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LEESWIJZER
Algemeen
Bij het samenstellen van de jaarstukken 2017 is voor dezelfde opzet gekozen als in 2016. Tegelijk is rekening
gehouden met de eisen van de nieuwe regels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als gevolg van de
regelwijzigingen bevat de jaarrekening een extra paragraaf met een toelichting op de reserves en voorzieningen.
Daardoor is de indeling van de jaarrekening gelijk aan de begroting 2017.
De jaarstukken zijn verdeeld in twee boekwerken. In boekwerk deel A is het jaarverslag en de jaarrekening
opgenomen. Daarnaast is per programma een analyse gegeven van de financiële resultaten binnen het
programma. In het jaarverslag verantwoordt de gemeente op hoofdlijnen per programma het gevoerde beleid.
In boekwerk deel B staat de uitvoeringsinformatie. Hier zijn de programma’s verder verantwoord, onder meer in
de vorm van een stoplichtenrapportage over de beleidsonderwerpen en een aansluiting tussen programma’s en
taakvelden. De uitvoeringsinformatie bevat ook een cijfermatige weergave op kostenplaatsniveau per programma.
Deze indeling is gekozen om de lezer de keuze te geven, hoe hij/zij de jaarstukken wil lezen. De jaarrekening,
bestaande uit een programmarekening en de balans met toelichtingen en bijlagen, is achter in boekwerk deel A
opgenomen.
Wat betreft weergave van bedragen de volgende opmerkingen.
In principe zijn de bedragen weergegeven in hele euro’s. De tabellen zijn echter direct vanuit de administratie
opgebouwd die bestaat uit bedragen in eurocenten. Hierdoor kan bij optellingen een afrondingsverschil ontstaan
van maximaal 1 à 2 euro’s.
Voor de leesbaarheid zijn alle analyses met betrekking tot de exploitatie afgerond in honderden.
Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen:
Bedrag +:
Bedrag -:

resultaat is negatief (verlies)
resultaat is positief (winst)

méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot
minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot

Gevolgen nieuwe regels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in het kort
Het definitieve Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is op 17 maart 2016 van kracht geworden.
De wijzigingen hebben met name betrekking op de volgende onderwerpen in de jaarrekening:
1. Verscherpte boekhoudregels voor grondexploitaties
2. Uniforme taakvelden
3. Beleidsindicatoren
4. Verplicht programma voor de Vennootschapsbelasting (VPB)
5. Verplicht programma voor overhead
6. Verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut
7. Rente-omslag

Jaarstukken 2017 – Deel A

7

Gemeente Blaricum

Onderstaand staat per item een toelichting met betrekking tot verwerking in dit boekwerk.
1.
Grondexploitaties
Aan de grondexploitaties mag alleen nog een rentepercentage worden toegerekend, dat gebaseerd is op de
daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. In de jaarrekening is rekening gehouden met 1,5% ,
conform het werkelijk betaalde rentetarief voor de financiering van de Blaricummermeent.
2.
Uniforme taakvelden
In de productenraming 2017-2020 zijn de nieuwe taakvelden zoveel mogelijk in de bestaande programma’s
opgenomen. In de nieuwe taakvelden zijn echter zowel de oude kostenplaatsen opgenomen voor de realisatie
2015 en begroting 2016, als de nieuwe taakvelden voor de meerjarenbegroting 2017 -2020. Het gevolg hiervan
is dat de vergelijking tussen begroting 2016 en 2017-2020 niet zo gemakkelijk is te maken.
3.
Beleidsindicatoren
Gekoppeld aan de uniforme taakvelden, wordt in de herziende voorschriften van Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) een basis-set van beleidsindicatoren voorgeschreven die gemeenten in de begroting en
jaarrekening minimaal moeten gebruiken. Deze indicatoren zijn opgenomen in het jaarverslag, voorafgaand
aan de verantwoording van de programma’s. Hierbij zijn de meest recente indicatoren afgezet tegen die van de
begroting.
4.
Verplicht programma voor de Vennootschapsbelasting (VPB)
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de vennootschapsbelasting uitgebreid voor overheidslichamen en
daarmee ook voor gemeenten. Deze belastingplicht gaat gelden bij die activiteiten waarbij de gemeente deel
neemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met private partijen. Het doel van de nieuwe wet
is om een gelijk speelveld te creëren tussen publieke en private partijen.
5.
Overhead
Tot 2017 waren de lasten overhead volledig toegerekend aan de programma’s door middel van het toerekenen
van een integrale kostprijs. In de nieuwe situatie bevatten de lasten per programma geen toegerekende
overhead meer. Hiervoor is een apart programma opgenomen. De overhead in Blaricum bestaat voor het
grootste deel uit de overhead van de DVO van de BEL Combinatie en die van de Regio. Daarnaast worden hier
ook de lasten van bestuursondersteuning verantwoord.
6.
Activeren investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut (wegen, openbare verlichting e.d.) moeten met
ingang van 2017 verplicht worden geactiveerd, vanwege de vergelijkbaarheid tussen gemeenten.
Voor zover van toepassing was hiervan al sprake in 2016.
7.
Rente omslag
Bij de wijzigingen van de BBV is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. In de notitie Rente
2017 wordt ingegaan op de verwerking van de rente in de begroting en jaarstukken. Doelstelling van deze
notitie is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten
(harmonisering), stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de begroting en
de jaarstukken en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeenten met rente zijn
omgegaan (transparantie). In de paragraaf financiering is hier meer over toegelicht.
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Gewijzigde indeling van lasten en baten in vergelijking met 2016
De cijfers van de programma’s in de jaarrekening 2016 zijn moeilijk te vergelijken met die van de jaarrekening 2017
als gevolg van de volgende wijzigingen.




De nieuwe regelgeving van BBV heeft geleid tot een aantal nieuwe kostenplaatsen en in een aantal
gevallen tot verschuiving van een kos tenplaats (product) onder een ander programma;
Door invoering van het programma overhead heeft een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden van de
kosten op de programma’s naar het programma overhead;
De financiële administratie van de BEL is een vereenvoudigde werkwijze gaan toepassen waardoor alle
drie BEL-gemeenten gebruik maken van dezelfde elementen (kostenplaatsen en kostensoorten).

Deze veranderingen hebben er toe geleid dat met ingang van 2017 sprake is van een totaal nieuwe inrichting. Een
vergelijking met de jaarcijfers 2016 is daarom niet zinvol. Omdat dit conform volgens de BBV ook niet verplicht is,
hebben we bij wijze van uitzondering er in deze jaarstukken voor gekozen de vergelijkende cijfers in de
programma’s achterwege te laten.
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AANBIEDING
Geachte leden van de gemeenteraad van Blaricum,
Het college biedt u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de gemeente Blaricum aan. Deze jaarstukken
zijn opgesteld op basis van de geldende wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) en conform de met de raad afgestemde programma indeling. Met de voorliggende
programmarealisatie hebt u een concreet instrument tot uw beschikking om te toetsen in hoeverre de ambities van
uw raad ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
Korte terugblik
De identiteit van ons dorp wordt voor een groot deel bepaald door onze inwoners. Het jaar 2017 stond daarom
wederom in het teken van dialoog en communicatie, onder andere via de Hei en Wei en via facebook en twitter.
We hebben onze gemeentelijke website vernieuwd en de digitale dienstverlenging verbeterd en uitgebreid.
Daarnaast kunnen inwoners voor vergunningen nu bij hetzelfde loket terecht als voor burgerzaken.
In 2017 is er wederom veel aandacht geweest voor veiligheid. Op basis van het uitvoeringsplan integrale veiligheid
is er extra ingezet op auto en woninginbraken. Begin februari is er een veiligheidsmarkt georganiseerd, hierbij is
aandacht besteed aan buurtgerichte veiligheid. Er zijn extra maatregelen getroffen bij evenementen. In 2017 is de
veiligheidsmonitor uitgevoerd, de resultaten hiervan zijn medio maart 2018 gereed.
In 2016 waren raadsleden gestart als ‘ambassadeur’ van de regio Gooi en Vechtstreek. In 2017 is deze rol verder
uitgewerkt. We merken daardoor dat er meer bestuurlijke verbinding is met deze regionale organisatie.
In de openbare ruimte is een aantal projecten afgerond, met name de reconstructie van de Molenbuurt en de
Bierweg. Een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017-2021 is vastgesteld en op diverse locaties is het
openbaar groen aangepakt. Ook is inmiddels het grootste deel van de straatverlichting van de Bijvanck vervangen
door Ledverlichting.
We hebben verder gewerkt aan het bouwen van een Duurzaam Blaricum. Het verbeterplan is hiervoor vastgesteld
en er is een projectmanager duurzaamheid aangesteld. De PMD container is ingevoerd en er zijn openbare
oplaadpalen geplaatst.
Eind 2017 is de nota Sport, Bewegen en Meedoen aangenomen en is Blaricum officieel toegetreden tot Jongeren
Op Gezond Gewicht (JOGG).
Wat betreft wonen is de woonvisie 2017-2022 vastgesteld. De huisvesting van statushouders loopt voorspoedig. Op
het voormalig brandweerterrein worden 7 gasloze huizen gebouwd.
De pleinen bij het winkelcentrum in de Bijvanck hebben een upgrade ondergaan. De ontwikkeling van de
Blaricummermeent loopt zeer voorspoedig. Het kwaliteitsniveau van de wijk is hoog. Financieel behaalt de
gemeente hier grote resultaten met de grondexploitatie.
Op gebied van het sociaal domein is ingezet op de algemene welzijnsvoorzieningen en preventieve activiteiten.
Daarvan is Dagje Blaercom (een laagdrempelige dagbesteding voor mensen met beginnende dementie) een mooi
voorbeeld.
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Een nieuw initiatief in de jeugdzorg is de opzet van het C&A Team dat de samenwerking tussen Jeugdzorg en de
huisartsen verstevigt. Jeugdslag 1.0 is geëvalueerd. Dit leidt tot verdere verbetering in de toekomstige versie 2.0.
Voor bewoners die gebruik maken of willen gaan maken van maatwerkvoorzieningen is de dienstverlenin g op het
Digitaal Leefplein in 2017 aanzienlijk uitgebreid.
Andere ontwikkelingen zijn de opzet van het team Vangnet 2.0 voor multiproblematische crisissituaties, de PGA
(persoonsgerichte aanpak) voor personen of gezinnen met een mix van problematiek. Als participatie-instrumenten
zijn Zicht op Meedoen en Zicht op Werk met ingang van 2017 ingezet. Voor de statushouders is het traject Taal,
Werk, Toekomst geïntensiveerd.
Intergemeentelijke samenwerking
BEL Combinatie
Ook in 2017 is de doorontwikkeling voortgezet. Op gebied van ICT zijn belangrijke stappen gezet. Er zijn nieuwe
formats voor college- en raadsvoorstellen ingevoerd deze begeleiden de ambtenaren om een beter leesbaar
voorstel te schrijven. De Belcombinatie moet in staat zijn om de maatschappelijk opgaven voor drie gemeenten te
kunnen realiseren.
De beleidscapaciteit en ondersteunende inzet zijn verbeterd en uitgebreid. Op bepaalde expertisegebieden lukt het
niet altijd de kwaliteit in vast dienstverband te kunnen aantrekken en vind inhuur plaats.
Er is extra inspanning gepleegd op de loopbaanontwikkeling van personeel, dit heeft zichtbaar geleid tot meer
beweging en mobiliteit.
HBEL
Het sociaal domein wordt voor maatwerk en individuele voorzieningen door Maatschappelijke Zaken HBEL
uitgevoerd. Binnen de uitvoering blijft ruimte voor het hebben van een eigen gemeentelijk beleid, maar ten
behoeve van de efficiency stemmen we dit zoveel mogelijk met de HBEL-gemeenten af.
REGIO GOOI&VECHTSTREEK
Een belangrijk moment voor de regio was het vasts tellen door alle gemeenteraden in onze regio van “het
eigenaarschap” Binnen de regio is hard gewerkt aan een vernieuwde vorm van aansturing waarmee er een solide
organisatie staat. De regionale samenwerkingsagenda (RSA) heeft meer invulling gekregen.
De dienstverlening is uitgebreid met een integrale voorziening Jeugd en Gezin, inclusief de crisisdienst, en met de
uitvoering van het volledige beleidsplan rondom Bescherming en Opvang.
Financiën
Het jaar 2017 sluit af met een zeer hoog positief saldo van bijna € 9,4 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit
resultaat komt voornamelijk door een winstneming van de Blaricummermeent van € 7,7 miljoen, een incidenteel
resultaat op precario van € 0,9 miljoen en een voordelig resultaat op de rijksbijdrage van € 0,5 miljoen.
Er is een aantal budgetten naar 2018 doorgeschoven. Dit legt in 2018 een besl ag op de algemene reserve van
€244.170. We stellen daarom voor uit het resultaat dit bedrag te doteren aan de algemene reserve.
Het resultaat op het Sociaal Domein i s sterk gedaald, maar geeft nog altijd een pos itief resultaat van in totaal
€214.314. Indachtig de gedragslijn om resultaten van het Sociaal Domein te verrekenen met de Reserve Sociaal
Domein, stellen we voor dit resultaat te doteren aan de reserve Sociaal Domein.
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In december 2017 heeft de raad ingestemd met bestemming van € 24.000 aan een voorziening voor
boombeplanting aan de Eemnesserweg en in mei 2018 met bestemming van € 128.986 voor de nieuwe stichting
voor beheer van de kunstcollectie.
Per saldo resteert een positief nog te bestemmen jaarresultaat van € 8.808.130.
De gemeenteraad heeft in de begroting 2018 een bedrag opgenomen voor het opstellen van een onderhoudsplan
voor de Bijvanck. Bij het opstellen van dit plan voor herstructurering van de Bi jvanck is gebleken dat naast
beheerknelpunten in de openbare ruimte, ook andere ontwikkelingen op ruimtelijk niveau spelen die invloed
hebben en waarvoor grote investeringen benodigd zijn, maar waarvoor nog geen budget is gereserveerd.
Te weten: verkeerskundige veiligheid, grondwaterproblematiek, verduurzaamheidsambities, (energietransitie),
klimaatbestendigheid, groenstructuur en hoge parkeerdruk.
Er is daarom behoefte ontstaan aan het doen van een integraal onderzoek om te komen tot een visie, ontwerp en
uitvoeringsprogramma voor de openbare ruimte van de Bijvanck om dit op een duurzame en integrale wijze uit te
voeren zodat de investering zowel financieel als kwalitatief voordelig is op de lange termijn.
Tevens bestaat de wens om achterstallig onderhoud binnen alle Blaricumse wijken aan te pakken, is er bij de
Blaercom investering noodzakelijk, zal inzet van middelen noodzakelijk zijn in het kader van behoud zelfstandigheid
(Ahri), en zullen er mogelijk wensen vanuit uw raad komen voor bijvoorbeeld het sportpark of andere
investeringen.
Met het oog op een mogelijk financieel toezicht door de provincie terwijl over al deze toekomstige uitgaven de raad
nog concrete beslissingen moet nemen, stellen wij voor het resterende rekeningsaldo toe te voegen aan d iverse
fondsen (bestemmingsreserves) zodat het beschikbaar blijft voor uitvoering.
Toekomstig perspectief
Ten opzichte van de bestuurskrachtmeting die twee jaar geleden is uitgevoerd is inmiddels veel veranderd. De
gemeente Blaricum heeft een structureel solide financiële basis. De Belcombinatie, ontwikkelt zich tot een sterke
organisatie, die klaar is voor de toekomst.
De ingezette AHRI procedure zal in de komende maanden door de provincie worden afgerond. De gemeente
Blaricum heeft uitgesproken zich in gezamenlijkheid met de gemeente Huizen en Laren te zullen verzetten tegen
een gedwongen herindeling en hiervoor alle ten diensten staande bestuurlijke mogelijkheden te zullen benutten.

Het college van burgemeester & wethouders
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FINANCIELE ANALYSE
Algemeen
Volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), bestaan de
jaarstukken uit:
-

het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen);
de jaarrekening (programmarekening, de balans en toelichting en een bijlage met de
verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA-bijlage).

Saldo 2017 en verklaring
Het totale resultaat van de rekening bedraagt een voordelig s aldo van € 9,4 miljoen. Dit is voor € 8,6 miljoen
veroorzaakt door incidentele resultaten. Ook naast de incidentele resultaten resteert dus een voordelig resultaat
van € 0,8 miljoen.
De grootste oorzaken van dit resultaat van € 9,4 miljoen zijn het incidentele tussentijdse resultaat op de
grondexploitatie Blaricummermeent van ruim € 7,7 miljoen en de vrijval van de voorziening op Precario als gevolg
van het intrekken van de claims voor 2011 tot en met 2014. In hoofdstuk 3.1 van de jaarrekening s taat een
totaaloverzicht van de resultaten per programma genoemd. Samengevat zijn dit de grootste veroorzakers van het
resultaat:
Analyse Resultaatopbouw op hoofdlijnen

Bedrag
in €
-7.730.700

Voorof nadeel
voordeel

Incidenteel resultaat op precario

-925.500

voordeel

Algemene uitkering gemeentefonds

Incidentele winstneming Blaricummermeent

-496.700

voordeel

Overgang naar lineaire afschrijving onderwijshuisvesting

150.000

nadeel

Verlenen omgevingsvergunningen

285.100

nadeel

-121.800

voordeel

BTW - verrekeningen

137.000

nadeel

Mutaties met reserves

230.900

nadeel

Begroot rekening resultaat

-88.700

voordeel

-304.200

voordeel

Saldo resultaten Sociaal Domein

Niet uitgevoerde, naar 2018 overgehevelde projecten
Overige resultaten*:
Opbouw totaal resultaat

-523.200

voordeel

-9.387.800

voordeel

* Voor een specificatie hiervan: zie de volledige lijst van verschillen op in par. 3.2 van de jaarrekening.

