdelingen
210.5
Verkeersmaatregelen/-onderzoeken
214.1
Parkeervoorzieningen
215.1
Baten Parkeerbelasting
980.3
Mutaties reserves P3 Werken
Totaal programma 03
Werken
120.1
Gem. Brandweer
120.4
Rampenbestrijding
140.1
Openbare orde en veiligheid
160.1
Opsporing en ruiming conventionele explosieven
002.3
Communicatie
002.4
Samenlevingsgericht werken
005.1
Bestuurlijke samenwerking
003.1
Burgerzaken
004.1
Leges burgerzaken
001.1
Bestuursorganen
002.1
Bestuursondersteuning college
002.2
Ondersteuning college
006.1
Bestuursondersteuning Raad
006.2
Ondersteuning Raad
980.4
Mutaties reserves P4 Bestuur
Totaal programma 04
Bestuur
330.1
Nutsbedrijven
911.1
Geldleningen ug/og korter dan een jaar
913.1
Overige financiele middelen
914.1
Geldleningen ug/og gelijk of langer dan een jaar
921.1
Algemene uitkeringen
922.1
Algemene baten en lasten
923.0
Uitkering deelfonds Sociaal Domein
960.1
Saldi kostenplaats CCFB
960.6
Saldo kostenplaats directie
960.7
Saldo kostenplaats interne advisering
930.1
Uitvoering wet WOZ
930.2
Uitvoering wet WOZ (controle)
931.1
OZB gebruikers
932.1
OZB eigenaren
937.1
Hondenbelasting
939.1
Precariobelasting (inw)
940.1
Belastingheffing/-Inning
830.1
Bouwgrondexploitaties
980.5
Mutaties reserves P5 Financiën en grondexploitaties
Totaal programma 05

0
284
4.199
0
28.213
8.100
6.163
1.518
603
3.002
3.502
0
0
58.639
7.131
255
934
0
1.255
1.887
264
2.889
509
3.874
2.873
288
85
682
0
22.926
0
0
15
0
0
-1.326
0
0
0
0
1.024
297
0
0
0
0
1.775
10.309
0

-243
0
0
0
-25.651
0
-80
0
-127
0
0
-4.477
-762
-31.659
0
-13
-5
0
0
0
0
0
-1.365
0
0
0
0
0
-153
-1.536
-251
0
-70
-3.432
-87.225
0
-49.469
-944
0
0
0
0
-3.616
-15.202
-468
-301
-344
-7.473
-1.047
12.094
169.842

Financiën en grondexploitaties

TOTAAL

241.804

326

243.623

-243
284
4.199
0
2.562
8.100
6.083
1.518
476
3.002
3.502
-4.477
-762
26.980
7.131
242
929
0
1.255
1.887
264
2.889
-856
3.874
2.873
288
85
682
-153
21.390
-251
0
-55
-3.432
-87.225
-1.326
-49.469
-944
0
0
1.024
297
-3.616
-15.202
-468
-301
1.431
2.836
-1.047
157.748

0
289
5.419
0
32.899
8.341
6.163
1.518
1.138
3.978
3.482
0
0
66.888
7.131
255
1.179
124
1.255
1.987
264
2.999
509
3.874
2.873
288
85
682
0
23.505
0
0
15
0
0
54
0
0
-75
336
1.011
297
0
0
0
0
1.742
10.383
0

-243
0
0
0
-28.404
0
-80
0
-317
-796
0
-4.477
-1.798
-36.529
0
-13
-233
0
0
0
0
0
-1.365
0
0
0
0
0
-153
-1.764
-251
0
-508
-3.432
-89.760
0
-50.330
-944
0
-700
0
0
-3.616
-15.202
-468
-301
-344
-11.325
-2.059
13.763
179.240