Resultaatbestemming
Voor de bestemming van het resultaat van € 9.387.800 dient rekening gehouden te worden met de volgende
factoren:
1.
2.

Bestemming in budget van de algemene reserve ten behoeve van de overgehevelde budgetten naar 2018
Bestemming van het resultaat Sociaal Domein in de reserve Sociaal Domein

3.

Andere door de raad al besloten bestemmingen

Voor het dan resterend resultaat wordt een voorstel tot bestemming gedaan.
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Overhevelingen budgetten naar 2018
De volgende budgetoverhevelingen zijn in de raadsvergadering van 6 maart 2018 vastgesteld:
Overhevelingen naar 2018
Programma:

Omschrijving

Bedrag

3. Openbare orde en veiligheid

vetvangput brandweerkazerne

20.000

4. Wegen, Groen, Water en Verkeer

Deelname HOV

4. Wegen, Groen, Water en Verkeer

Baggeren in Gooimeer t.b.v. reddingsbrigade

25.000

4. Wegen, Groen, Water en Verkeer

Aanbesteding beheer Openbare ruimte

20.000

4. Wegen, Groen, Water en Verkeer

Openbaar groen: intensivering toezicht

20.000

5. Onderwijs

Onderwijs

8.911

6. Sport, cultuur en recreatie

Sportaccommodatiebeleid

6.712

9. Bouwen en wonen

Digitalisering bouwdossiers Blaricum

9. Bouwen en wonen

inkomsten terrein voorm. Brandweerkazerne

9. Bouwen en wonen

bouwrijp maken terrein voorm. Brandweerkazerne

9. Bouwen en wonen

Bijdrage aan 7 gas-loze huurwoningen

250.000

38.937
-175.000
29.610
60.000

Totaal overhevelingen

304.170

Deze overhevelingen worden gedekt uit de volgende reserves:
Reserves
Algemene reserve

244.170

Reserve volkshuisvesting

60.000

Totaal:

304.170

De onttrekking aan de reserve volkshuisvesting heeft in 2017 nog niet plaatsgevonden. Daarom resulteert als
resultaatbestemming:


€ 244.170: doteren aan de al gemene reserve ten behoeve van overgehevelde budgetten

Resultaat Sociaal Domein
Met ingang van de decentralisaties van het Sociaal Domein per 2015 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen een
Reserve Sociaal Domein in te stellen en resultaten uit het sociaal domein (programma 7) met deze reserve te
verevenen. Bij deze verevening wordt ook het resultaat van de rijksbijdrage re-integratieuitkering Sociaal Domein
betrokken.
Analyse mutatie Reserve Sociaal Domein
Resultaten

bedrag in € V/N

Resultaat op decentralisatie-uitkering Sociaal domein
Resultaat programma 7
Per saldo niet ingevulde taakstelling Sociaal Domein (stelposten)
Totaal resultaat op sociaal domein
Lagere dotatie uit reserve preventief voorveld dan begroot
Per saldo nog te muteren met reserve Sociaal Domein (dotatie)


-32.541

V

-166.583

V

61.241

N

-137.883

V

16.100

N

-121.783

V

€ 121.783: doteren aan Reserve Sociaal Domein
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Eerder genomen bestemmingsbesluiten
In de raadsvergadering van 30 januari 2018 is besloten een voorziening te vormen voor de vervanging van bomen
Eemnesserweg van in totaal € 224.000 en deze voorziening onder andere te voeden uit een incidentele dotatie van
€ 24.000 ten laste van het rekeningresultaat 2017.
De raad heeft in mei 2018 besloten een stichting op te richten ten behoeve van het beheer van de gemeentelijke
kunstcollectie en deze stichting voor het beheer in de komende 20 jaa r een bijdrage te verlenen van € 128.986.
Daarbij is bepaald deze middelen te verstrekken uit het rekeningresultaat 2017.


€ 24.000:

doteren aan voorziening vervanging bomen Eemnesserweg



€ 128.986:

bijdrage beheerstichting kunstcollectie

Voorstel bestemming resterend resultaat
De totale bestemming van de reserve is nu, in niet afgeronde bedragen: € 8.868.897, -.
In een recent gehouden informatieavond is aan Uw raad een integraal plan gepresenteerd voor een totale aanpak
van de Bijvanck. Uitwerking van deze plannen zal in de komende drie jaar plaatsvinden. Om alle onderzoeken te
kunnen uitvoeren is een bedrag van ongeveer drie miljoen euro benodigd. Dit betreffen inciden tele uitgaven. Wij
stellen Uw raad voor te besluiten drieënhalf miljoen aan een fonds reserve onderzoeken Bijvanck te doteren.
Hiermee borgen wij dat alle benodigde onderzoeken ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.
Voor het dan resterend resultaat van € 5.368.897, - euro stellen wij voor € 3.368.897, - euro te doteren in een
“fonds voor duurzame kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving”.
Dit fonds kan dan een reserve zijn ter dekking van toekomstige kapitaallasten bij uitvoering van de kwalitatief
hoogwaardige herinrichting van de Bijvanck, maar kan ook gebruikt worden om alle wijken naar een minimaal
duurzaam kwaliteitsniveau te brengen.
De wijk Bijvanck is 40 jaar oud. Op een aantal deelgebieden heeft renovatie van de buitenomgeving en riolering
plaatsgevonden. Op een groot aantal onderdelen is de wijk echter hard aan onderhoud toe, maar ook in Blaricum
dorp en de bouwvenen is sprake van achterstallig onderhoud aan riolering, straten en groeninrichting. In het oude
dorp is de riolering bijna een eeuw niet vervangen en kunnen straten niet opnieuw bestraat worden en stronken
van bomen niet gerooid worden omdat onbekend is hoe de riolering da t verdraagt. Niet alleen voor de Bijvanck
maar voor heel Blaricum zou een minimaal kwaliteitsniveau van fysieke leefomgeving bepaald moeten worden en
een plan gemaakt om dit te realiseren. De kosten van dit plan zijn nu nog onbekend. De dotatie van een deel van
het resterend resultaat kan een eerste aanzet zijn voor dit fonds. Bij toekomstige winstnemingen van de
Blaricummermeent kan dit verder worden aangevuld.
Voor de resterende € 2.000.000, - stellen wij U eveneens voor deze nu in een reserve incidentel e initiatieven 2018
fonds te storten waaruit in de komende maanden kan worden geput bij incidentele uitgaven zoals bij achterstallig
onderhoud en verduurzamen buurthuis de Blaercom, mogelijke uitgaven waartoe U besluit bij vaststellen van de
accommodatie/sportnota, onderzoek onder bevolking in het kader van de zelfstandigheid (AHRI -procedure) en
andere door uw raad te ontwikkelen nieuwe initiatieven.


€ 3.500.000:

instellen reserve onderzoekskosten Bijvanck




€ 3.368.897:
€ 2.000.000:

dotatie aan Fonds voor duurzame kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving
Reserve incidentele initiatieven 2018
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Samenvatting Resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Naar algemene reserve t.b.v. overgeheveld budget

Bedrag
in €
244.170

Resultaat Sociaal Domein naar reserve Sociaal Domein

121.783

Dotatie voorziening vervanging bomen Eemnesserweg

24.000

Bijdrage beheersstichting kunstcollectie

128.986

Reserve onderzoekskosten Bijvanck

3.500.000

Fonds voor duurzame kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving

3.368.897

Reserve incidentele initiatieven 2018

2.000.000

Totaal te bestemmen resultaat

9.387.800

Wij stellen de raad voor het resultaat conform te bestemmen en daarbij aan het college de opdracht te geven om
besluitvorming voor besteding van het fonds voor te bereiden.
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JAARVERSLAG

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING
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VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN
Vanaf 2017 zijn de onderstaande beleidsindicatoren een verplicht onderdeel van de jaarstukken. De
beleidsindicatoren maken de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten beter mogelijk. Op de website
waarstaatjegemeente.nl staat de landelijke database die continue wordt bijgewerkt. Raadplegen daarvan kan dan
ook andere, meer recente, cijfers laten zien. De cijfers zoals hieronder gepresenteerd zijn eind mei 2018
verzameld.
Programma 0 Bestuur
Nr.

Doel

Taakveld

Naam indicator

1

Forma tie

2

Bezetting

3

Appa raatskosten

4

Externe i nhuur

5

Overhea d

Meetmoment

Begr.17

Real.17

Bron

0,18

0,16

BEL
BEL

0,18

0,22

€ 385

€ 355

Rekening'17

0

0

Rekening'17

12,55% 11,13%

Rekening'17

Toelichting beleidsindicatoren
1

Het a a ntal fte (gemiddelde formatie va n de gemeente i n 2017) per 1.000 i nwoners conform CBS per 1-1-17.

2

De bezetting hiervan (vast en extern) in aantal fte per 1.000 i nwoners conform CBS per 1-1-17.

3

De a pparaatskosten (totale kosten overhead) per inwoner
(a a ntal inwoners conform CBS per 1-1-17.

4

De kos ten va n externe i nhuur (project en verva nging) ten behoeve va n bestuur en staf, als % va n het totaal van de
l oonsom en de totale kosten va n inhuur externen.

5

% va n de totale l asten (totaal uitgaven vóór mutaties reserves).
Programma 3 Openbare orde en veiligheid
Begr.17

Actueel

Meetmoment

0

0,5

2016

CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 i nwoners

2,2

2,6

2016

CBS

Di efstal uit woning per 1.000 i nwoners

9,9

8,8

2016

CBS

4,9

5,2

2016

CBS

83,9

52

2016

Bur. Ha l t

0

0

0,5

0,58

2015

VJI

Nr. Doel

Taakveld

Naam indicator

1

3.1

Vei ligheid

Wi nkeldiefstal per 1.000 i nwoners

2

3.1

Vei ligheid

3

3.1

Vei ligheid

4

3.1

Vei ligheid

5

3.1

Vei ligheid

Verni eling en beschadiging per 1.000
i nwoners
Verwi jzingen Halt

6

3.1

Vei ligheid

Ha rdekern jongeren

7

3.1

Vei ligheid

Jongeren met een delict voor de rechter

Bron*

Toelichting beleidsindicatoren
1

Het a a ntal winkeldiefstallen per 1.000 i nwoners.

2

Het a a ntal geweldsmisdrijven per 1.000 i nwoners. Voorbeelden va n geweldsmisdrijven zijn s eksuele misdrijven,
l evensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk l etsel door s chuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

3

Het a a ntal diefstallen uit woningen per 1.000 i nwoners.

4

Het a a ntal vernielingen en beschadigingen per 1.000 i nwoners.

5

Het a a ntal verwijzingen naar HALT per 10.000 i nwoners in de l eeftijd van 12-17 ja ar.

6

Het a a ntal hardekern jongeren per 10.000 i nwoners i n de leeftijd va n 12-24 ja ar.

7

% 12 t/m 21 ja ri gen.
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Bron*
CBS - geregistreerde cri minaliteit en diefstallen
Burea u HALT
KLPD - korps landelijke politiediensten
VJI – Verwey Jonker Instituut – Ki nderen i n Tel
Programma 4 Wegen, groen, water en verkeer
Nr.

Doel

Taakveld

Naam indicator

1

4.2

Verkeer en
vervoer

2

4.2

Verkeer en
vervoer

Meetmoment

Begr.17

Actueel

Bron

Zi ekenhuisopname nav verkeersongeval met
een motorvoertuig

4

7

2015 Vei ligheid NL

Zi ekenhuisopname nav vervoersongeval met
een fietser

5

7

2015 Vei ligheid NL

Toelichting beleidsindicatoren
1,2

a l s aandeel va n het totaal a antal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Programma 5 Onderwijs

Nr.

Doel

Taakveld

Naam indicator

1

5.3

Onderwijs

2

5.3

Onderwijs

Voorti jdige schoolverlaters totaal (VO +
MBO) %
Abs oluut verzuim

3

5.3

Onderwijs

Rel atief verzuim

Meetmoment

Begr.17

Actueel

Bron

3,3

1,5

0

0

2016 Ingra do

29

13,59

2016 Ingra do

2014 DUO

Toelichting beleidsindicatoren
1

Het % v/h tota al aantal l eerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2

Het a a ntal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een s chool, per 1.000 i nwoners lft.5-18 jaar.

3

Het a a ntal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een s chool, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 i nwoners
l ft.5-18jr.

NB: punten 2 en 3 zi jn gewijzigd va n aantal per 1.000 l eerlingen i n aantal per 1.000 i nwoners i n de
l eeftijd va n 5-18 ja ar.
Bron*
DUO - di enst uitvoering onderwijs
Ingra do – landelijke brancheorganisatie voor l eerplicht en vroegtijdig s choolverlaten
Programma 6 Cultuur, sport en recreatie
Nr.

Doel

Taakveld

Naam indicator

1

6.1

Sport, cul tuur
en recreatie

% Ni et-wekelijkse sporters

Begr.17

Actueel

45,4

45,7

Meetmoment

Bron

2016 CBS/RIVM

Toelichting beleidsindicatoren
1

Het percentage niet-wekelijkse s porters t.o.v. de bevolking va n 19 ja ar en ouder, dat niet
mi nstens 1 x per week aan s port doet.
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Programma 7 Sociaal Domein
Begr.17

Actueel

Meetmoment

Bron

Ba nen

635,4

634,8

2016

LISA

Soc.Domein

Netto a rbeidsparticipatie

61,1

62,3

2016

CBS

7.3

Soc.Domein

Bi js tandsuitkeringen

17,4

18,5

2017

CBS

7.3

Soc.Domein

Lopende re-ïntegratievoorzieningen

15

18,9

2017

CBS

27,5

23

2017

CBS

2,75

3,78

2015

VJI

Nr.

Doel

Taakveld

Naam indicator

1

7.3

Soc.Domein

2

7.3

3
4
5

7.3

Soc.Domein

6

7.3

Soc.Domein

Wmo-cl iënten met een
ma a twerkarrangement
% ki nderen in uitkeringsgezin

7

7.3

Soc.Domein

% a chterstandsleerlingen

5,64

nb

2012

VJI

8

7.3

Soc.Domein

% werkl oze jongeren

0,17

1,55

2015

VJI

9

7.3

Soc.Domein

Jongeren met jeugdhulp

8,7

6

2017

CBS

10

7.4

Soc.Domein

Jongeren met jeugdbescherming

0,7

0,5

2016

CBS

11

7.4

Soc.Domein

Jongeren met jeugdreclassering

0

-

2017

CBS

Toelichting beleidsindicatoren
1

Het a a ntal banen, per 1.000 i nwoners in de leeftijd va n 15-64 ja ar.

2

Het percentage va n de werkzame beroepsbevolking ten opzichte va n de beroepsbevolking.

3

Het a a ntal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 i nwoners van 18 ja ar en ouder.

4

Het a a ntal lopende re -ïntegratievoorzieningen, per 1.000 i nwoners i n de l eeftijd va n 15-65 ja ar.

5

Een ma atwerkarrangement is een vorm va n s pecialistische ondersteuning binnen het kader va n de Wmo. Aa ntal per
1.000 i nwoners i n de betreffende bevolkingsgroep.

6

Het percentage kinderen tot 18 ja ar dat i n een gezin l eeft dat va n een bijstandsuitkering moet rondkomen.

7

Het % l eerlingen (4-12 jaar) i n het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

8

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 ja ar).

9

Het percentage jongeren tot 18 ja ar met jeugdhulp ten opzicht va n alle jongeren tot 18 ja ar.

10

Het percentage jongeren tot 18 ja ar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte va n alle jongeren tot 18 ja ar.

11

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte va n alle jongeren (12-22 ja ar).

NB: i n kol om Begroting 2017 zi jn de punten 3, 4 en 5 gewijzigd va n berekening per 10.000 i nwoners i n 1.000 i nwoners.
Bron*
1

LISA

2

CBS - Arbei dsdeelname

3-4

CBS - Pa rti cipatie Wet

5

CBS - Moni tor Sociaal Domein WMO

6-8
911

Verwey Jonker Instituut - Ki nderen i n Tel
CBS - Bel eidsinformatie Jeugd

Programma 8 Volksgezondheid en milieu
Nr.

Doel

Taakveld

Naam indicator

1

8.1

Vol ksgezondhei d en Mi lieu

% Herni euwbare elektriciteit

Begr.17

Actueel

Meetmoment

0,6

0,8

2015

Bron

RWS –
Kl i maatmoni tor

Toelichting beleidsindicatoren
1

Herni euwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
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Programma 9 Bouwen en wonen
Begr.17

Actueel

Meetmoment

Bron

Vol ksgezondheid
Fi jn huishoudelijk restafval
en Mi l ieu

212

199

2015

CBS

9

Vhros v

Woonlasten éénpersoonshuishouden

1064

1072

2017

COELO

3

9

Vhros v

Woonlasten meerpersoonshuishouden

1215

1211

2017

COELO

4

9

Vhros v

WOZ-wa arde woningen

524

531

2017

CBS

5

10

Vhros v

Ni euwbouw woningen

7,9

24,4

2015

ABF

6

9

Vhros v

Demografische druk

76

95,6

2017

CBS

Nr.

Doel

Taakveld

1

8

2

Naam indicator

Toelichting beleidsindicatoren
1

Ni et gescheiden i ngezameld huishoudelijk afval (kg. per i nwoner).

2

Het gemiddelde totaalbedrag i n euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

3

Het gemiddelde totaalbedrag i n euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt a an woonlasten.

4

De gemiddelde WOZ waarde va n woningen.

5

Het a a ntal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

6

De s om va n het aantal personen va n 0 tot 20 ja a r en 65 ja ar of ouder i n verhouding tot de personen van 20 tot 65 ja a r.

NB: toel ichting punt 1 was "hoeveelheid restafval per bewoner per ja ar (kg.)".
Toel ichting bij pt 6 wa s gebaseerd op aantal personen va n 0 tot 15 ja a r en 65 ja ar en ouder
Bron*
1

CBS - Sta tistiek Huishoudelijk afval

2-3

COELO, Groni ngen

4

CBS - Sta tistiek Waarde Onroerende Zaken

5

ABF - Sys teem Woningvoorraad

6

CBS - Bevol kingsstatistiek
Programma 10 Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en econ. zaken

Nr.

Doel

Taakveld

Naam indicator

1

10

Economie

Ves tigingen

2

10

Economie

3

10

Economie

Bruto gemeentelijk product
(verwa cht/gemeten)
Functi emenging

Begr.17

Actueel

Meetmoment

Bron

153,2

164,7

2016

LISA

91

91

2013

Atl a s v Gem.

44,3

44,8

2016

LISA

Toelichting beleidsindicatoren
1

Het a a ntal vestigingen va n bedrijven, per 1.000 i nwoners in de leeftijd va n 15-64 ja ar.

2

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product va n de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een
gemeente.
De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden
verwa chting (>100) wordt geproduceerd.

3

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en va rieert tussen 0 (a lleen
wonen) en 100 (a lleen werken). Bij een waarde va n 50 zi jn er evenveel woningen als banen.
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PROGRAMMA 1 – BESTUURSZAKEN
Visie
Een rechtmatig, democratisch, open, doeltreffend en doelmatig bestuur, binnen de wettelijke (en door de raad
gestelde) kaders.
Wat hebben we bereikt
Het bestuur van de gemeente Blaricum vindt het belangrijk om in verbinding te zijn met de samenleving en de
inwoners te betrekken bij nieuwe ontwikkeling en beleid. Net als de vorige jaren stond wederom in 2017
communicatie en dialoog met de samenleving centraal. De betrokkenheid van onze samenleving bij het bestuur
heeft mooie resultaten opgeleverd. De inwoners zijn betrokken bij de ontwikkeling van beleid en/of de uitvoering
van projecten. De verbindingen tussen bestuur en de samenleving worden gekoesterd en de dialoog met de
samenleving is een continu proces. Op 8 april 2017 is als op vervolg op de B100 in 2016 een dialoogbijeenkomst
georganiseerd om met de inwoners in gesprek te gaan over onderwerpen als Identiteit, Groen en Schoon,
Verbinding, Veilig Verkeer, Cultuur, Bereikbaarheid, Stem van het dorp .
Er zijn werkgroepen gevormd waarin de inwoners samen met raadsleden aan de slag zijn gegaan. De inwoners
worden geïnformeerd over de voortgang en activiteiten van deze werkgroepen, via o.a. de Hei en Wei. Via
Facebook en Twitter wordt regelmatig de interactie georganiseerd met de inwoners. De Facebookpagina wordt
steeds vaker bezocht. Het is een goed platform om informatie de delen en te ontvangen. De communicatie via
media waar goede ervaringen zijn, zijn in 2017 voortgezet, waaronder de Hei en Wei. Op het gebied van
informatiebeleid zijn stappen gezet. De gemeentelijke website is vernieuwd. Er zijn nieuwe mogelijkheden aan
toegevoegd. De digitale dienstverlening is verder ontsloten.
Om de samenleving meer te betrekken bij het bestuur worden de Ronde Tafel Gesprekken (RTG’s) van de
gemeenteraad en de raadsvergaderingen gepubliceerd via de website. Daarmee weten onze inwoners wanneer er
ronde tafel gesprekken en raadvergaderingen zijn en welke onderwerpen er worden beha ndeld en besluiten of ze
daarbij aanwezig willen zijn en/of willen inspreken op een onderwerp.
De gemeente heeft om haar bestuurlijke en financiële belangen te behartigen in haar verbonden partijen ook in
2017 in diverse gremia haar bestuurlijke rol ingevuld. Het belangrijkst daarin is de bestuurlijke vertegenwoordiging
in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gezamenlijke ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie.
Andere belangrijke verbonden partijen waar het bestuur haar bestuurlijke en financiële belangen behartigd zijn de
SOZAHBEL, de Regio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Gooi en Vecht, het GNR (zeker gezien voorgenomen
uittredingen van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland), de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek(OFGV / RUD), de TOMIN groep etc.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

voor wijziging

na wijziging

2017

-

-

-8.046

-8.046

Lasten

793.689

696.273

763.088

66.815

Saldo programma

793.689

696.273

755.042

58.769

Baten
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Toelichting verschil
Pensioenvoorzieningen APPA-plan, college B&W
63.700
N
Op grond van een opgave van Loyalis moeten de pensioenreserves worden verhoogd. In afwachting van verdere
onderhandeling hierover is een voorziening opgenomen. Daarnaast heeft een kleine correctie plaatsgevonden op
de pensioenvoorzieningen in eigen beheer.
Bijdrage metropool Regio Amsterdam (MRA), Bestuurlijke samenwerking
Deze kosten waren nog niet in de begroting 2017 opgenomen.

15.700

N

Dialoog Blaricum, raad en commissies
16.900
V
Aan de dialoog Blaricum zijn veel minder kosten derden uitgegeven. De meeste voorbereiding is gedaan met inzet
vanuit de BEL Combinatie.
Overige diverse kleine verschillen
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PROGRAMMA 2 – BURGERZAKEN
Visie
Een correcte en efficiënte dienstverlening aan de bewoners van Blaricum.
Wat hebben we bereikt?
Doorontwikkeling van het Klanten Contact Centrum (KCC)
Met ingang van 1 september 2017 is een nieuwe teamleider voor het Team Publiek aangesteld die tevens is belast
met de rol van Programmamanager Dienstverlening. Daarmee wordt vanaf de 2e helft van 2017 weer ingezet op de
verdere verbetering van de publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen. Op basis van de
Visie dienstverlening 2020 (december 2016), is in het 4e kwartaal van 2017 een Uitvoeringsplan Dienstverlening
2017-2019 vastgesteld. Dit uitvoeringsplan dient de komende jaren als kader voor de verdere doorontwikkeling van
onze publieke dienstverlening en verhoging van de klanttevredenheid. Als concrete stap werd eind 2017 de balie
Vergunningen (inzage bouwdossiers en eenvoudige vragen rondom omgevingsvergunningen en
bestemmingsplannen) geïntegreerd binnen de bestaande frontoffice van het Team Publiek.
Eind 2016 is er door BMC een formatieonderzoek voor het KCC (telefonisch klant contact centrum en receptie)
uitgevoerd. In februari 2017 werd het eindrapport opgeleverd. De conclusie van dit onderzoek was dat er een
tekort aan formatie is binnen het KCC om de bestaande taken adequaat te kunnen uitvoeren. Geadviseerd werd
om de formatie met minimaal 1 FTE uit te breiden en voor de verdere doorontwikkeling nog eens 1,5 fte toe te
voegen aan het KCC. Met het vaststellen van het Uitvoeringsplan Dienstverlening 2017-2019, werd 1,5 FTE dat
eerder jaarlijks werd ingehuurd, omgezet in structurele formatie per 1 januari 2018. De verder extra benodigde
formatie voor de doorontwikkeling van het KCC (1 a 1,5 FTE) zal worden gerealiseerd uit de te verwachten
efficiency-voordelen door het digitaliseren van een deel van onze dienstverlening en de verwachte
reisdocumentendip in de jaren 2019-2021. Door het verlengen van de geldigheidstermijn van het paspoort en
identiteitskaart voor volwassen van 5 naar 10 jaar sinds maart 2014, zal er in de periode 2019-2021 een dip
ontstaan in het aantal te verlengen reisdocumenten.
Dienstverlening
Onze dienstverlening heeft constant de aandacht. Nauwlettend wordt in de gaten gehouden of er voldoende
mogelijkheden voor onze inwoners bestaan om afspraken in te plannen voor diverse producten en diensten. Daar
waar mogelijk wordt getracht meer opties te bieden. Ook worden de tel efonische servicenormen continue
gemonitord en daar waar nodig de bezetting op aangepast. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt 2 jaarlijkse
gemeten via “ Waar Staat Je Gemeente”. In 2016 is de laatste meting uitgevoerd en in 2018 vind daarom de
volgende meting plaats. In 2018 wordt onderzocht in hoeverre we meer continue onze klanttevredenheid kunnen
meten en op basis daarvan onze dienstverlening ook meer in een continue proces kunnen verbeteren.
Met de overgang naar een nieuw Burgerzakensysteem (iBurgerzaken) zijn we in staat om steeds meer producten
en diensten digitaal aan te bieden. Zo kunnen onze inwoners hun verhuisaangifte, afspraken voor burgerzaken,
uittreksels uit de BRP en afschriften uit de Burgerlijke Stand reeds digitaal aanvragen. Ook kunnen meldingen
openbare ruimte digitaal worden ingediend. De komende jaren zullen we steeds meer producten (ook) digitaal
gaan aanbieden aan onze inwoners en ondernemers. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.
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We kunnen verder over 2017 vaststellen dat:
 de wachttijden aan de publieksbalies ruimschoots binnen de norm zijn gebleven;
 inwoners tijdig bericht hebben ontvangen over een te verlopen reisdocument;
 digitaal bestelde en betaalde producten gemiddeld binnen 5 werkdagen zijn geleverd;
 de telefoon in ruim 80% van de gevallen binnen de gestelde norm (< 30 seconden) is opgenomen. We
kiezen er bewust voor om het tempo van beantwoording ondergeschikt te maken aan een goede
vraagafhandeling en daarmee meer tevreden klanten.
Audits Basisregistratie Personen (BRP) en de reisdocumenten (Pnik) volgens jaarlijkse zelfcontrole
Deze verplichte zelfcontroles vinden jaarlijks, volgens aanwijzing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, plaats.
De rapportages van de zelfevaluatie BRP en PNIK worden als integraal onderdeel van de ENSIA (Eenduidige
Normatiek Single Information Audit) auditeringen en rapportages naar verwachting in mei 2018, door de Chief
Information Security Officer (CISO) aangeboden aan het college.
Verkiezingen
Op 15 maart 2017 hebben de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal plaatsgevonden. De
organisatie en uitvoering van de verkiezingen is op zich prima verlopen. Wel zijn enkele verbeterpuntenpunten
geconstateerd aan de hand van de uitgevoerde evaluaties. Deze verbeterpunten zijn reeds opgenomen in de
voorbereiding op de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad, in maart 2018.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

Verschil

voor wijziging

na wijziging

2017

Baten

-214.600

-214.600

-255.702

-41.102

Lasten

425.003

417.932

424.116

6.184

Saldo

210.403

203.332

168.414

-34.918

Toelichting verschil
Meer legesinkomsten
41.100
V
Op alle voorzieningen waren de inkomsten hoger dan geraamd. Er zijn door de volgende twee ontwikkelingen
meer documenten afgegeven:



In 2017 zijn veel paspoorten vernieuwd van kinderen die sinds 2012 niet meer op het paspoort van hun
ouders bijgeschreven mochten zijn;
Sinds de geldigheid van de rijbewijzen in 1986 verlengd is van 5 naar 10 jaar, zijn er steeds cycli van 5 jaar
waarin minder, resp. meer verlenging van rijbewijzen worden aangevraagd. In 2017 start een nieuw cyclus
met extra aanvragen

Meer kosten afdrachten Rijk
Samenhangend met deze extra documenten zijn ook de afdrachten aan het Rijk hoger.
Overige diverse kleine verschillen
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PROGRAMMA 3 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Visie
Burgers voelen zich veilig in Blaricum.
Wat hebben we bereikt?
De gemeente Blaricum vindt het essentieel dat haar burgers zich veilig voelen. Op 23 december 2014 is het
Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 in de gemeenteraad vastgesteld. De evaluatie van het uitvoeringsplan 2016 is
uitgevoerd en meegenomen in het Uitvoeringsplan 2017. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2017 is op 3 april
2017 in het college besproken en vastgesteld. In 2017 zijn de volgende acties uitgevoerd:
Meerder malen per maand is de Pop-up politiepost binnen de gemeente zichtbaar aanwezig geweest. Er is door
politie en gemeente extra ingezet op autokraken en woninginbraken. Begin februari 2017 is er een veiligheidsmarkt
georganiseerd. Hierbij is aandacht besteed aan het stimuleren van het gebruik van WhatsApp Groepen, Burgernet
en de Buurtpreventieverenigingen, er zijn allerteringsbrieven verstuurd en in de “Week van de Veiligheid” is de
Clinic Observeren en Signaleren georganiseerd.
Er zijn ten opzichte van voorgaande jaren meer veiligheid maatregelen getroffen bij evenementen, zoals
bijvoorbeeld de polsbandjes en roadblocks bij de Kermisweek. Vanwege de positieve ervaringen wordt deze lijn
zoveel mogelijk voortgezet. Oud en nieuw is rustig verlopen. In samenwerking met Eemnes en Laren is ingezet op
actieve communicatie om overl ast zoveel mogelijk te voorkomen.
Er heeft structureel een signaleringsoverleg jeugd plaats gevonden met de betrokken partners. Dit overleg heeft
vier keer plaats gevonden. De meest opvallende overlast was bij de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in de
Bijvanck. De overlast kwam in golven. Echter met de jaarwisseling 2016-2017 is de overlast geëscaleerd en is
besloten om de JOP te verwijderen. Tevens hebben er gesprekken met omwonende en jongeren plaatsgevonden.
In 2017 is de lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA) vastgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het
privacyreglement Midden Nederland. Met de implementatie van de lokale PGA is dit jaar een start gemaakt. Er
heeft structureel overleg plaatsgevonden op lokaal niveau voor een PGA casus. In 2017 is 14 keer
Buurtbemiddeling ingezet.
De Veiligheidsmonitor 2017 is uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn medio maart 2018 gereed. In 2017 is het
ondermijningsbeeld voor de gemeente Blaricum opgeleverd. Dit is een soort nulmeting om te kijken wat er
allemaal speelt in de gemeente aan ondermijnende criminaliteit. Hieruit volgt in 2018 een plan van aanpak. Doel is
dat de gemeente adequaat bestuurlijk optreedt bij drugscriminaliteit, over een goed informatiepositie beschikt en
niet onbewust ondermijning faciliteert bijvoorbeeld d.m.v. het verstrekken van een vergunning. In maart 2017
heeft de raad een informatiebijeenkomst over ondermijning aangeboden gekregen en er is inmiddels (intern) een
meldpunt voor signalen van ondermijning.
Er is in Blaricum in 2017 twee keer uitvoering gegeven aan het Damoclesbeleid wat in 2016 is vastgesteld.
Damoclesbeleid gaat over bestuursrechtelijk opgetreden door de gemeente bij aantreffen van drugshandel /
hennepteelt in een pand. Eenmaal is een bedrijfspand 6 maanden gesloten door de burgemeester en eenmaal is bij
een woning een preventieve last onder dwangsom opgelegd om herhaling te voorkomen.
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Er zijn drie trainingen georganiseerd voor de ambtenaren van de BEL en voor de collegeleden een bestuurlijke
oefening. Daarnaast is de directie in 2017 getraind op het organiseren en beheersen van crisisoverleg. Begin 2018 is
bestuurlijk oefenen door de burgemeester met vertegenwoordigers van de veiligheidsregio geëvalueerd.
Met de veiligheidsregio is intensief samengewerkt op het gebied van operationele voorbereiding. Eind 2017 is een
verkenning gestart van een mogelijk fusie met de Veiligheidsregio Flevoland. De resultaten worden medio 2018
bekend.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen di e aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

voor wijziging

na wijziging

2017

-23.000

-23.000

-32.474

-9.474

Lasten

1.153.994

1.084.050

1.047.339

-36.711

Saldo

1.130.994

1.061.050

1.014.865

-46.185

Baten

Verschil

Toelichting verschil
Criminaliteitsbestrijding
Voor de handhaving van de blauwe zone is minder uitgegeven aan personeel derden.