-1.819 258.147

262.922

-243
289
5.419
0
4.495
8.341
6.083
1.518
821
3.182
3.482
-4.477
-1.798
30.359
7.131
242
946
124
1.255
1.987
264
2.999
-856
3.874
2.873
288
85
682
-153
21.741
-251
0
-493
-3.432
-89.760
54
-50.330
-944
-75
-364
1.011
297
-3.616
-15.202
-468
-301
1.398
-942
-2.059
165.477

0
332
5.412
0
32.711
8.451
6.605
1.395
864
3.214
3.159
0
0
65.400
7.136
268
1.101
124
1.253
1.643
202
3.043
741
3.888
2.848
340
180
689
0
23.457
0
0
15
0
0
74
0
0
178
3.202
1.055
308
0
0
0
0
1.586
21.083
0

-200
0
-1
0
-28.194
-838
-105
0
-229
-243
-9
-5.020
-1.266
-36.493
0
-43
-278
0
0
0
0
-4
-1.703
0
0
-13
-6
-3
-153
-2.202
-343
-3
-561
-3.534
-89.849
-329
-50.330
-862
0
-700
-8
0
-3.528
-15.440
-501
-342
-122
-18.752
-1.442
27.500
186.646

-200
332
5.411
0
4.518
7.613
6.500
1.395
635
2.970
3.150
-5.020
-1.266
28.907
7.136
225
824
124
1.253
1.643
202
3.040
-961
3.888
2.848
327
174
687
-153
21.254
-343
-3
-546
-3.534
-89.849
-256
-50.330
-862
178
2.502
1.048
308
-3.528
-15.440
-501
-342
1.464
2.330
-1.442
159.146

268.704

-7.193

-4.775 261.511

7.2 Lasten en baten per subfunctie naar
hoofdfunctie
Thema Subfunctie
01.01
04.02
04.02
04.03
04.04
04.04
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
01.01
01.01
02.01
04.01
04.01
04.01
04.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
03.04
03.04
03.04
03.01
03.01
03.01
03.01
05.01
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04
01.01
01.01
01.01
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.03
01.03
01.03
01.03
03.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.02
02.02

Begroting 2016

Omschrijving subfunctie

002.5
Bestuursondersteuning door Gemeentesecretaris
002.3
Communicatie
002.4
Samenlevingsgericht werken
005.1
Bestuurlijke samenwerking
003.1
Burgerzaken
004.1
Leges burgerzaken
001.1
Bestuursorganen
002.1
Bestuursondersteuning college
002.2
Ondersteuning college
006.1
Bestuursondersteuning Raad
006.2
Ondersteuning Raad
Totaal hoofdfunctie 0
140.2
Handhaving in de openbare ruimte
140.3
Vergunningverlening APV
140.5
Vergunningverlening APV (DSL)
120.1
Gem. Brandweer
120.4
Rampenbestrijding
140.1
Openbare orde en veiligheid
160.1
Opsporing en ruiming conventionele explosieven
Totaal hoofdfunctie 1
210.1
Openbare verlichting
210.2
Straatreiniging
210.3
Gladheidsbestrijding
210.4
Onderhoud Wegen, straten en pleinen
210.6
Verkeersmaatregelen/evenementen
211.1
Verkeersmaatregelen/-onderzoeken (tm 2014)
221.2
Nieuwe Haven
221.3
Overige havens/binnenwateren
221.4
Sluizen
210.5
Verkeersmaatregelen/-onderzoeken
214.1
Parkeervoorzieningen
215.1
Baten Parkeerbelasting
Totaal hoofdfunctie 2
310.1
Markt
310.2
Economische ontwikkeling
310.3
Verhuur grond/reklameborden
311.1
Baten marktgelden
330.1
Nutsbedrijven
Totaal hoofdfunctie 3
421.2
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Bijzonder)
430.2
Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Bijzonder)
431.1
Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)
441.1
Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)
480.1
Onderwijsbegeleiding
480.2
Centr. gymnastieklokalen
480.3
Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs
480.4
Gebouwen vm. onderwijs
Totaal hoofdfunctie 4
510.1
Openbaar bibliotheekwerk
511.1
Vormings-/ontwikkelingswerk
560.3
Overige Openluchtrecreatie
530.2
Zwembaden
530.3
Sportzalen en sporthallen
530.5
Sportbeoefening / -bevordering
531.1
Sportparken
540.3
Overig kunst / cultuur
541.2
Oudheidkunde / musea (tm 2014)
560.4
Volksfeesten
580.2
Overige recreatieve voorzieningen
550.1
Natuur en landschap/bossen
560.1
Plantsoenen
560.6
Boomverzorging
560.9
Dierverzorging
560.5
Bevordering toerisme
Totaal hoofdfunctie 5
623.1
Participatiebudget Volwassenen Educatie
661.0
Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO (oud)
662.0
Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (oud)
662.9
Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (nieuw)
663.0
Opvang en beschermd wonen (oud)
663.9
Opvang en beschermd wonen (nieuw)
667.9
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang WMO (nieuw)
671.0
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud)
671.9
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw)
672.9
PGB WMO en Jeugd (nieuw)
682.9
Individuele voorzieningen Natura Jeugd (nieuw)
683.9
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd (nieuw)
687.9
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd (nieuw)
670.0
Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud)
670.1
Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud)

327

Lasten
722
1.255
1.887
264
2.889
509
3.874
2.873
288
85
682
15.328
1.616
1.260
70
7.131
255
934
0
11.266
1.213
1.605
477
6.251
1.059
0
19
304
223
3.002
3.502
0
17.655
203
2.845
7
0
0
3.055
3.735
57
1.417
4.133
282
103
4.252
0
13.979
1.529
631
382
297
1.113
625
1.354
3.153
925
204
589
603
3.364
893
94
284
16.040
662
1.655
8.632
7.083
3.744
17.893
0
767
2.994
4.100
10.315
2.265
0
2.427
2.946

Baten
-174
0
0
0
0
-1.365
0
0
0
0
0
-1.539
-150
-82
0
0
-13
-5
0
-250
-101
0
0
-310
-2
0
-2
0
-25
0
0
-4.477
-4.917
0
0
-319
-243
-251
-813
-23
0
0
0
0
-12
-2.084
0
-2.119
0
-2
-9
0
-298
-4
-271
-990
-145
-77
-125
0
-108
-70
0
0
-2.099
-662
-20
-1.405
0
-109
-4.000
-1.693
0
0
0
0
0
0
-2
-535

Saldo
548
1.255
1.887
264
2.889
-856
3.874
2.873
288
85
682
13.789
1.466
1.178
70
7.131
242
929
0
11.016
1.112
1.605
477
5.941
1.057
0
17
304
198
3.002
3.502
-4.477
12.738
203
2.845
-312
-243
-251
2.242
3.712
57
1.417
4.133
282
91
2.168
0
11.860
1.529
629
373
297
815
621
1.083
2.163
780
127
464
603
3.256
823
94
284
13.941
0
1.635
7.227
7.083
3.635
13.893
-1.693
767
2.994
4.100
10.315
2.265
0
2.425
2.411