10.000

V

Brandweer
21.400
V
De verrekening vastgoed van de brandweer is lager dan begroot, doordat de vetput nog niet is vervangen. Het
budget daarvoor van €20.000 is overgeheveld naar 2018.
Huiselijk geweld
9.400
V
Het in 2012 verhoogde budget voor Overige goederen en diensten blijkt structureel € 5.000 te hoog. Daarnaast is
van een woningbouwvereniging een bijdrage ad € 3.000 ontvangen mbt buurtbemiddeling. Deze was niet begroot.
Overige diverse kleine verschillen
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PROGRAMMA 4 – WEGEN, GROEN, WATER EN VERKEER
Visie
Een goed functionerend, veilig en duurzaam verkeer- en vervoersysteem in Blaricum. Daarnaast een mooi, vitaal,
schoon, veilig en groen Blaricum.
Wat hebben we bereikt?
Openbaar groen
Diverse gazons zijn verbeterd conform de afspraken. Het Stichtse park is opnieuw aangeplant. Op diverse locaties
zijn extra bloembollen aangeplant. Het resultaat hiervan zal in 2018 zichtbaar worden.
Openbare verlichting
Op basis van het vastgestelde Beleids- en beheerplan openbare verlichting is begin 2016 het uitvoeringsprogramma
voor de vervanging van de openbare verlichting opgesteld. In de loop van 2016 is het werk technisch voorbereid en
aanbesteed. De uitvoering is gestart in het derde kwartaal van 2017 en ook grotendeels uitgevoerd. In 2018 zal het
project worden afgerond.
Reconstructie Molenbuurt
De reconstructie van de Molenbuurt is in oktober 2017 afgerond. Hierbij is het riool vervangen en de rijbaan
opnieuw aangebracht. In het kader van afkoppelen hemelwater is er een infiltratieriool aangebracht en zijn er
enkele stuwputten geplaatst in de nabijheid van het werk.
Reconstructie Bierweg
Het gedeelte van de Bierweg tussen de Bloemlandseweg en ’t Witzand is gerenoveerd. Hierbij is de oude
asfaltverharding verwijderd en vervangen door gebakken klinkers. Ook in dit project zijn in het kader van
afkoppelen hemelwater infiltratievoorzieningen a angebracht. Het riool is vanwege de zeer goede kwaliteit niet
vervangen.
Fiets parkeren Carpool
Eind februari is er nabij de carpoolplaats Bijvanck een goede fietsparkeervoorziening aangebracht. Met de aanleg
van deze voorziening kunnen forensen hun fiets beter stallen op een goede verharding.
Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)
In 2017 is een nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan vastgesteld voor de periode 2017 -2021.
De uitvoering start in 2018.
Schoolzones
Vooruitlopend op de opstelling van het GVVP is in het afgelopen jaar samen met de schooldirecties en ouders
gewerkt aan plannen voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de schoolomgevingen van de scholen
clusters in het oude dorp en de Bijvanck.
Uitvoering parkeernota
De uitvoering van de parkeernota 2009 is voltooid. De blauwe zone in het oude dorp is geëvalueerd. Het resultaat is
positief. Enkele aandachtspunten uit de evaluatie worden meegenomen in de planning voor het groot onderhoud
wegen.
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HOV project
Er is in 2017 een akkoord bereikt met de provincie over de definitieve keuze voor meerijden via het “Meenttracé”
en de voorwaarden die de provincie daarbij stelt voor de toekomst. Dit heeft geresulteerd in toetreding van de
gemeente Blaricum tot het project. In december 2017 heeft wethouder Boersen hiertoe een overeenkomst
ondertekend. In 2018 zal dit tracé samen met betrokkenen verder worden uitgewerkt.
Fietsverbinding tussen oude dorp en Bijvanck
De eerst fase van het Haalbaarheidsonderzoek is na het zomerreces afgerond. De raad heeft besloten om in de
tweede fase van het Haalbaarheidsonderzoek een onderdoorgang van de Randweg verder uit te werken. Het
resultaat wordt einde Q2 2018 ter besluitvorming aan het college en daarna aan de raad aangeboden.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

voor wijziging

na wijziging

2017

-47.712

-47.712

-103.752

-56.040

Lasten

2.061.189

2.476.957

2.052.459

-424.499

Saldo

2.013.477

2.429.245

1.948.707

-480.539

Baten

Verschil

Toelichting verschil
Wegen, straten en pleinen
3.700
V
Per saldo is er een geringe onderschrijding. De post onderhoud heeft een overschrijding van € 16.000. In verband
met valpartijen is het voetpad ( € 10.000) van de Capittenweg opnieuw geasfalteerd. Dit was niet voorzien. De
inkomsten voor de degeneratievergoedingen van nutsbedrijven zijn € 19.000 hoger dan geraamd.
Bruggen, singels en duikers
23.100
V
Voetgangers- en fietsbrug Goyergracht Noord is dubbel in de begroting verwerkt. In de exploitatie en de
investeringsplanning. Het bedrag van de investeringsplanning is inmiddels aangevraagd en de werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Het bedrag in de exploitatie van € 30.000 was over. Een bedrag van € 8.000 is overgehev eld naar
straatmeubilair voor ANWB borden. Het restant van € 22.000 valt vrij in deze jaarrekening.
Uren straatreiniging
In 2017 zijn er minder uren gemaakt door de buitendienst.

10.200

V

Verkeersborden
21.300
Na inspectie bleek voor het onderhoud minder uitgegeven te moeten worden dan vooraf aangenomen.

V

Verkeersmaatregelen
280.600
V
De bijdrage aan de provincie voor de HOV ad € 250.000 wordt via deze jaarrekening overgeheveld naar 2018. In
2017 is er geen bijdrage aan de provincie voldaan. Daarnaast zijn er voordelen van nog niet uitgevoerde
werkzaamheden. Werkzaamheden verkeersveiligheid Meentzoom/Bergweg (€ 12.500) worden meegenomen in
het GVVP. De in de investeringsplanning opgenomen werkzaamheden voor ‘uitwerking convenant vrachtverkeer’
en het ‘voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Oude Dorp en Bijvanck’ zijn nog niet
afgerond. Dit geeft een voordeel op de afschrijvingslasten (€ 14.000).
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Vergunningen en leidingen
36.900
V
De vergoeding voor leges meldingen is aanzienlijk hoger dan de raming. Inkomsten zijn afhankelijk van het aantal
werkzaamheden die uitgevoerd worden door derden.
Openbaar groen
69.900
V
Voor openbaar groen is een bedrag van € 44.000 overgeheveld naar 2018. Het betreft de nog niet bestede
bedragen voor de aanbesteding integraal beheer, omvormen plantvakken en herplant rotonde
Blaricummermeent . Het beheer van de Blaricummermeent is in 2017 nog niet overgedragen. Dit geeft een
voordeel van € 14.000. De onderschrijding van het krediet reconstructie Eemnesserweg geeft lagere kapitaallasten
van € 13.000.
Waterbeheer
30.200
V
Voor het baggeren in het Gooimeer ten behoeve van de reddingsbrigade wordt een bedrag van € 25.000
overgeheveld naar 2018. Dit bedrag is niet besteed in 2017. Voor het overige nog een onderbesteding van € 5.200
Overige diverse kleine verschillen
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PROGRAMMA 5 – ONDERWIJS
Visie
Het bevorderen van deelname van jeugdigen aan de samenleving en hen in staat stellen zich voor te bereiden op
een volwaardige deelname aan de samenleving als volwassenen.
Wat hebben we bereikt?
De leerlingenprognose en ruimtebehoefte onderwijs is geactualiseerd. Tevens dragen wij conform regionale
afspraken bij aan de plaatsing van basisschool leerlingen, die de Nederlandse taal niet schrijven en lezen, in de
taalklas Huizen. In 2017 hebben elf leerlingen van deze voorziening gebruik gemaakt en hiervan zijn er reeds acht
doorgestroomd naar het regulier onderwijs.
De druk binnen scholencomplex Blaricum-Dorp is tijdelijk opgelost. OBB Dorp heeft namelijk twee groepen van het
hoogbegaafden onderwijs gehuisvest in scholencomplex Blaricum-Bijvanck. Ook is de groei van de Pionier,
gevestigd in scholencomplex Blaricum-Dorp, opgevangen in de leegstand van basisschool de Levensboom. Laatst
genoemde heeft helaas in 2017 haar deuren moeten sluiten waardoor deze onderwijsruimte is teruggevallen aan
de gemeente.
Handhaving kinderopvang
In 2017 zijn alle kinderopvangorganisaties in de BEL-gemeenten door de GGD geïnspecteerd. Er was sprake van In
2017 is in de gemeente Blaricum vier keer een aanwijzing opgelegd omdat zaken niet op orde waren. Uit het hierop
volgende nadere onderzoeken is gebleken dat alle zaken alsnog in orde zijn gebracht.
Harmonisatie peuterspeelzalen / Voor- en vroegschoolse educatie
In 2016 zijn alle peuterspeelzalen geharmoniseerd, dat wil zeggen de omvorming van peuterspeelzaal tot
kinderdagverblijf. De subsidie peuterspeelzalen is hiermee afgebouwd. Door de Rijksoverheid zijn met ingang van
2016 gelden beschikbaar gesteld voor het organiseren van betaalbare kinderopvang voor peuters. Als gevolg van
deze ontwikkelingen is er in de BEL-gemeenten een regeling tot stand gebracht, de regeling Elke Peuter een Kans
om ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari 2017 financieel te
compenseren evenals een nieuwe subsidieregeling voor- en vroegschoolse educatie. In 2017 hebben minder
ouders gebruik gemaakt van de regeling dan was voorzien. De inschatting was gemaakt op basis van een onder de
ouders uitgezette enquête.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

voor wijziging

na wijziging

2017

Baten

-35.000

-35.000

-76.142

-41.142

Lasten

675.513

646.257

689.580

43.323

Saldo

640.513

611.257

613.438

2.181
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Toelichting verschil
Openbaar basisonderwijs algemeen
10.200
Er zijn minder verzoeken ontvangen voor de plaatsing van leerlingen in de taalklas Huizen. Tevens heeft het
onderwijs geen gebruik gemaakt van de regeling ‘bewegingsonderwijs in het water’.

V

Onderwijshuisvesting
162.300
N
De doorberekende kosten van vastgoed zijn aanzienlijk hoger dan geraamd. Hiervoor zijn twee redenen aan te
wijzen:




Doordat de omslagrente op 0% is bepaald, is automatisch de annuïtaire afschrijvingsmethode bij
onderwijs gewijzigd in een lineaire methode. Dit veroorzaakt een nadelig verschil in afschrijvingskosten
(€150.000).
Een deel van de huuropbrengsten is doorberekend aan kinderopvang i.p.v. aan onderwijshuisvesting (€
22.300)

Peuterspeelzalen
74.200
V
De uitgaven vallen lager uit vanwege het volgende: (1) er zijn minder VVE-kinderen door het consultatiebureau
verwezen; (2) minder ouders hebben gebruik gemaakt van de regeling Elke Peuter een Kans. Een destijds ingevulde
enquête liet een ander beeld zien dan de werkelijke aantallen nu; (3) de uitgaven zijn tevens positief beïnvloed
door een afrekening (terugbetaling) van de subsidie 2016 van KDV Spelevanck.
Overige diverse kleine verschillen
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PROGRAMMA 6 – CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Visie
Onze inwoners in staat stellen om optimaal gebruik te maken van faciliteiten om gezond te bewegen, te
ontmoeten, te recreëren en te ontspannen.
Wat hebben we bereikt?
De bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is fysiek en digitaal het eigentijdse lokale ontmoetingscentrum voor alle
inwoners. Er is voor de drie gemeenten een vestiging in Huizen en in Laren. Leesbevordering en leesplezier, kennis
en informatie, mediawijsheid en cultuur staan centraal. De bibliotheek levert hierdoor, vaak in samenwerking met
andere educatieve en culturele organisaties, een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en participatie in de
gemeente. De uitgebreide dienstverlening is gericht op individuele leners, scholen, groepen en instellingen in het
werkgebied. Er is bijzondere aandacht voor preventie door onder andere het project Boekstart. Ouders worden
benaderd voor een (gratis) lidmaatschap voor hun pas geboren kinderen met het Boekstartpakket. Daarnaast biedt
de bibliotheek veel aandacht aan leren lezen en schrijven oa door het digi-taalhuis en de Voorleesexpress.
In 2017 zijn diverse BEL-kunstexposities georganiseerd in het BEL-kantoor. Op regionaal gebied is het Programma
Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (CERT) opgestart. CERT maakt deel uit van Programmasturing Regio Gooi
en Vechtstreek. In het laatste kwartaal 2017 heeft een hertaxatie plaatsgevonden van het totale kunstbezit. Dit is
de eerste stap voor het onderbrengen van de binnenkunst bij een stichting. Tevens zal de gemeente mee
participeren in project CERT van Gooi- en vechtstreek.
De bibliotheekvoorziening wordt in stand gehouden met een subsidie van de gemeente gericht op lezen, leren,
informeren en ontspannen. Eind 2017 is de nota Sport, Bewegen en Meedoen in de BEL Combinatie aangenomen.
Per 2018 wordt daarmee gestart. Ook is Blaricum per 2018 officieel toegetreden tot Jongeren Op Gezond Gewicht
gemeente.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

voor wijziging

na wijziging

2017

Baten

-31.408

-74.725

-19.982

54.743

Lasten

483.061

704.901

677.778

-27.123

Saldo

451.653

630.176

657.796

27.620
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Toelichting verschil
Kunst en cultuur
5.100
N
Het kunstwerk Future of the Atomic Word is gerestaureerd en herplaatst. Dit leidt tot een overschrijding aan de
kostenzijde van Kunst en Cultuur van € 3.300. Daarnaast is er sprake van enkele kleinere verschillen
Speeltuinen en -plaatsen
10.900
V
In de investeringsplanning is de jaarschijf 2016 uit het speelplan van 2010 opgenomen. Deze werkzaamheden zijn
nog niet uitgevoerd. Het later uitvoeren geeft een voordeel van afschrijvingslasten van € 8.000
Monumenten, onjuiste begroting
42.100
In de begrotingswijziging vastgoed is de onttrekking aan de voorziening van de aula per abuis begroot op
monumenten in plaats van begraafplaatsen. Dit geeft een voordelig verschil van € 42.200