Gewijzigde
2016
begroting
Lasten
Baten
Saldo
722
-174
548
1.255
0
1.255
1.987
0
1.987
264
0
264
2.999
0
2.999
509 -1.365
-856
3.874
0
3.874
2.873
0
2.873
288
0
288
85
0
85
682
0
682
15.538 -1.539 13.999
1.616
-150
1.466
1.260
-82
1.178
70
0
70
7.131
0
7.131
255
-13
242
1.179
-233
946
124
0
124
11.636
-478 11.158
1.206
-101
1.105
1.605
0
1.605
477
0
477
5.914
-310
5.604
993
-2
991
0
0
0
19
-2
17
304
0
304
212
-25
187
3.978
-796
3.182
3.482
0
3.482
0 -4.477 -4.477
18.191 -5.713 12.478
203
0
203
3.451
-95
3.356
7
-319
-312
0
-243
-243
0
-251
-251
3.661
-908
2.753
4.259
-23
4.236
57
0
57
1.450
0
1.450
4.395 -1.300
3.095
282
0
282
103
-12
91
4.278 -2.084
2.194
0
0
0
14.825 -3.419 11.406
1.529
0
1.529
631
-2
629
382
-9
373
297
0
297
1.109
-298
811
640
-4
636
1.349
-271
1.078
3.178
-990
2.188
925
-145
780
204
-77
127
614
0
614
603
0
603
3.350
-108
3.242
871
-70
801
94
0
94
289
0
289
16.065 -1.974 14.091
662
-662
0
1.525
-20
1.505
8.730 -1.405
7.325
8.120
0
8.120
3.964
-109
3.855
18.274 -4.000 14.274
0 -1.693 -1.693
767
0
767
2.994
0
2.994
3.699
0
3.699
11.021
0 11.021
2.196
0
2.196
0
0
0
3.451
-152
3.299
3.154
-535
2.619

Rekening 2016
Lasten
709
1.253
1.643
202
3.043
741
3.888
2.848
340
180
689
15.537
1.612
1.244
45
7.136
268
1.101
124
11.530
1.066
1.592
506
6.032
838
46
18
294
237
3.214
3.159
0
17.003
187
3.070
0
0
0
3.257
4.038
48
1.542
4.393
288
156
4.482
1
14.947
1.557
633
383
419
1.334
620
1.295
2.918
893
175
649
563
3.418
823
93
332
16.104
492
1.670
8.378
5.580
4.340
15.216
0
740
2.993
1.244
11.377
1.453
0
2.843
4.359

Baten
-196
0
0
0
-4
-1.703
0
0
-13
-6
-3
-1.925
-107
-164
0
0
-43
-278
0
-592
-55
0
0
-583
-25
-46
-3
0
-67
-243
-9
-5.020
-6.052
0
-75
-313
-200
-343
-932
-26
0
0
-1.308
0
-56
-2.159
-2
-3.550
0
0
-9
0
-509
-7
-261
-1.009
-151
-81
-2
0
-152
-148
0
0
-2.327
-492
-22
-1.510
0
-109
-279
-1.457
0
0
0
-3
0
-3
-138
-551

Saldo
513
1.253
1.643
202
3.040
-961
3.888
2.848
327
174
687
13.612
1.505
1.080
45
7.136
225
824
124
10.938
1.011
1.592
506
5.449
813
0
15
294
171
2.970
3.150
-5.020
10.951
187
2.994
-313
-200
-343
2.325
4.012
48
1.542
3.085
288
100
2.323
-1
11.397
1.557
633
374
419
825
613
1.034
1.909
742
95
647
563
3.265
675
93
332
13.777
0
1.648
6.868
5.580
4.231
14.937
-1.457
740
2.993
1.244
11.374
1.453
-3
2.704
3.808

02.02
02.04
03.02
03.02
03.03
03.03
03.03
03.03
03.03
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.03
01.03
01.03
01.03
02.03
02.03
02.03
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
05.03

05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.01
05.02
05.02
05.02
05.02
05.02
05.02
05.02

670.9
Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw)
650.1
Kinderdagopvang
623.2
Participatiebudget Reintegratie
623.3
Participatiebudget Inburgering
610.1
Bijstand/financiele dienstverlening
611.1
Sociale werkvoorziening
614.1
Gemeentelijk minimabeleid
614.4
Kwijtschelding belastingen
621.1
Vreemdelingen
Totaal hoofdfunctie 6
722.1
Riolen en Rioolgemalen
722.2
Riolen buiten lozingsrecht
724.1
Begraafplaatsen
726.1
Baten rioolrechten
732.1
Baten begraafplaatsen
721.1
Vuilophaal en -afvoer
723.1
Milieubescherming (stad)
723.2
Milieubescherming (inw)
725.1
Baten vuilophaal en -afvoer
711.1
Ambulancevervoer
714.1
Openbare Gezondheidszorg
715.1
Jeugdgezondheidszorg uniform deel
Totaal hoofdfunctie 7
810.1
Ruimtelijke ordening
810.2
Landmeten en vastgoed
820.1
Woninbouw en -exploitatie
821.0
Stads- en dorpsvernieuwing
821.1
Stedelijke vernieuwing
822.1
Bouw- en woningtoezicht
822.7
Woonhavens/-Schepen
823.1
Baten Bouw- en Woningtoezicht
830.1
Bouwgrondexploitaties
Totaal hoofdfunctie 8
980.1
Mutaties reserves P1 Wonen en leven
980.2
Mutaties reserves P2 Zorg
980.3
Mutaties reserves P3 Werken
980.4
Mutaties reserves P4 Bestuur
911.1
Geldleningen ug/og korter dan een jaar
913.1
Overige financiele middelen
914.1
Geldleningen ug/og gelijk of langer dan een jaar
921.1
Algemene uitkeringen
922.1
Algemene baten en lasten
923.0
Uitkering deelfonds Sociaal Domein
960.1
Saldi kostenplaats CCFB
960.6
Saldo kostenplaats directie
960.7
Saldo kostenplaats interne advisering
930.1
Uitvoering wet WOZ
930.2
Uitvoering wet WOZ (controle)
931.1
OZB gebruikers
932.1
OZB eigenaren
937.1
Hondenbelasting
939.1
Precariobelasting (inw)
940.1
Belastingheffing/-Inning
980.5
Mutaties reserves P5 Financiën en grondexploitaties

1.978
883
4.199
0
28.213
8.100
6.163
1.518
603
117.140
8.816
92
1.780
0
0
7.350
1.911
1.349
0
97
1.617
1.226
24.238
1.795
1.165
707
573
1.754
3.430
0
0
10.309
19.733
1.585
0
0
0
0
15
0
0
-1.326
0
0
0
0
1.024
297
0
0
0
0
1.775
0

0
-317
0
0
-25.651
0
-80
0
-127
-34.601
-115
0
-171
-8.527
-1.236
-1.585
-461
-7
-8.205
0
-6
0
-20.313
0
0
0
0
-1.500
0
-17
-3.820
-7.473
-12.810
-693
-436
-762
-153
0
-70
-3.432
-87.225
0
-49.469
-944
0
0
0
0
-3.616
-15.202
-468
-301
-344
-1.047
3.370
164.162