N

Overige diverse kleine verschillen

V
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PROGRAMMA 7 – SOCIAAL DOMEIN
Visie
Binnen het sociaal domein willen we bereiken dat we, met gemiddeld lichtere ondersteuning en een groter beroep
op eigen kracht en de samenleving als geheel, (met als gevolg lagere kosten) mensen adequaat ondersteunen, wat
blijkt uit een gelijkblijvende klanttevredenheid. Dat leidt tot de volgende beweging:
Van zorg naar ontwikkeling:
Jeugdigen groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee naar vermogen.
Van zorg naar participatie:
De beroepsbevolking levert een zinvolle bijdrage aan de maatschappij.
Van zorg naar welzijn:
Mensen met beperkingen leven zo lang mogelijk actief en zelfstandig.
Inclusieve samenleving:
De samenleving is zo ingericht dat inwoners ongeacht leeftijd, beperkingen of culturele achtergrond volwaardig aan
de samenleving mee kunnen doen.
Wat hebben we bereikt?
Algemene voorzieningen en preventief voorveld
In 2017 is ingezette verbeterslag gemaakt met Versa Welzijn (Versa) over de dienstverlening. De afspraken
hierover – gebaseerd op de door de raad eind 2014 geformuleerde uitgangspunten in 'De Lokale Keuzenota in het
Sociaal Domein 2015-2018' - zijn aangescherpt. Het betreft in feite de ontwikkeling van het 'preventieve voorveld'
en de rol die Versa daarin vervult. Daarbij gaat het om het ondersteunen van specifieke doelgroepen waarbij
signaleren en verbinden centraal staat. Een concreet voorbeeld hiervan is de start van Dagje Blaercom, een
laagdrempelige dagbesteding voor mensen met beginnende dementie (geheugenhuis) met ingang van 1 mei 2016
(gedurende twee dagdelen per week)
Vlak voor de zomervakantie 2015 is het Sociaal wijkteam Blaricum als eerste in de BEL gestart.
Het team bestaat uit twee sociaal werkers van Versa Welzijn en twee wijkverpleegkundigen.
In de opstartfase heeft de gemeente een actieve ondersteunende (faciliterende) rol gespeeld. Iedere
dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur komen de leden van het team bijeen en houden spreekuur in de Blaercom.
De teamleden pakken zelf signalen op en/of verwijzen door.
Algemeen Maatschappelijk Werk, Mantelzorg, Vrijwillige Thuishulp en Welzijn Wonen Zorg
De BEL-gemeenten subsidiëren instellingen die deze diensten aanbieden. Het Wmo-loket coördineert en geeft
opdracht aan de dienstverlenende uitvoeringsorganisatie. Versa Welzijn is één van de uitvoeringsorganisaties. In
2017 is de werkwijze met Versa Welzijn en de gemeente Huizen verder afgestemd om te komen tot één HBELmodel persoonsvolgende financiering.
De uniforme regeling mantelzorgcompliment was in 2017 gedurende het hele jaar beschikbaar. Er is daarbij ook op
een aantal momenten in het jaar, met een nadruk in de periode vooraf en na de dag van de mantelzorg, extra
aandacht aan besteed in de media. Ook de samenwerkings partners hebben aandacht aan de regeling gegeven. De
dag van de mantelzorg was een succes met een geslaagde en passende activiteit in de Blaercom.
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In 2017 hebben MEE UGV en het Adviespunt Zorgbelang professionele cliëntondersteuning geleverd in de HBEL.
Middels monitoring op kwartaal basis is er een vinger aan de pols gehouden. Gedurende het jaar zijn er gesprekken
gevoerd met belangenvereniging Per Saldo om hen op een gelijke wijze als cliëntondersteuners in te zetten voor de
gemeente. Vanaf 2018 bieden zij cliëntondersteuning voor inwoners met als specialisme vragen rondom het PGB.
In 2017 is de samenwerking met de werkgroep huisartsen voortgezet en is diverse keren overlegd. In 2016 is een
pilot C&A Team op locatie opgezet in Huizen. Dit jaar is ook besloten om de pilot uit te breiden naar Blaricum.
Hiervoor is ook extra budget gereserveerd. Ook samenwerking middels welzijn op recept wordt verkend, ook i n
samenwerking met de Buurtsportcoaches. Buiten de overleggen weten de individuele huisartsen of praktijken de
gemeente te vinden met vragen. Evenals in 2016 hebben alle huisartsen nu ook weer een uitnodiging voor een
kennismaking met de consulenten van de uitvoering ontvangen. Niet elke praktijk had daar nu alweer behoefte
aan, maar waar op het aanbod is ingegaan heeft een bezoek plaats gevonden. Met de realisatie van de jeugdzorg is
coördinatie en ook een deel van de adviesfunctie belegd in de uitvoeringsorganisatie.
In 2014 al is onder de naam Jeugdslag 1.0 gestart om het Centrum voor Jeugd en Gezin en de
Jeugdgezondheidszorg samen te voegen in één uitvoeringsorganisatie: Jeugd en Gezin, als onderdeel van de
Resultaat verantwoordelijke eenheid Jeugd en Gezin regio Gooi en Vechtstreek. Dit heeft tot doel om de
bereikbaarheid en de ondersteuning op het gebeid van opvoeden en opgroeien onder ouders en jongeren te
vergroten. Hierbij wordt meer samengewerkt met de a ndere partners in het voorveld en de uitvoeringsdienst. Op
deze wijze kunnen we beter bijdragen aan een juiste inschatting van zorg aan een jeugdige en zo ook voorkomen
dat er onnodig veel en dure jeugdhulp moet worden ingezet. In 2017 is Jeugdslag 1.0 geëvalueerd. Op een aantal
fronten bleek van de goede plannen nog niet alles gerealiseerd. Jeugdslag 2.0 is de nieuwe implementatie opdracht
die in 2018 onder een nieuwe Bestuursopdracht verder zal worden uitgerold.
In oktober heeft de vrijwilligersavond plaatsgevonden. De opzet van deze avond is, dat alle Blaricumse vrijwilligers
op die avond in het zonnetje worden gezet. Tevens is de prijs ‘vrijwilliger van het jaar’ en de ‘aanmoedi gingsprijs’
(voor vrijwilligers onder de 25 jaar) uitgereikt. De winnaars hebben een geldprijs ontvangen van respectievelijk €
500,00 en € 250,00. De bedoeling is dat het prijzengeld besteed moet worden aan een doel dat ten goede komt aan
de Blaricumse gemeenschap. Naast de prijsuitreikingen was er een afwisselend programma met muziek,
presentaties en een borrel. Het was een geslaagde, gezellige avond met een opkomst van circa 100 bezoekers.
Maatwerkvoorzieningen algemeen
In dit derde jaar na de decentralisatie van taken in het sociaal domein is de formatie op peil gebracht in de
uitvoeringsdienst HBEL en zijn werkprocessen waar nodig aangepast en waar mogelijk vereenvoudigd. De inkoop
en het contractbeheer van de maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein is vwb jeugd en wmo bij De Regio
belegd. Ook hier staat de organisatie. Aandachtspunt blijft de tijdige aanlevering van kloppende cijfers, met name
op het gebied van jeugd GGZ.
In 2017 is geïnvesteerd in het verbeteren van de informatiepositie van inwoners. In regionaal verband is het
inwonerportal gelanceerd waar het mogelijk is voor inwoners om hun eigen ondersteuning in te zien en geleverde
zorg te waarderen. In de HBEL is aan het inwonersportal (Digitaal Sociaal Plein) een groot aantal functies
toegevoegd. Waaronder de mogelijkheid om een eigen geldplan te maken en een tool om de eigen bijdrage te
berekenen. Ook heeft in 2017 de voorbereiding plaatsgevonden van een nieuwe website informatie & advies, waar
inwoners informatie kunnen vinden over (vrijwel alle) activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden in het sociaal
domein.
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Wmo
Ontwikkelingen Wmo vervoer
September 2017 is één van de drie vervoersaanbieders (WMO-taxi) van DVG failliet gegaan. Dit kwam door
verliesgevende opdrachten elders in het land, hoge personeelskosten en het missen van enkele grote
aanbestedingen. De overige twee aanbieders hebben het contract voort kunnen zetten, waardoor continuïteit van
Wmo vervoer gerealiseerd werd en de gevolgen voor gebruikers zo klein mogelijk waren. Dit kon binnen de
bestaande begroting worden opgelost.
In 2017 is een project gestart om te komen tot een gebundeld vervoersnetwerk in de regio. Onder leiding van
externe deskundigen wordt uitgewerkt hoe de gemeenten in Regio Gooi en Vechtstreek de komende jaren het
doelgroepenvervoer in samenhang met het openbaar vervoer invulling kunnen geven. Uitgangspunt is dat een
gebundeld vervoersnetwerk daadwerkelijk verbetering voor de inwoners van Gooi en Vechtstreek oplevert; meer
keuze, beter (passend) vervoer, beter uitgevoerd en overzichtelijk. Doel is in 2020 een nieuw vervoerscontract te
hebben voor het Wmo vervoer.
Bescherming en opvang
Medio 2017 is het regionale beleidsplan bescherming en opvang vastgesteld. Met dit beleidsplan willen de
gemeenten samen met de professionele partners voor Gooi en Vechtstreek:
1. echte betrokkenheid bij en van inwoners om met partners een sluitende aanpak te realiseren;
2. versterken van preventie en vroegsignalering om te zorgen dat problemen niet uit de hand lopen;
3. zorgen dat inwoners 24/7 veilig en beschermd thuis kunnen wonen;
4. met gebundelde en hoogwaardige crisiszorg zorgen dat inwoners bij een crisis geen hinder
ondervinden van de wettelijke, financiële en organisatorische schotten;
5. het aanbod beschermde woon- en opvangplekken uitbreiden en differentiëren;
6. met de regiogemeenten de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid nemen.
Met dit beleidsplan is in 2017 onder meer een impuls gegeven aan de sluitende aanpak voor personen met
verward gedrag, waarmee in de HBEL al eerder is gestart via de vangnet-regisseurs (zie hieronder). Als vervolg
op de beweging van een integrale en sluitende aanpak die met dit beleidsplan worden gecontinueerd, is ook in
2017 het besluit genomen om vanaf 2018 het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen bij de
Regio Gooi en Vecht en deze om te vormen tot het Zorg- en Veiligheidshuis. Hiermee wordt beoogd om de
diverse regionale expertise, capaciteit en overleggen die bij casussen met een zorg- en veiligheidscomponent
nodig kan zijn, te bundelen.
PGA aanpak
In 2017 heeft het Interventieteam HBEL de PGA aanpak ingezet. Deze aanpak behelst een integrale, op de persoon
én zijn (gezins)systeem toegesneden mix van straf-, zorg- en overige interventies, die beoogt hardnekkige patronen
van overlast en/of criminaliteit te doorbreken en/of om herhaling te voorkomen.
Het gaat hierbij om personen waarvoor een integrale aanpak nodig is, maar die niet in aanmerking komen voor een
dergelijke aanpak in het Veiligheidshuis.
Door een persoonlijke benadering en na een gesprek en onderzoek wordt die individuele hulp en begeleiding
geboden die nodig is om gezond en veilig op te groeien en te ontwikkelen, te participeren (school, werk,
maatschappelijk, sociaal en een zinvolle vrijetijdsbesteding) en niet (dreigen) te vervallen in criminaliteit, overlast
en/of verslaving.
Deze aanpak leidde tot resultaten op persoonsniveau: van het (weer) naar school gaan, tot werk, tot afname van
overlast en criminaliteit. Eind 2017 is besloten deze aanpak te continueren en te borgen in de organisatie.
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Onderbrengen crisisdienst bij Veilig Thuis
Per 1 januari 2017 is Veilig thuis, Regio Gooi en Vechtstreek, gestart met de 24/7 uitvoering van de crisisdienst
kindermishandeling en huiselijk geweld. Voorheen voerde Veilig Thuis overdag de crisisdienst kindermishandeling
en huiselijk geweld uit, en was deze buiten kantooruren bij de instelling Jeugd- en Gezinsbeschermers (JGB) belegd.
Met deze verandering is Veilig Thuis 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor crisismeldingen, kan zij de eerste
crisisinterventie doen en spoedeisende hulp inzetten met oog op het stabiliseren van veiligheid en als een eerste
aanzet voor verder hulpverlening. Zo kan een melding efficienter door Veilig Thuis worden opgepakt en wordt het
gezin minder geconfronteerd met hulpverleners in korte tijd.
Zicht op Meedoen
Zicht op Meedoen is vanaf 2017 voor inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen met een middellange
afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van de inzet van een projectplek wordt gewerkt aan de re-integratie naar
werk. Een projectplek is gericht op groei en ontwikkeling om uiteindelijk aan het werk te kunnen gaan op korte- of
middellange termijn (3 tot 12 maanden). Na het doorlopen van een projectplek heeft een inwoner weinig tot geen
begeleiding meer nodig op een werkplek en is deze klaar om door te stromen naar Zicht op Werk.
Zicht op Meedoen is ontstaan uit de ervaringen en veranderende behoeften vanuit Tijd voor Meedoen. Waar een
participatieplek bij Tijd voor Meedoen zich meer kenmerkt in vrijblijvendheid en gericht op sociale activering, is een
Zicht op Meedoen projectplek gegoten in een leerwerk-structuur. Daarmee is Zicht op Meedoen een goede
vervolgstap in het re-integratieproces naar werk.
In 2017 hebben in Blaricum 21 inwoners deelgenomen aan Zicht op Meedoen (9 nog lopend, 12 beëindigingen
door uitstroom naar Zicht op Werk, Tijd voor Meedoen, werk of beëindiging door ziekte, verhuizing of andere
oorzaken).
Jeugd
Inkoop Jeugd jeugdzorg en Jeugd GGZ.
In de eerste twee jaar (2015 en 2016) na de overheveling van taken op het gebied van de jeugdhulp naar de
gemeente was er in de regio een combinatie van financieringssystematiek van inkoop en subsidie. De ambities is
echter om eenheid te brengen in alle vormen van jeugdhulp zowel voor wat betreft de inhoud als de bekostiging.
Sinds 1 januari 2017 zijn gecertificeerde instellingen en aanbieders die jeugd- en opvoedhulp aanbieden
gecontracteerd. De diensten die deze aanbieders leveren worden persoonsvolgend bekostigd. Er zijn veel meer
aanbieders gecontracteerd dan voorheen, op deze manier is er een breder en divers aanbod van jeugdhulp
waardoor er meer keuzevrijheid is voor de inwoner.
Inkoop Jeugd GGZ
Begin 2017 is gestart met een inkooptraject met als doel om per 1 januari 2018 de dienstverlening aan jeugdigen
met psychische en psychiatrische problemen te blijven bi eden, waarbij de ‘oude’ DBC (diagnose-behandelcombinatie) systematiek is losgelaten. Het inkooptraject jeugd GGZ (2018-2020) is succesvol afgerond met als
positief resultaat dat er voldoende passende ondersteuning is ingekocht voor jeugdigen met GGZ probl ematiek.
Daarbij is ingezet op meer maatwerk, ruimte voor nieuw aanbod en kennis - en expertisedeling. Hiermee zijn grote
stappen gezet om een goede en snelle ondersteuning aan jeugdigen mogelijk te maken.
Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg
De inspecties hebben in maart een inspectie uitgevoerd bij Veilig Thuis. De inspecties concludeerden dat de
kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (VT) voldoende is. VT voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen uit het
toetsingskader. Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek is daarmee op twee na de beste van de 26 Veilig Thuis organisaties
in Nederland. De inspectie prijst Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek om de aanwezigheid van twee
aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en het geven van voorlichting en training aan burgers en
professionals.
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Jeugdwerkloosheid
De regionale aanpak jeugdwerkloosheid ‘Match op Meedoen’ bestaat onder andere uit Track de Talent, Productief
Leren en het project Bankzitters.
Gemeentelijke uitvoeringsdiensten, de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en MBO
niveau 1, het RBL, Stichting MEE en het werkgeversservicepunt (WSP) dragen in het zogenaamde uitstroomoverleg
zorg voor een doorlopende ondersteuningslijn en carrière waarbij interventies van ondersteuning in de
thuissituatie tot het regelen van een geschikte werkplek in beeld kunnen komen.
De lokale aanpak jeugdwerkloosheid, onder de vlag van “zicht op jongeren (ZOJ)” omvatte onder meer
groepsbijeenkomsten voor jongeren uit Blaricum, Eemnes en Laren. In deze bijeenkomsten werd met de jongere
beoordeeld welke route passend is, Zicht op Werk of Zicht op Meedoen. Het WSP is eveneens hierbij aanwezig om
jongeren direct te laten solliciteren op passende vacatures.
Het resultaat van deze lokale/regionale aanpak is dat eind 2017, 23 Jongeren uit de BEL gemeenten een uitkering
ontvangen en een traject volgen. In Blaricum gaat het om 7 jongeren, waarvan er 5 een opleiding volgen (waarvan
4 studiefinanciering ontvangen) en 2 een zorgtraject hebben gekregen.
‘Dagje Blaercom’
Op 25 mei 2016 is een start gemaakt met het project het Geheugenhuis in De Blaercom. Het is een voorziening
voor iedereen die om welke reden dan ook minder goed zelf invulling aan de dag kan geven. Dat kunnen mensen
zijn met beginnende vergeetachtigheid, met niet-aangeboren-hersenletsel of met een psychische of fysieke
kwetsbaarheid, maar ook mensen met problemen rond eenzaamheid zijn welkom. ‘Dagje Blaercom’ is daarmee
dus niet specifiek voor ouderen. In 2017 is Dagje Blaercom geëvalueerd. Omdat de evaluatie aantoont dat de
voorziening in een duidelijke behoefte voorziet – gemiddeld 14 deelnemers in 2017 - is besloten het project voort
te zetten en te integreren in het gemeentelijk beleid. Er is gekozen voor het aanpassen van de naam van het project
in 'Dagje Blaercom' omdat de omschrijving ‘geheugenhuis’ stigmatiserend is. De kosten van het project zijn
structureel in de begroting opgenomen. Vanaf 2017 is hiermee structureel een bedrag gemoeid van € 14.000. Het
college heeft hier op 15 maart 2016 mee ingestemd.
Participatie
Bijstand
In 2017 had 2,4% van de huishoudens in Blaricum een bijstandsuitkering. Het landelijk gemiddelde is 5,7%. Ten
opzichte van 2016 is het aantal inkomensvoorzieningen in Blaricum met 0,3% gestegen. Daarnaast is ook de
uitstroom verder gestegen. In 2017 is 24% van de werkzoekenden uitgestroomd naar werk. Dit is grotendeels te
danken aan de start van Zicht op Werk (zie hieronder).
Re-integratie en arbeidsontwikkeling
Nadat in 2016 is gebleken dat het beleggen van arbeidsontwikkeling bij Tomingroep voor de doelgroep met een
loonwaarde van 40-80% niet het gewenste effect heeft gehad, is besloten om arbeidsontwikkeling zelf te gaan
doen. Dit heeft in mei 2016 geleid tot de start van de projecten Zicht op Meedoen (zie onder Wmo) en Zicht op
Werk.
Zicht op Werk
Het effect van de inzet van Zicht op Werk is in 2017 steeds duidelijker geworden. De makkelijker bemiddelbare
doelgroep met een loonwaarde van 40%-80% is grotendeels uitgestroomd. De re-integratiemiddelen zijn daarom
tegen het einde van 2017 nog meer toegespitst op de behoeften van bijzondere doelgroepen. De werkzoekende
wordt meer op maat naar werk toegeleid. Er is meer aandacht voor de match tussen vraag en aanbod. De relatie
met het WSP speelt daarbij een belangrijke rol. Voor de HBEL zijn in 2017 in totaal 123 mensen uitgestroomd naar
werk.
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Werkgeversdienstverlening
Sinds begin 2017 is de werkgeversdienstverlening centraal georganiseerd vanuit de Regio in de vorm van het
Werkgeversservicepunt (WSP) en zijn de medewerkers lokaal gepositioneerd. Het doel is steeds betere aansluiting
bij de lokale situatie en korte lijnen bij de match tussen de behoefte van de werkgever en competenties van een
kandidaat. Ook wordt de nadruk regionaal gelegd op het creëren van arrangementen bij grotere werkgevers
bijvoorbeeld in de zorgsector en de commercie. Deze werkwijze is expliciet opgenomen in de bestuursopdracht aan
de regio Gooi en Vechtstreek van september 2017.
Taal, Werk, Toekomst
Taal, Werk, Toekomst heeft het uitgangspunt dat statushouders 10 dagdelen per week aan de slag gaan om de
Nederlandse taal te leren en zo mogelijk andere stappen zetten. De invulling van deze dagdelen kan onder meer
door school, werk en dagbesteding (participatie).
In onderstaand tabel het aantal statushouders en de trajecten die voor hen passend zijn om de integratie te
bevorderen op peildatum 1 december 2017.

Blaricum
-

Aantal

ZOW

ZOM

ZOJ

TvM

20

2

5

5

1

Voorveld Intake I&P Part-time Overig
werk
2
2
1
2

ZOW: Zicht op Werk
ZOM: Zicht op Meedoen
TvM: Tijd voor Meedoen
Voorveld : taalmaatje, taalcafé, vrijwilligerswerk etc.
Intake I & P: gezamenlijke participatie intake door Vluchtelingenwerk en Versa Welzijn. De gesprekken zijn
momenteel gaande.
Overig: handhaving of zorg of nadere gesprekken zijn nodig

In 2017 zijn in Blaricum in totaal 3 statushouders uitgestroomd uit de uitkering.
Naast de reguliere re-integratie / participatie activiteiten dienen statushouders die na 1 januari 2016 zijn gehuisvest
in een gemeente een participatieverklaring te ondertekenen. Daarvoor moeten zij een aantal workshops volgen. Dit
is een verplichting vanuit het Rijk.
11 statushouders hebben de verklaring ondertekend
2 statushouders zijn aangemeld voor de participatie-intake ter voorbereiding op de workshops. Tijdens de
gesprekken zal ook beoordeeld worden wel k traject passend of nodig is voor de statushouder om zo snel
mogelijk te integreren. Zodoende kunnen de organisaties (beide organisaties in het voorveld) elkaar
aanvullen.
Schuldhulpverlening
In 2017 is de inzet op preventie van schulden geïntensiveerd. We hebben ons aangesloten bij het Startpunt
geldzaken van Nibud waar inwoners een geldplan kunnen invullen. De Schuldhulpmaatjes worden (structureel)
ingezet voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij financiële taken. Bij het Schuldhulpverleningscongres is
de nadruk gelegd op het bereiken van maatschappelijke partners.
De schuldhulpverleningstrajecten worden uitgevoerd door de Kredietbank. In Blaricum gaat het eind 2017 om 5
lopende schuldsaneringstrajecten, en 23 lopende trajecten inkomens- en budgetbeheer. De nieuwe instroom in
2017 was in totaal 13 inwoners uit Blaricum.