Totaal hoofdfunctie 9

TOTAAL

241.804
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243.623

1.978
1.737
0
1.737
1.329
0
1.329
566
930
-317
613
843
-301
541
4.199
5.419
0
5.419
5.412
-1
5.411
0
0
0
0
0
0
0
2.562 32.899 -28.404
4.495 32.711 -28.194
4.518
8.100
8.341
0
8.341
8.451
-838
7.613
6.083
6.163
-80
6.083
6.605
-105
6.500
1.518
1.518
0
1.518
1.395
0
1.395
476
1.138
-317
821
864
-229
635
82.539 126.702 -37.694 89.008 118.295 -34.233 84.062
8.701
8.837
-115
8.722
8.908
-76
8.832
92
92
0
92
92
0
92
1.609
1.190
-102
1.088
2.804 -1.628
1.176
-8.527
0 -8.527 -8.527
0 -8.586 -8.586
-1.236
0
-829
-829
1
-957
-956
5.765
7.888 -1.585
6.303
7.716 -1.597
6.119
1.450
2.063
-461
1.602
1.911 -1.004
907
1.342
1.314
-7
1.307
1.262
7
1.269
-8.205
0 -8.205 -8.205
0 -8.312 -8.312
97
97
0
97
97
0
97
1.611
1.617
-6
1.611
1.655
0
1.655
1.226
1.226
0
1.226
1.202
0
1.202
3.925 24.325 -19.837
4.488 25.648 -22.152
3.496
1.795
1.695
0
1.695
1.684
-53
1.632
1.165
1.134
0
1.134
1.011
-24
987
707
707
0
707
330
0
330
573
638
0
638
588
-6
582
254
1.754 -4.900 -3.146
633 -5.019 -4.386
3.430
3.435
0
3.435
3.373
0
3.373
-17
0
-17
-17
2
-18
-16
-3.820
0 -1.920 -1.920
0 -2.015 -2.015
2.836 10.383 -11.325
-942 21.083 -18.752
2.330
6.923 19.746 -18.162
1.584 28.704 -25.887
2.817
892
1.835 -1.381
454
1.825
-951
874
-436
2.244 -2.202
42
2.244 -1.132
1.112
-762
0 -1.798 -1.798
0 -1.266 -1.266
-153
0
-153
-153
0
-153
-153
0
0
0
0
0
-3
-3
-55
15
-508
-493
15
-561
-546
-3.432
0 -3.432 -3.432
0 -3.534 -3.534
-87.225
0 -89.760 -89.760
0 -89.849 -89.849
-1.326
54
0
54
74
-329
-256
-49.469
0 -50.330 -50.330
0 -50.330 -50.330
-944
0
-944
-944
0
-862
-862
0
-75
0
-75
178
0
178
0
336
-700
-364
3.202
-700
2.502
1.024
1.011
0
1.011
1.055
-8
1.048
297
297
0
297
308
0
308
-3.616
0 -3.616 -3.616
0 -3.528 -3.528
-15.202
0 -15.202 -15.202
0 -15.440 -15.440
-468
0
-468
-468
0
-501
-501
-301
0
-301
-301
0
-342
-342
1.431
1.742
-344
1.398
1.586
-122
1.464
-1.047
0 -2.059 -2.059
0 -1.442 -1.442
7.459
10.487
160.792
173.198 165.739
171.053 160.566

-1.819 258.147

262.922

-4.775 261.511

268.704

-7.193

8.
Verantwoordingsinfor
matie over de
specifieke uitkeringen
(SiSa)
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OCW

D1

OCW

D1A

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
Regionale meld- en
Besteding (jaar T)
Opgebouwde reserve ultimo
coördinatiecentra
(jaar T-1)
voortijdig schoolverlaten
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01

Besluit regionale melden
coördinatiefunctie
Regionale
maatregelen
voortijdig schoolverlaten
2016 - 2021

€ 639.990
Besteding (jaar T)

Indicatornummer: D1 / 02

€0
Besteding aan contactschool
(jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten
Contact gemeenten

OCW

D9

Aard controle R
Indicatornummer: D1A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: D1A / 02

€0
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
beleid 2011-2017 (OAB) voorzieningen voor
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel
Besluit specifieke
166, eerste lid WPO)
uitkeringen
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2017

€0
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 1.443.182
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

OCW

D10

(Volwassenen)
Onderwijs 2015-2017

1 060402 Gemeente Hilversum
2
3
4
5
Verstrekte uitkering (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: D1A / 03

€0
Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 71.647
Van andere gemeenten in (jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

Besteding (jaar T) van educatie Besteding (jaar T) van educatie Besteding (jaar T) van educatie Ten minste 50% besteed aan
bij roc's
bij andere aanbieders dan roc's totaal (automatisch)
roc’s
ja/nee (automatisch)

Participatiewet
Contactgemeenten
Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 01

€ 675.733
Reservering besteding van
educatie in jaar T voor volgend
kalenderjaar (jaar T+1 )
Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 06

I&M

E3

€ 168.933
Subsidieregeling
Hieronder per regel één
sanering verkeerslawaai beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
Subsidieregeling
verantwoordingsinformatie
sanering verkeerslawaai

Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 02

€ 338.377
Onttrekking besteding van
educatie in jaar T van volgend
kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 03

Aard controle nvt
Indicatornummer: D10 / 04

Aard controle nvt
Indicatornummer: D10 / 05

€ 162.035

€ 500.412

ja

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v. art. 126
Wet geluidshinder ten laste
van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar T1)

Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 07

€0
Besteding (jaar T) ten laste
van rijksmiddelen

Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

1 BSV 2011057211
2 IenM/BSK-2014/122801
3
4
5
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 06

1 BSV 2011057211
2 IenM/BSK-2014/122801
3
4
5

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

€ 211.505
€ 321.284

€0
€0

Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 07

€ 211.459
€ 321.284

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 04

€0
€0

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

€0
€0

Cumulatieve overige
Cumulatieve Kosten ProRail tot Eindverantwoording Ja/Nee
bestedingen tot en met (jaar T) en met (jaar T) als bedoeld in
artikel 25 lid 4 van deze regeling
Deze indicator is bedoeld voor ten laste van rijksmiddelen
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid Deze indicator is bedoeld voor
van de juistheid en volledigheid van de
de tussentijdse afstemming van
van de
verantwoordingsinformatie
de juistheid en volledigheid van
verantwoordingsinformatie
de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 08

€ 684.050
€ 522.472
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Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 09

€0
€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 10

€ 684.004
€ 522.472

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 11

Nee
Nee

I&M

E11B

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Nationaal
Samenwerkingsprogram
ma Luchtkwaliteit (NSL)
SiSa tussen
medeoverheden

Besteding (jaar T) ten laste van Besteding (jaar T) ten laste van Besteding (jaar T) ten laste van Besteding (jaar T) ten laste van
Teruggestort/verrekend in (jaar
provinciale middelen
eigen middelen
bijdragen door derden =
rentebaten gemeente op door
T) in verband met niet
contractpartners (niet rijk,
provincie verstrekte bijdrage NSL uitgevoerde maatregelen
provincie of gemeente)

Provinciale beschikking
en/of verordening
Gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) (SiSa
tussen medeoverheden)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 01

1 2010/74655
2
3
4
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 07

1 2010/74655
2
3
4
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 03

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 04

€0

€0

€0

Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Cumulatieve besteding ten
laste van eigen middelen tot en
met (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste
van bijdragen door derden =
contractpartners (niet rijk,
provincie of gemeente) tot en
met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 08

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 09

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 05

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 10

€ 197.577

€ 11.239.084

€0

Cumulatieve besteding ten
laste van rentebaten gemeente
op door provincie verstrekte
bijdrage NSL tot en met (jaar T)

Cumulatief
teruggestort/verrekend in (jaar
T) in verband met niet
uitgevoerde maatregelen tot en
met (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor het komende jaren geen
Deze indicator is bedoeld voor
bestedingen meer wilt
de tussentijdse afstemming van Deze indicator is bedoeld voor verantwoorden
de juistheid en volledigheid van de tussentijdse afstemming van
de verantwoordingsinformatie
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 11

I&M

E27B

1 2010/74655
2
3
4
Hieronder per regel één
Brede doeluitkering
beschikkingsnummer en in de
verkeer en vervoer SiSa
kolommen ernaast de
tussen medeoverheden
verantwoordingsinformatie
Provinciale beschikking
en/of verordening

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 12

€ 39.121

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 13

€0

Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T)
provinciale middelen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde
jaar T verantwoorde overige
bestedingen ten laste van
bestedingen
provinciale middelen
Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 14

Ja

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

135131/136109
2009/7343
2010/77274
250215/366608
358914/361968
360575/381975
473543/599945
473544/604205
473546/599978
473557/600959
592323/630671
592326/630823
718066/718317
724043/732265