Jaarstukken 2017 – Deel A

42

Gemeente Blaricum

Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

Verschil

voor wijziging

na wijziging

2017

Baten

-1.929.170

-1.883.859

-1.796.124

87.735

Lasten

6.258.947

6.230.942

6.037.865

-193.077

Saldo

4.329.777

4.347.083

4.241.741

-105.342

Toelichting verschil
Incidentele subsidies
17.300
V
Er zijn minder incidentele subsidies uitgegeven dat gebudgetteerd. Tegenover dit voordeel staat een lagere
vrijval van de reserve preventief voorveld.
Bijdrage kantine BEL Combinatie
Deze in ten onrechte niet begroot.

5.000

N

Eerstelijns-loket, wijkteam
17.300
De kosten voor de uitvoering van zowel HBEL, st. MEE en het wijkteam zijn lager dan begroot.

V

Kinderopvang
Dit verschil is opgebouwd uit diverse kleinere verschillen

8.200

V

Regresovereenkomst 2017
t.b.v. verklaring; deze uitkering van de VNG is incidenteel en niet geraamd.

6.200

V

Bijstandsvoorzieningen
18.600
N
De uitgaven en inkomsten BUIG zijn nagenoeg conform begroot. Met name de inkomsten uit verhaal zijn lager
dan begroot.
Participatietrajecten
81.500
V
De uitgaven op re-integratietrajecten zijn beduidend lager. Voor een groot deel is dit het gevolg van projecten
die nu door de HBEL zelf uitgevoerd worden. Daarbij zijn de rijksbijdragen als gevolg van aantal gehuisveste
statushouder € 20.000 hoger dan begroot
Sociale Werkvoorziening (WSW)
52.400
De kosten, op basis van het werkelijk aantal WSW-ers, zijn lager dan begroot. Daarnaast is er een
winstuitkering van de Tomingroep geweest van ruim € 6.000

V

Voorzieningen in en om het huis
De overschrijding op maatwerkvoorzieningen doet zich met name voor bij de rolstoelen.

N

12.600

Maatwerkvoorzieningen 18 + incl. PGB
90.200
N
De overschrijding is met name veroorzaakt door het saldo van overschrijdingen en één voordeel. De financiële
tegemoetkomingen zijn € 93.300 hoger dan begroot, en de individuele begeleiding en dagopvang is € 72.600
hoger. De kosten voor Huishoudelijke ondersteuning zijn € 35.600 lager dan begroot. Ook zijn er geen kosten
voor geëscaleerde zorg 18+ uitgegeven, dit geeft een voordeel van € 11.300. De kosten pgb 2017 zijn nagenoeg
gelijk aan begroot, maar er is een bedrag terugontvangen van voorgaande jaren van € 35.800.
Eigen bijdragen WMO
De ontvangsten Eigen bijdragen via het CAK zijn lager dan begroot.
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Jeugdzorg
136.600
V
Naar aanleiding van de kosten 2016, waarin veel trajecten door de gesubsidieerde jeugdzorg werden
uitgevoerd, is de begroting naar boven bijgesteld. Uiteindelijk blijken de kosten minder hoog dan verwacht.
Stelposten ter correctie
61.200
N
In de begroting is rekening gehouden met per saldo een taakstelling van 58.000 op het sociaal domein. Deze
taakstelling is niet tot uiting gekomen in de begroting
Overige diverse kleine verschillen
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PROGRAMMA 8 – VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Visie
Een duurzame, schone, veilige en gezonde leefomgeving in Blaricum.
Wat hebben we bereikt?
In het milieuprogramma 2016-2017 zijn de werkzaamheden opgenomen die voor de betreffende periode gepland
zijn. Naast de reguliere wettelijke taken, zoals vergunningverlening/handhaving (OFGV) en de inbreng van de
verschillende milieuaspecten in ruimtelijke plannen, is een belangrijke pijler in dit programma duurzaamheid.
Naar aanleiding hiervan, en een ingediende motie Duurzaamheid, is in september 2017 het duurzaamheidsplan
Duurzaam Blaricum 2018-2022 door de raad vastgesteld. Doel is om in 2022 28% CO2 te hebben bespaard. Een
projectmanager duurzaamheid is voor de komende 4 jaar (gezamenlijk met Laren) aangesteld om vanaf 2018
uitvoering te geven aan dit programma.
In 2017 is verder, om de CO2-uitstoot te beperken, aangesloten bij MRA Elektrisch (hiermee kunnen in de openbare
ruimte kosteloos door particulieren elektrische oplaadpalen worden aangevraagd) en is het nieuwe
inzamelsysteem voor huishoudelijke afval door de GAD ingevoerd (huishoudens hebben een PMD container
gekregen: doel is meer gescheiden inzameling). In de legesverordening 2018 welke in november 2017 door de raad
is vastgesteld, is het onderdeel groene leges opgenomen en geregeld dat hiervoor in 2018 een pilot wordt gestart.
Op 24 november 2017 is door diverse partijen, waaronder netbeheerders, waterschap en regiogemeenten, de
intentie om samen te werken aan de energietransitie in Gooi en Vechtstreek onderschreven. De ambitie is een
energie-neutrale regio waarin alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast is in regioverband in
2017 de Strategie circulaire regio Gooi en Vechtstreek opgesteld (hoe gaan we om met producten, materialen en
grondstoffen). Deze strategie wordt in 2018 verder uitgewerkt.
Door middel van de projectgroep Gastvrije Randmeren is het fysieke onderhoud van het Gooi - en Eemmeer en de
hierin aanwezige recreatieve voorzieningen duurzaam geregeld. Zo zijn in de zomer de waterplanten in de
vaarroute gemaaid. In 2017 is in dit verband gestart met de ontwikkeling van een revitaliseringsplan voor het eiland
de Dode Hond in het Eemmeer.
Op grond van de Wet geluidhinder is in 2017 de geluidkaart van Blaricum geactualiseerd en in juli vastgesteld. In
vervolg hierop moet in juli 2018 het actieplan voor de aanpak van geluidknelpunten door het college zijn
vastgesteld.
De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek en GGD Gooi en Vechtstreek hebben in 2014 het eerste
regionale Preventie- en Handhavingsplan ten aanzien van de Drank- en Horecawet voor de periode 2014 – 2016
opgesteld. Dit plan is eind 2016 geëvalueerd. In 2017 is dit plan geactualiseerd voor de periode 2017 – 2020.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

Verschil

voor wijziging

na wijziging

2017

Baten

-212.209

-212.209

-260.944

-48.735

Lasten

541.411

588.987

514.847

-74.139

Saldo

329.202

376.778

253.903

-122.875
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Toelichting verschil
Jeugdgezondheidszorg
38.800
V
Een in 2016 opgenomen verplichting voor CJG-kosten ad €12.335 is komen te verval len in 2017. Daarnaast is
aangaande van de Kadernota 2018 nog een effect op de begroting 2017 van de gemeente Blaricum verwerkt. Doel
was om de gemeentelijke begroting op dit punt aan te l aten sluiten bij de Regiobegroting. Gelet op de ingediende
Regionota 2017, was dit niet nodig geweest. Ook is de verplichting voor de coördinatiekosten van CJG-vraagstukken
komen te vervallen.
Inkomsten op milieubeheer
6.100
V
Dit positieve resultaat wordt met name bereikt door lagere advieskosten en door een positieve afrekening van een
milieusubsidie.
Begraafplaatsen
Het resultaat op de begraafplaatsen is in drie delen op te splitsen:




76.700

V

De onttrekking aan de voorziening voor de aula is ten onrechte bij monumenten begroot (voordeel van
€ 42.715 verrekening vastgoed);
Hogere leges (€ 18.500) en hogere bij dragen instellingen (€ 6.000);
Lagere kosten derden (€8.000). Tegenover dit positieve resultaat staat een dotatie aan de reserve
begraafplaatsen van € 43.300.

Lijkschouw
4.300
N
Met ingang van 2017 worden de kosten voor schouw gesplitst in rekening gebracht: doodschouw en lijkschouw.
Het budget o.g.v. de Regiobegroting is ruim overschreden door een groter aantal schouwen dan geraamd.
Overige diverse kleine verschillen

Jaarstukken 2017 – Deel A

5.600

46

V

Gemeente Blaricum

PROGRAMMA 9 – BOUWEN EN WONEN
Visie
Een goede ruimtelijke ordening en waterhuishouding, een goed functionerende woningmarkt en integrale
handhaving.
Wat hebben we bereikt?
In 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) geïmplementeerd, waarbij sprake is van één
integrale omgevingsvergunning die wordt verleend door één bevoegd gezag. De gemeente is door de invoering van
de WABO het digitale en fysieke loket met betrekking tot het aanvragen van een omgevingsvergunning. Slechts in
bijzondere gevallen is de Provincie bevoegd gezag. Omdat de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en
onduidelijk zijn, is de overheid bezig met nieuwe wetgeving, te weten de 'Omgevingswet'. Deze wet integreert zo’n
26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu,
waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Door invoering van de Omgevingswet wil de
overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Zo is het straks makkelijker om bouwprojecten te starten.
Naar verwachting treedt de wet in 2021 in werking.
Regionale Woonvisie
In 2017 is de Woonvisie Regio Gooi en Vechtstreek 2016-2030 vastgesteld. Deze visie geeft de gezamenlijke
missie en ambities van de zeven regio gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek op het gebied van wonen weer.
Woonvisie Blaricum
In 2017 is de woonvisie 2017-2022 vastgesteld. De doelstelling van het lokale woonbeleid is om de
woningvoorraad nu en in de toekomst zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van de inwoners
van de gemeente Blaricum.
Taakstelling huisvesten statushouders
De taakstelling in 2017 bedroeg 14 statushouders. Door een achterstand uit 2016 van 1 statushouder moesten
er in totaal 15 statushouders gehuisvest worden in 2017. Er zijn 17 statushouders gehuisvest in 2017. Dat
betekent dat de taakstelling is behaald en dat Blaricum zelfs twee statushouders meer heeft gehuisvest. De
uitvoering van de taakstelling ligt bij Sociale Zaken HBEL in Huizen.
Bestemmingsplannen
Ter voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan is een centrumvisie door de raad vastgesteld. Vervolgens
is een voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Begin 2018 zal het
bestemmingsplan worden vastgesteld.
Ook is in 2017 het bestemmingsplan voor het voormalige tuincentrum aan de Schapendrift vastgesteld alsmede
een wijzigingsplan voor het perceel Raadhuisstraat 6.
Herontwikkeling voormalige brandweerkazerne.
De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van 7 sociale huurwoningen op het terrein van de voormalige
brandweerkazerne. Ook heeft de raad geld beschikbaar gesteld om de woningen gasloos te bouwen.
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Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

voor wijziging

na wijziging

2017

Verschil

Baten

-3.412.691

-3.607.691

-3.141.754

465.937

Lasten

2.149.332

2.574.632

2.296.172

-278.459

Saldo

-1.263.359

-1.033.059

-845.582

187.478

Toelichting verschil
Riolering
Het resultaat is het saldo van de volgende onderdelen:




3.200

V

De onderhoudskosten zijn € 49.000 lager dan geraamd. Kosten voor preventief en correctief onderhoud
zijn meegevallen in verband met minder storingen en calamiteiten;
De kosten voor beleid zijn € 43.800 l ager doordat enkele projecten in 2017 niet zijn uitgevoerd. In 2018
gebeurt dit alsnog;
De ontvangsten voor riolering zijn € 96.000 lager dan begroot.

Hoewel dit resultaat per saldo bijna gelijk is aan begroot, vindt toch een niet begrote dotatie aan de r eserve
riolering plaats. Dit is met name het gevolg van een foutieve -te hoge- berekening van kosten btw in de begroting.
De kosten zijn in werkelijkheid veel lager.
Afval
23.700
V
De baten voor afvalstoffenheffing waren hoger dan geraamd (€ 41.000 hoger) en de bijdrage aan de GAD lager (€
79.000 lager) door een verrekening van het resultaat van de regio G&V 2016 en een gedeeltelijk teruggave van de
verbrandingsbelasting over 2015 en 2016. In het resultaat komt dit maar ten dele tot uiting omdat dit grotendeels
verrekend wordt met de voorziening voor afvalstoffenheffing (€ 82.000).
Volkshuisvesting
12.400
V
De kosten voor het opstellen van de Lokale Woonvisie zijn destijds voor 2016 ingeschat op € 25.000. De uitvoering
heeft plaatsgevonden in 2017. Door te kiezen voor een visie die aansloot bij de regionale woonvisie, waren een
aantal onderdelen al bepaald. Het financiële voordeel is mede gehaald door gebruik te maken van de opsteller die
ook de regionale visie heeft opgesteld .
Overige gebouwen en gronden
41.000
V
Als gevolg van 18 grondverkooptransacties is voor € 23.000 meer opbrengsten gerealiseerd. Daarnaast heeft de
aankoop van de grond voor de scouting niet plaatsgevonden. (CHECK!) Voor het overige minder kosten dan
geraamd op diverse onderdelen
Bestemmingsplannen
43.400
V
In 2017 zijn meer leges geheven voor wijzigingen bestemmingsplannen en in 2017 zijn kosten verhaald die in 2016
zijn gemaakt.

Jaarstukken 2017 – Deel A

48

Gemeente Blaricum

Verlenen omgevingsvergunningen
285.100
N
Het saldo van kosten en inkomsten voor bestemmingsplannen en de diverse vergunningen geeft per saldo een
groot nadeel. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste lopen de inkomsten op bouwleges terug, om deze reden is de
begroting vanaf 2018 al verlaagd. Ten tweede is er een deelplan van de Blaricummermeent eind 2017 afgerond,
waarvan de begrote inkomsten pas in 2018 zullen plaatsvinden. (totaal nadeel van € 325.000). Daarnaast heeft de
digitalisering van de bouwdossiers een vertraging ondervonden. Budget hiervoor is doorgeschoven naar 2018.
(voordeel van € 39.000)
Welstandsvergunningen
8.200
Deze zijn meer dan begroot verstrekt. Dit bracht echter relatief meer kosten dan inkomsten met zich mee.

N

Handhaving omgevingsvergunningen
16.800
V
Er zijn minder kosten gemaakt, met name door de OFGV (omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek )
Woonwagenstandplaatsen
49.000
V
Voor renovatie van de woonwagenterreinen is een regeling van kracht. Bij vertrek van een woonwagen wordt een
terrein gerenoveerd. Dit is in 2017 niet voorgekomen. Dit budget werd voorheen steeds overgeheveld naar het
volgend jaar. Dat is nu niet het geval. Voorgesteld wordt om dit budget te doteren aan een apart hiervoor
bestemde voorziening.
Overheveling nieuwbouwproject voormalige brandweerkazerne
85.400
N
Het nieuwbouwproject op de plek van de voormalige brandweergarage is pas eind 2017 van start gegaan. Dit
betekent dat afloop ervan in 2018 plaatsvind. De kosten voor sloop van de kazerne, verplaatsing alarmeringsmast
en milieuonderzoeken zullen dan pas in rekening worden gebracht. Echter, ook de geraamde inkomsten van €
175.000 vinden pas plaats in 2018. Dit project levert in totaal een voordeel op van € 90.000. Omdat dit voordeel
overgeheveld wordt van 2017 naar 2018 levert dit een nadeel op ten opzichte van de begroting 2017.
Overige diverse kleine verschillen
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PROGRAMMA 10 – GREX, DORPSVERNIEUWING EN ECONOMISCHE ZAKEN
Visie
Een goed aanbod van woonruimten en bedrijfsruimten in een aantrekkelijke omgeving met het bijbehorende
voorzieningenniveau.
Wat hebben we bereikt?
Upgrading pleinen winkelcentrum Bijvanck
Na de afsluiting van het project herontwikkeling heeft de gemeenteraad € 54.000 beschikbaar gesteld om zowel
het plein bij de Malbak als het plein bij de winkels fraaier en levendiger in te richten. Dat project is in 2017, mede in
overleg met winkeliers, bewoners en Versa Welzijn, uitgevoerd. Van het beschikbaar gestelde budget is ruim €
7.000 over gehouden.
De Blaricummermeent
De voortvarende grondverkoop in 2016 heeft geresulteerd in een versnelling in de ontwikkeling van deelplan C2 /
C3. Inmiddels zijn alle gronden verkocht en is in 2017 het grootste deel van dit deelplan gerealiseerd en bewoond.
In 2018 zullen delen van dit deelplan nog woonrijp gemaakt worden.
In 2017 zijn de selectieprocedures voor de ontwikkeling van circa 150 woningen in deelplan D1 en D2 afgerond en is
met enkele ontwikkelaars inmiddels contractuele overeenstemming bereikt. In 2017 is het hele deelplan D1/D2 ook
bouwrijp gemaakt. Aangaande van de in 2017 in gang gezette transformatie van een gedeelte van het
bedrijvenpark naar woningbouw, werd in 2017 ook gestart met het benodigde bestemmingsplanproces. Gekoppeld
aan deze transformatie zijn gesprekken gestart met belanghebbenden over een mogelijke invulling van het
gewenste woningbouwprogramma.
Vernieuwde aanbestedingen werkzaamheden projectbureau Blaricummermeent
Naar aanleiding van de opmerkingen van de accountant bij de jaarrekening 2016 Blaricum inzake niet rechtmatige
aanbestedingen is er een project opgestart om deze onrechtmatigheid (zoveel) mogelijk te beperken. Vanuit de BEL
alsook de gemeente is in augustus 2016 een werkgroep opgestart om te komen tot hernieuwde aanbestedingen op
de benodigde disciplines. Na goed doorlopen van de planvorming als ook de afstemming met het projectbureau
zelf zijn veel nieuwe inkoop- en aanbestedingswerkzaamheden opgestart welke nieuwe inkoopcontracten hebben
opgeleverd.
Het behoud van continuïteit van kwaliteit en de succesvolle bedrijfsvoering van het projectleiders , die in feite de
spil vormen van het projectteam waarvan daarom vervanging niet gewenst was is gekozen geen risico te nemen
met een aanbesteding waarbij mogelijk er wisseling zou onts taan en is er met hen een contract afgesloten . Helaas
hebben wij hierdoor niet kunnen voorkomen dat de accountant oordeelt dat we hiermee niet volledig hebben
voldaan aan de Europese regelgeving.
Financieel-technisch heeft de vernieuwde aanbesteding een voordeel opgeleverd op de uitgaven van in totaliteit
19,73% (lasten begroot vanuit Financieel raamwerk 2017 1,7 miljoen, gerealiseerd 1,37 miljoen). Op d it resultaat
dient nog wel een kleien correctie te worden gegeven, vanuit een grotere inzet ambtelijk personeel komt het totale
voordeel procentueel verlaagd uit op een besparing van 13,89%.
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Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

voor wijziging

na wijziging

2017

Baten

-8.584.907

-8.609.907

-19.561.724

-10.951.817

Lasten

8.606.597

8.648.812

11.856.627

3.207.816

21.690

38.905

-7.705.096

-7.744.001

Saldo

Verschil

Toelichting verschil
Upgrading pleinen winkelcentrum Bijvanck
De hiervoor benodigde kosten bleken lager dan begroot

8.000

V

Incidentele winstneming Blaricummermeent
7.730.700
Conform de regelgeving van de BBV wordt de al met grote mate van zekerheid behaalde resultaat in het
gemeenteresultaat tot uiting gebracht.

V

Overige diverse kleine verschillen

V
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ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Visie
Een financieel gezonde gemeente.
Wat hebben we bereikt?
Algemene Uitkering van het Rijk
De bijgestelde raming is gebaseerd op de meicirculaire 2017, zoals opgenomen in de kadernota 2018. De realisatie
is gebaseerd op de decembercirculaire 2017. Bij de raming naar aanleiding van de meicirculaire is rekening
gehouden met de gebiedsuitbreiding in de Blaricummermeent. Dit had een effect van stijging van de algemene
uitkering met € 256.000. Bij de decembercirculaire 2017 bleek deze gebiedsuitbreiding een extra effect te hebben
van ongeveer € 100.000. Naast de uitkering over 2017 hebben ook nog ver rekeningen plaatsgevonden over de
jaren 2015 en 2016.
Uitkering deelfonds Sociaal Domein
Dit specifieke deel van de bijdrage uit het gemeentefonds is naar aanleiding van de meicirculaire 2017 met € 64.000
naar beneden bijgesteld. De werkelijk ontvangen uitkering is € 33.000 hoger dan de bijgestelde begroting. Dit
wordt veroorzaakt door een hogere re-integratieuitkering dan in beginsel was begroot.
Lokale lastendruk
Conform de uitgangspunten in de begroting zijn de tarieven voor de WOZ gelijk gebleven. Voor het overige zijn
alleen aanpassingen gedaan van een inflatiecorrectie/ aanpassing wettelijke tarieven. Daarnaast heeft de raad
gekozen voor teruggave van een deel van de voorziening afvalstoffenheffing. In totaal betrof dit een teruggave van
€ 116.000 in 2017.
Precarioheffing
De gemeente is nog in een juridisch geschil gewikkeld aangaande de precarioheffing. Alle voorgaande procedures
tot aan de Hoge Raad zijn positief verlopen voor de gemeente en hebben geleid tot aanpassing van de storting naar
de voorziening. De hoge raad heeft een voor de gemeente positieve uitspraak gedaan. Op dit moment bestaat nog
wel een geschil over het metrage waarop de dekking is gebaseerd. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is daarom
opnieuw een deel van de opbrengst precarioheffing ondergrondse kabels en leidingen toegevoegd aan de hiervoor
gevormde voorziening. De verwerkte inkomsten precario bestaan derhalve uit het saldo van de heffing minus de
toevoeging aan de voorziening. Vervolgens is het deel van de voorziening dat is opgebouwd in de jaren 2012 t.m.
2014 vrijgevallen. Op dit deel kan geen aanspraak meer gemaakt worden.
Incidentele baten en lasten en Stelposten
Hierop staat de incidentele onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing, en de teruggave hiervan aan de
burgers verantwoord. Daarnaast betreffen de voornaamste incidentele uitgaven, die niet begroot zijn, correcties op
de btw-aangifte. De stelpost betreft een saldering van de wijzigingen DVO 2017. In dit geval een nadelig saldo van €
38.500.
Resultaat en controleverklaring
In de begroting na wijziging is het resultaat geraamd op € 88.653. In deze versie van de jaarstukken bestaat nog
geen definitief uitsluitsel over het rekeningresultaat. Op het moment van schrijven is de accountantscontrole nog
niet afgerond.
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Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen nader gespecificeerd.
Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2017
voor wijziging

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie
2017

Saldo

Saldo

Saldo

-74.500

-74.500

-62.381

-3.061.525

-3.091.290

-3.175.347

OZB niet-woningen (0.62)

-833.000

-793.142

-717.962

Belastingen overig (0.64)

-370.774

-370.250

-1.304.497

Gemeentefonds: algemene uitkering (0.7)

-5.570.508

-5.826.198

-6.322.849

Gemeentefonds: deelfonds Sociaal Domein (0.7)

-2.100.207

-2.036.438

-2.068.979

Overige baten en lasten (0.8)

-150.906

-38.449

145.102

Mutaties met reserves (0.10)

-42.529

-835.146

-604.243

-

88.653

-

-12.203.949

-12.976.760

-14.111.156

Omschrijving inclusief taakveld
Treasury (0.5)
OZB woningen (0.61)

Resultaat van de rekening van baten en lasten
Totaal algemene dekkingsmiddelen
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Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Baten
Lasten
Saldo

Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

Verschil

voor wijziging

na wijziging

2017

-13.328.413

-14.919.985

-16.421.294

-1.501.309

1.124.464

1.943.225

2.310.138

366.912

-12.203.949

-12.976.760

-14.111.156

-1.134.396

Toelichting verschil
Uitkeringen Gemeentefonds
529.200
V
De ontvangen uitkering gemeentefonds is € 497.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de huizenbouw en het groeiende inwonersaantal in de gemeente. Ten opzichte van de
programmabegroting 2017 zitten de ontwikkelingen in de volgende uitkeringen:





Uitkering voor specifieke doelgroepen (€200.000 hoger);
Uitkering in verband met het toenemende aa ntal inwoners (€120.000 hoger);
Uitkering voor de huisvesting en ontwikkeling van a sielzoekers (€115.000 hoger);
Accresontwikkelingen en overige correcties (€62.000)

Daarnaast is de re-integratieuitkering voor het Sociaal Domein € 33.000 hoger dan geraamd.
OZB
8.900
V
De inkomsten OZB voor woningen zijn € 86.000 hoger dan geraamd. Dit voordelig effect wordt getemperd door €
75.000 lagere inkomsten op niet-woningen
Precario-inkomsten
925.500
V
De inkomsten voor de ondergrondse precario zijn hoger dan begroot (voordeel € 51.000).
Er is een nader onderzoek geweest van het metrage. De voorziening is op basis van deze bevinding naar beneden
aangepast, waardoor voor de afgelopen 5 jaar een bijstelling gedaan kon worden (voordeel € 109.000). Daarnaast
kon het deel van de voorziening dat gevormd was tot en met 2014 vrijvallen omdat hier geen aanspraak meer op
gedaan kan worden (voordeel € 770.100).
Stelposten
38.400
N
De definitieve doorbelasting van de uren BEL Combinatie vindt plaats in de eerste begrotingswijziging. Als gevolg
van lagere begroting van door te belasten uren, is een nadelige stelpost opgenomen ten opzichte van de primitieve
begroting.
Incidentele baten en lasten
145.100
N
Het verschil wordt voor € 137.000 veroorzaakt door btw-gerelateerde kosten. Dit betreft enerzijds een correctie op
de BTW over de kosten BEL Combinatie als gevolg van het algemene mengpercentage BTW dat daarvoor geldt.
Daarnaast is een hogere rente in rekening gebracht over de suppletie aangifte BTW over de jaren tot en met 2015
dan was opgenomen in de jaarrekening 2016.
Daarnaast is in het begin van 2018 een financieel technische herijking geweest ten aanzien van de
onderhoudsvoorzieningen en bijbehorende structurele toevoegingen en onttrekkingen. Dit heeft een incidentele
mutatie opgeleverd van € 67.400 ten opzichte van de versie waarover de raad in december 2017 is geïnformeerd.
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Mutaties met reserves
230.900
N
Het nadeel in de mutatie reserves is tweeledig. Ten eerste is er minder budget onttrokken ten behoeve van de
exploitatie dan begroot (ca. €108.300 minder). Daarnaast zijn er meer middelen aan de reserves toegevoegd dan
begroot (ca. €122.600 meer). Het nadelige saldo in de mutaties reserves is tweeledig. Ten eerste zijn er meer
middelen aan de reserves toegevoegd dan begroot (ca. €122.600 meer). Daarnaast is er minder budget onttrokken
ten behoeve van de exploitatie dan begroot (ca. €108.300 minder). De hogere dotatie aan de reserves ontstaan
door een dotatie aan de egalisatiereserve riolering (ca. €121.500) en een dotatie aan de egalisatiereserve
begrafenisrechten (ca. €1.100). Deze dotaties vinden plaats op basis van de gerealiseerde kostendekkendheid zoals
weergegeven in de paragraaf lokale heffingen.
De lagere onttrekking uit de reserves ontstaan door het vervallen van de begrote onttrekking uit de
egalisatiereserve begrafenisrechten (ca. €19.000), lagere kapitaallasten waardoor minder onttrokken uit de reserve
kapitaallasten (ca. €3.000). Daarnaast is het beschikbaar gestelde geld voor gasloos bouwen niet aangewend in
2017 (-€60.000). Deze middelen worden na verwachting pas in 2018 onttrokken Tevens zijn de aanvullende
middelen voor de aanpassingen van het winkelcentrum Bijvanck niet volledig benodigd gebleken (ca. -€8.000). Ook
was er sprake van minder kosten preventief voorveld (-€16.100) en tot slot is de aanschaf van de kerstverlichting
voordeliger uitgevallen (ca. -€2.000).
Begroot rekening resultaat
88.700
V
In de begroting is rekening gehouden met een positief resultaat. Door dit resultaat in de exploitatie op te nemen
blijft 'onder de streep' het daadwerkelijke resultaat 2017 ten opzichte van de begroting zichtbaar.
Overige diverse kleine verschillen
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OVERHEAD
Wat hebben we bereikt?
Het programma Overhead is vanaf de (meerjaren)begroting 2017-2020 een nieuw verplicht programma vanuit de
gewijzigde wet- en regelgeving vanuit het BBV. Hierin is enerzijds de overhead van de gemeente Blaricum
opgenomen en anderzijds de overhead die doorbelast wordt door o.a. de BEL Combinatie.
Gemeente Blaricum
Huisvestingskosten gemeentehuis, de kosten van het bestuurssecretariaat en tot slot de overige ondersteuning van
het college en representatiekosten.
BEL Combinatie
Alle overhead van de BEL Combinatie conform het aandeel in de DVO.
Regio Gooi & Vechtstreek
Met ingang van 2017: de overhead van de Regio G&V met betrekking tot de uitbestede gemeentelijke taken
conform de programmabegroting Regio G&V 2018.
Specificatie Overhead
Gemeente Blaricum
BEL Combinatie

Begroting 2017
voor wijziging

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie
2017

Saldo

929.447

660.856

613.651

-47.205

2.528.316

2.821.102

2.867.895

46.792

-

129.761

138.546

8.785

3.457.763

3.611.719

3.620.092

8.372

Regio Gooi & Vechtstreek
Totaal overhead

Alle overhead is dus niet op de overige taakvelden, maar binnen dit programma verantwoord. Dit geldt echter niet
voor kosten die aan derden doorberekend worden. Hierbij wordt óók de overhead doorberekend. Toerekening van
de overhead van inzet van derden vi ndt plaats door berekening van een gemiddeld overheadbedrag per uur. Dit
bedrag wordt berekend door de totale begrote overheadkosten van de BEL Combinatie te delen door het aantal
begrote werkbare uren. De overhead op de inzet van uren wordt doorbelast in de gevallen van de lokale heffingen
(met name riool- en afvalstoffenheffing) en de toerekening aan de grondexploitaties.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

Verschil

voor wijziging

na wijziging

2017

Baten

-280.936

-280.936

-50.650

230.286

Lasten

3.738.699

3.892.655

3.670.742

-221.914

Saldo

3.457.763

3.611.719

3.620.092

8.372

Toelichting verschil
Kosten vastgoed gemeentehuis
38.600
V
Dit voordeel ontstaat door enerzijds hogere kosten vastgoed gemeentehuis (€ 10.600), met name door hoge
onderhoudskosten. Daarnaast een voordeel van € 50.000 door onjuist geraamde kosten BEL Combinatie
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Overhead BEL Combinatie
46.800
N
Er is begroot dat bijna 100.000 kosten BEL Combinatie niet ten laste van de gemeentebegroting komt maar wordt
doorbelast aan derden (grondexploitaties). De werkelijke doorbelaste uren zijn lager. Daardoor ontstaat dit
negatieve resultaat.
Overige diverse kleine verschillen
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ONVOORZIEN
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