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 6.578
€0
€ 4.667
€0
€ 2.000
€ 42.704
€ 102.768
€ 72.689

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 4.982
€0
€0
€0
€ 34.256
€0

-€ 59.794

€ 59.794

-€ 126.824
-€ 7.750
-€ 26.330
-€ 1.700

€ 126.824
€ 7.750
-€ 27.116
€ 1.700

€ 24.019

€ 29.427

€ 33.912

€ 11.715

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar T)

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van
de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van
de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 06

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

1 135131/136109

€ 21.388

€ 70.594

2 2009/7343

€ 128.611

€ 14.290
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Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

uitvoeringskosten zijn hoger
geworden en in SISA 2015 per
abuis ten laste van subsidie
opgevoerd.
Beschikkingsnummer in 2015
was: 2009/7243 ; in 2014
financieel afgerekend.

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Ja

Ja

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 06

3 2010/77274

€ 529.866

€ 326.500

Met de provincie is afgesproken Ja
om met de aangegeven
correctie een aansluiting te
realiseren tussen afrekening en
sisa-verantwoording. Deze
beschikkingsregel is
toegevoegd.

4 250215/366608

€ 7.750

€ 7.750

5 358914/361968

€ 12.975

€ 14.053

6 360575/381975

€ 14.500

€ 1.700

uitvoeringskosten zijn bij SISA
2015 volledig ten laste van
subsidie gebracht, terwijl
subsidie 50% van de
uitvoeringskosten bedroeg
Deze beschikking heeft
oorsponkelijk kenmerk
250217/358914 ipv
358914/361968. Bij SISA 2015
zijn beschikkingen
250217/358914 en
473546/599978 beide bij
beschikking 250217/358914
verantwoord. Nu wordt dat
gecorrigeerd.
deel projectkosten (€ 1.700)
bleek niet subsidiabel

7 473543/599945
8 473544/604205
9 473546/599978

€ 6.578
€ 6.250
€ 28.686

€0
€ 16.750
€ 34.409

€ 7.415
€ 2.000
€ 43.758
€ 8.353.956

€ 7.415
€0
€0
€ 2.784.652

Ja
Ja
Ja
dit was beschikking 2011/18119 Ja

€ 106.601

€ 11.715

Hier is in SISA 2015 niets voor Nee
opgevoerd, terwijl er wel kosten
zijn gemaakt. In de kolom
correcties zijn alsnog deze
uitgaven opgenomen.

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

10
11
12
13

473557/600959
592323/630671
592326/630823
718066/718317

14 724043/732265

SZW

G2

15
16
Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene
bijstand
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeente
Gemeente
deel 2016
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle taken
heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van
de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

G3

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Ja

Ja
Nee
Ja
Ja

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 27.730.750
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 523.999
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 1.482.466
€ 2.545
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T)
Rijk)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 98.950
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Bij SISA 2015 zijn
beschikkingen 250217/358914
en 473546/599978 beide bij
beschikking 250217/358914
verantwoord. Nu wordt dat
gecorrigeerd.

Ja

€ 294.896
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€ 17.909
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€ 1.498
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 146.042
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€ 170
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
beginnende
Indicatornummer: G3 / 01
Indicatornummer: G3 / 02
Indicatornummer: G3 / 03
Indicatornummer: G3 / 04
Indicatornummer: G3 / 05
zelfstandigen)_gemeente
€ 207.925
€ 137.683
€ 45.980
€ 112.211
€ 128.786
€0
deel 2016
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
Besluit bijstandverlening Rijk)
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
zelfstandigen (Bbz) 2004
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
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Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja
€0
Besteding (jaar T) aan onderzoek Besteding (jaar T) Bob
als bedoeld in artikel 56 Bbz
2004 (exclusief Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

9. Controleverklaring
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