voor wijziging

na wijziging

2017

-

-

-

-

Lasten

29.000

4.000

-

-4.000

Saldo

29.000

4.000

-

-4.000

Baten

Verschil

Toelichting verschil
Niet gebruikt budget onvoorzien
4.000
V
De gemeente hanteert jaarlijks een budget voor onvoorziene zaken ter hoogte van € 29.000. Naar aanleiding van
enkele incidentele posten is hiervan € 21.000 benut. Het restant resteert als positief saldo.
De onvoorziene lasten in 2017 hebben betrekking op de fietsparkeerplaats bij de OV-halte (€9.000) en het
opwaarderen Stichtse Park (€16.000).
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VENNOOTSCHAPSBELASTING
Wat hebben we bereikt?
Invoering Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de vennootschapsbelasting uitgebreid voor overheidslichamen en
daarmee ook voor gemeenten. Deze belastingplicht gaat gelden bij die activiteiten waarbij de gemeente deelneemt
aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met private partijen. Het doel van de nieuwe wet is om een
gelijk speelveld te creëren tussen publieke en private partijen.
Gemeenten worden belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven, zo luidt het wettelijk
criterium. Praktisch gezien betekent dit dat alleen die activiteiten van de gemeente in de heffing worden betrokken
die als ‘zelfstandig onderdeel’ kunnen worden beschouwd en die voldoen aan de voorwaarden om als –belasteonderneming te worden aangemerkt.
De voorwaarden voor belastingplicht zijn:
 de activiteit kwalificeert als een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; die
 deelneemt aan het economisch verkeer; en die
 structureel fiscale winsten of overschotten beoogt of behaalt.
In samenwerking met EFK belastingadviseurs is in 2015 een rapportage vennootschapsbelasting opgesteld. Deze
rapportage geeft het volgende inzicht:
Grondbedrijf
De gemeente is slechts belastingplichtig voor de resultaten van het grondbedrijf behaald vanaf 1
januari 2016. De resultaten behaald tot 31 december 2015 zijn vrijgesteld van belastingen. In de praktijk betekent
dit dat verliezen uit het verleden op grondexploitaties niet in het fiscale resultaat zullen worden meegenomen;
winsten uit het verleden worden evenmin belast.
Inmiddels is een waarde in het economische verkeer van Blaricummermeent per 1 januari 2016 vastgesteld ten
behoeve van de fiscale openingsbalans. Deze waarde is berekend via een discounted cashflow methode waarbij
ervan is uitgegaan dat sprake is van projectfinanciering
Het fiscale resultaat wordt beoordeeld aan de hand van de gerealiseerde opbrengst in het boekjaar waar de fiscale
boekwaarde van de verkochte hoeveelheid tegenover wordt gezet. Daarnaast wordt rekening gehouden met
toekomstig te maken kosten waar een winstuitstelpost voor wordt gevormd. Dit laatste is bevestigd in een notitie
van de SVLO van 8 februari 2018.
Overige onderwerpen:
Daarnaast is voor een aantal onderwerpen (begraven, kermis, verhuur peuterspeelzalen/kinderopvang en
detachering personeel) geadviseerd om voor de aangifte in 2018 (dienstjaar 2016) de belastingplicht nader te
bezien op basis van het winstcriterium.
De fiscale regels voor winstbepaling wijken op belangrijke punten af van de BBV-regels die gelden voor de
gemeentelijke rapportages. Verschillen ontstaan doordat sommige BBV-lasten fiscaal niet of niet volledig in aftrek
mogen worden gebracht. Dit zijn zogenaamde permanente verschillen. Te denken valt aan dividenden ontvangen
onder de deelnemingsvrijstelling, kapitaallasten, representatiekosten en boetes.
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Voor de VPB is geen afzonderlijke fiscale administratie ingericht. Blijkens de parlementaire geschiedenis is het de
gemeenten toegestaan om voor de eerste beoordeling van de vraag of overschotten worden gerealiseerd, uit gaan
van de resultaatbepaling overeenkomstig het BBV. Daarbij moeten wel de evidente verschillen tussen BBV en
winstbepaling volgens de vpb worden opgeheven. Zo mag geen rekening worden gehouden met rentekosten van
financiering met eigen vermogen en is waakzaamheid geboden bij kosten die bi nnen het BBV ineens ten laste van
de winst worden gebracht en volgens de VPB in meerdere jaren moeten worden afgeschreven. De gemeente hoeft
bij de vraag of door een bepaalde activiteit overschotten worden behaald geen rekening te houden met
ingewikkelde afschrijvingsbeperkingen die gelden binnen de VPB.
Op moment van opstelling van de jaarrekening 2017 worden de voorbereidingen van de aangifte 2016 afgerond.
Medio april/mei 2018 wordt de aangifte voor 2016 bij de belastingdienst ingeleverd. De werkzaamheden voor 2017
worden opgestart na vaststelling van de jaarrekening 2017. Voor een juiste berekening is het van belang dat alle
boekingen zijn verwerkt en zijn vastgesteld via de jaarrekening. Daarnaast is het voor gemeenten een geheel nieuw
onderwerp en is er nog geen jurisprudentie waarop precedentwerking van uit kan gaan. Om qua tijdsdruk niet in
problemen te komen is inmiddels gebruik gemaakt van de uitstelregeling (BECON).
De gemeente is met ingang van 2016 belastingplichtig voor haar actieve grondexploitatie bestaande uit
Blaricummermeent. De verwachting is dat er voor 2016 nog geen materiële belastingverplichting ontstaat, maar
een compensabel fiscaal verlies.. Deze aanname is mede gebaseerd op een aantal pleitbare standpunten, welke
nog niet zijn afgestemd met de Belastingdienst.
Voor het jaar 2017 wordt een schatting gemaakt op basis van de werkelijke baten en lasten 2017 bij
Blaricummermeent. Naar verwachting zal het resultaat grotendeel s kunnen worden gecompenseerd met het
eerdere verlies uit 2016.
Op moment van opstelling van de jaarrekening 2017 worden de voorbereidingen van de aa ngifte 2016 afgerond.
Voor de aangifte voor 2016 wordt bij de belastingdienst extra uitstel aangevraagd tot 1-10-2017.
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2. PARAGRAFEN
Inleiding
De voorgeschreven paragrafen geven een “dwarsdoorsnede” van de programmabegroting. Het doel van de
paragrafen is de raad in staat te stellen een aantal wezenlijke beleidslijnen vast te stellen en de uitvoering op
hoofdlijnen te controleren. De paragrafen richten zich op de (beheers)onderwerpen die vooral belangrijk zijn voor
de gemeentelijke bedrijfsvoering. Vroeger was deze informatie op meerdere plaatsen ‘versnipperd’ in de
jaarrekening terug te vinden. Door de paragrafen wordt de begroting jaarrekening dus inzichtelijker voor deze
onderwerpen. Met de paragrafen heeft de raad een extra instrument (naast de programma´s) om de uitvoering te
kunnen controleren.
De volgende paragrafen zijn verplicht voorgeschreven:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Weerstandsvermogen en risicomanagement
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen en participaties
Grondbeleid
Lokale heffingen

Niet verplicht, maar naar analogie van de begroting is hieraan in deze jaarstukken toegevoegd:
H.

Reserves en voorzieningen.

Waar mogelijk zijn de paragrafen gebaseerd op het reeds vastgestelde beleid voor het betrokken terrein. In dat
geval wordt dan ook verwezen naar de relevante beleidsnota´s.
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A.

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Algemeen
Door de gemeente Blaricum worden continue verbeterslagen uitgevoerd op de weerstandsparagraaf en de hierin
voorkomende risicobeheersing. Het college van B&W wil op een gestructureerde wijze risico’s beheersen en is
daarbij bereid eventuele risico’s bewust te nemen. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in de
omvang van eventuele risico’s /financiële tegenvallers die bij deze risico’s horen afgezet tegen het beschikbare
weerstandvermogen om deze risico’s op te vangen. Conform het BBV komt in deze paragraaf het beleid inzake de
weerstandscapaciteit en de risico’s, de inventarisatie van de risico’s, de inventarisatie van de weerstandcapaciteit
en tot slot de confrontatie van de risico’s met het beschikbaar weerstandsvermogen aan de orde.
Beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico’s
Het beleid inzake risicobeheersing en weerstandscapaciteit is vastgelegd in de “Nota Risicomanagement en
weerstandsvermogen Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie”. Deze nota is in oktober 2012 door de raad van
Blaricum vastgesteld.
Cyclische aanpak
Gekozen is voor een cyclische aanpak bij het risicomanagement. In de nota risicomanagement zijn de volgende
fasen beschreven:
Fase

Activiteiten

1. Kaderstelling en strategie

Het vastleggen van de kaders in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen

2. Risicoanalyse

Inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Een
samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico
wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen)
en het schatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen). De kans
vermenigvuldigt met het financieel gevolg bepaalt de risicoscore.

3. Beheersmaatregelen

Om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een
risico eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s is een aantal
basisstrategieën:
Accepteren, reduceren, elimineren of overdragen/verzekeren

4. Monitoren en toetsen

In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht en
resultaten beoordeeld.

5. Toezicht en toetsen

Risico’s worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de
beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandvermogen.

6. Continue verbetering

Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.

Rolverdeling
De volgende actoren hebben een rol bij risicomanagement:




De raad stelt het beleid vast en stelt de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening
vast;
Het college ziet toe op een juiste uitvoering van risicomanagement en de verantwoording daarover;
Het management en het ambtelijk apparaat van de gemeente, vertegenwoordigd in de BEL Combinatie,
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het risicomanagement waarbij het identificeren van de
risico’s en het uitvoeren van beheersmaatregelen de kern vormt.
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KPI (kritische prestatie indicator) met betrekking tot het weerstandsvermogen
Om het weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s te kunnen beoordelen is een ratio (kpi) weerstandsvermogen
gedefinieerd:
Beschikbare weerstandscapaciteit

=

Benodigde weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen

De gemeente streeft er naar om deze KPI weerstandsratio boven de 2 te houden. Dat betekent dat de
gekwantificeerde risico’s minimaal dubbel gedekt worden door het aanwezige weerstandsvermogen.
Inventarisatie van de risico’s
Bij de inventarisatie van de risico’s zijn 19 risico’s geïdentificeerd waarbij een inschatting is gemaakt van de mate
van de kans dat het daadwerkelijk op zal gaan treden. Hieronder worden al le risico’s met een geschat financieel
effect van € 20.000 of meer genoemd en toegelicht. Het betreft hier de risico’s welke bekend zijn op het moment
van aanbieden van de jaarrekening.
Het financieel effect is berekend door de kans van werkelijk voordoen van het risico te vermenigvuldigen met het
ingeschatte financiële gevolg. Deze berekening is schematisch weergegeven in onderstaand staatje:
Kans

Financieel gevolg

Klasse
1

Kwantiteit
10%

Klasse
1

€

Geldgevolg
2.000

2

30%

2

€

20.000

3

50%

3

€

100.000

4

70%

4

€

180.000

5

90%

5

€

1.000.000

Hierbij wordt ook nog onderscheid gemaakt in structurele financiële gevolgen en incidentele financiële gevolgen.
Indien noodzakelijk kan van dit model worden afgeweken voor zover en indien een bepaald risico de maximaal in
dit model bereikbare waarde van € 900.000,- overstijgt (90% van €1.000.000). Dit wordt separaat bij het
benoemde risico aangegeven. Echter gezien de risico’s benoemd, alsmede de te verwachten omvang van deze
risico‘s afgezet tegen de omvang van de Blaricumse reguliere begroting / jaarrekening, is het niet waarschijnlijk dat
een dergelijk risico zich kan voordoen.
Overigens is het ook vermeldenswaardig dat de verbonden partijen van de gemeente Blaricum, met name in de
regionale samenwerking, ook gezamenlijk een notitie hebben opgesteld en vastgesteld waarin aangegeven is hoe
de respectievelijke GR aan risicomanagement en weerstandsberekening doet. De GR-en hebben aangegeven een
ratio na te streven tussen de 1 en 1,4. Hiertoe zullen zij door het aanhouden van genoeg reserve in staat zijn de
eerste zich voordoende risico’s op te vangen zonder direct daarvoor bij de participanten te hoeven aankloppen.
Indien ratio weg zakt zullen de participanten zich wel moeten realiseren dat bijstorting benodigd zal moeten zijn.
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Risico-inventarisatie gemeente Blaricum:
Programma

Risico

Omschrijving risico

Beheersmaatregel

Bestuur

Pensioenen

De gemeenten zijn zelf
verantwoordelijk voor de
betaling van de pensioenen
van wethouders.

Jaarlijkse actualisatie is uitgevoerd in
2017.

Bestuur

Wachtgeld wethouders

Wethouders hebben na
beëindiging van het
wethouderschap recht op
wachtgeld. Risico doet zich
voor op moment van
eventuele collegecrisis en bij
het einde van de raadsperiode
2014-2018

Voorziening wachtgelden. Jaarlijkse
actualisatie, is uitgevoerd in 2017.

4* 3

Bestuur

Te weinig invloed als kleine
gemeente op begroting en
plannen van
gemeenschappelijke
regelingen

Doordat Blaricum slechts een
beperkt stemrecht heeft, kan
zij majeure ontwikkelingen niet
tegenhouden. Hierbij is het van
belang dat Blaricum zich sterk
blijft profileren in de
verschillende Algemene en
Dagelijkse Besturen (AB en
DB).

Tijdig reageren op begrotingen van
gemeenschappelijke regelingen door
gezamenlijk optreden van de Gooise
gemeenten. Daar waar mogelijk
gezamenlijk optreden met andere kleine
partijen. Extra aandacht voor relatief
nieuwe GR-en en wijzigingen m.n. qua
gemeentelijke bijdrage en stemrecht.

4* 3

Openbare
Orde en
Veiligheid

Rampen

Risico dat op grondgebied van
Blaricum zich een ramp
voordoet

Verzekeringen en adequate
crisisbeheersings-organisatie, waardoor
we gevolgen kunnen beperken.

1* 5

Bouwen en
wonen

Grondexploitatie

Bij een actief grondbeleid loopt
een gemeente, dus ook
Blaricum, risico’s (zie ook

Op dit moment een theoretisch risico:
Om de risico’s in de GREX (m.n.
Blaricummermeent) te kunnen
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Fin effect
structureel

Fin effect
incidenteel
€ 30.000,-

€ 70.000,-

€ 70.000

€ 100.000

€0
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Programma

Risico

Omschrijving risico

Beheersmaatregel

paragraaf grondbeleid).

monitoren zijn actuele
exploitatieopzetten noodzakelijk en
voorhanden. Daarnaast wordt niet
gestreefd naar een actief grondbeleid.

Risicoscore

Fin effect
structureel

Fin effect
incidenteel

Bouwen en
Wonen

Planschade

Planschade ontstaat, wanneer
een belanghebbende
waardedaling ervaart van zijn
eigendom ten gevolge van een
planologische beslissing van de
gemeente

Voor ieder particulier initiatief zal een
anterieure overeenkomst worden
afgesloten. Hierin zullen in ieder geval de
kosten voor eventuele planschade voor
rekening van de initiatiefnemer worden
opgenomen. Bij gemeentelijke
initiatieven zal dit in de GREX worden
opgenomen. Een anterieure
overeenkomst bij een goed
functionerende markt zal leiden tot een
verlaging van de verkoopwaarde met een
bedrag dat gelijk staat aan de geschatte
hoogte van de te honoreren planschade.

1* 5

€ 100.000

Bouwen en
Wonen

Bodemverontreiniging

Bij herontwikkeling van
binnengemeentelijke locaties is
er kans op aantreffen van
bodemverontreiniging

Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart
moeten up-to-date zijn.

1* 4

€ 18.000

Sociale zaken

Decentralisatie jeugdzorg,
AWBZ, Regeling onderkant
arbeidsmarkt

Door de nog relatieve
onbekendheid op dit terrein
bestaat het risico onvoldoende
budget te hebben voor de
nieuw uit te voeren taken van
de gemeente

Op het totale budget Sociaal Domein,
zoals nu bekend is, wordt een risico
ingeschat van 20% zijnde een bedrag van
€ 552.571,=.
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€ 552.571
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Programma

Risico

Omschrijving risico

Beheersmaatregel

Risicoscore

Sociale zaken

Open-einde regelingen

Vanuit de economische crisis is
het aantal aanvragen op
diverse verstrekkingen
toegenomen. Momenteel lijkt
er een lichte teruggang waar te
nemen

Adequate monitoring ontwikkeling
aanvragen.
Monitoren of het ministerie SZW de
regeling voor het eigen risico niet verder
gaat wijzigen.

2* 5

€ 300.000

Werk en
inkomen

Kwijtscheldingen
gemeentelijke belastingen

Door de economische crisis is
het beroep op kwijtschelding
toegenomen. Dit risico is gelet
op de huidige verbeterende
economische situatie en lichte
afname van de werkloosheid
wellicht iets aan het
verminderen.

Goede inschatting aantal
kwijtscheldingen.

2* 3

€ 30.000

Fin effect
incidenteel

Opname in begroting van het budget voor
het aantal toegewezen kwijtscheldingen.

Algemene
dekking

Garanties Sociale
woningbouw

Na overdracht van het
gemeentelijk woningbedrijf
aan de Alliantie zijn ook de
woningbouwleningen
overgenomen. Deze leningen
heeft de gemeente Blaricum
100% als 2e achter-vang
geborgd. Het betreft een
bedrag van ca. € 36 miljoen.

Monitoren van financiële ontwikkelingen
aan de hand van jaarrekening en
begroting. Risico is als klein aan te
merken, de 1e borginstelling (het WSW)
heeft een groot vermogen (80 miljard),
echter de omvang kan groot zijn bij
voordoen.

4* 3

Algemene
dekking

Algemene uitkering uit
gemeentefonds

De exacte hoogte van de
algemene uitkering (AU) wordt
pas na afsluiten van het
rekeningjaar bekend. Dit houdt
in dat altijd met ramingen
gewerkt wordt, hetgeen

Bewaking en actualisatie van de
parameters die de hoogte van de
algemene uitkering bepalen.

2* 5
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Fin effect
structureel

€ 70.000

€ 300.000

Berichtgeving uit Den Haag over de
ontwikkelingen rond het gemeentefonds
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Programma

Algemene
dekking

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Risico

WOZ aanslag en te
ontvangen OZB

Aansprakelijkheid

Belastingen

Jaarstukken 2017 – Deel A

Omschrijving risico

Beheersmaatregel

inherent een risico inhoudt.
Zelfs tussen opeenvolgende
officiële bekendmakingen doen
zich grote fluctuaties voor. In
2017 / 2018 zou dat m.n. voort
kunnen komen vanuit een
nieuw regeerakkoord.

nauwlettend volgen.

Door ziekenhuis Tergooi is
aangegeven locatie Blaricum af
te stoten. Bij verkoop is een
risico aanwezig dat er een
andere WOZ-waarde gaat
ontstaan met lagere opbrengst
OZB tot gevolg.

Nauwlettend monitoren wat Tergooi
ziekenhuis met locatie Blaricum wil gaan
doen.

Het bestuur wordt
aansprakelijk gesteld voor
schade die ontstaat ten
gevolge van nalatigheid in de
uitvoering van haar publieke
taak.
Dit kan op verschillende
terreinen zich voordoen.

Goede bedrijfsvoering en goede
inspectie.

Bij de toepassing van de
belastingwetgeving (BTW, BCF,
Loonheffing (met name WKR)
etc.) kunnen verschillen van
inzicht en/of interpretatie
ontstaan, of kunnen de regels

Door P&C (btw) en P&O (loonheffing)
goed volgen van wijzigingen in de
belastingregels.
Afstemmen met belastingdienst over t.z.t.
eventueel regelen van “horizontaal
toezicht” o.b.v. met de fiscus te maken

Risicoscore

Fin effect
structureel

Fin effect
incidenteel

Inzet bureau PAUW ter analyse en
ondersteuning ter bepaling effecten
wijzigingen in de uitkeringen vanuit het
gemeentefonds.
3* 4

€ 90.000

Daar waar mogelijk proberen mee te
“sturen” op nieuwe bestemming, mede
wellicht vanuit (beperkingen)
bestemmingsplan.
2* 3

€ 30.000

2* 4

€ 54.000

Mediation.
Goede communicatie aan de voorkant.
Aansprakelijkheidsverzekering
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Programma

Bedrijfsvoering

Bouwen en
Wonen

Risico

Omschrijving risico

Beheersmaatregel

onjuist worden toegepast. Dit
kan leiden tot een naheffing
van de zijde van de fiscus. De
laatste btw-controle heeft voor
de gemeente Blaricum geleid
tot een positieve correctie.
Gelet op de steeds wijzigende
regels, is het mogelijk dat de
gemeente een naheffing krijgt
opgelegd (incl. boete).

afspraken.

De BEL combinatie heeft in de
begroting 2017 een aantal
risico’s opgenomen die ook van
toepassing zijn voor de
gemeente Blaricum. Risico is
dat taakstelling niet wordt
gehaald.

Investeren in P&C cyclus BEL combinatie.

Milieu

Illegale stort / milieu
criminaliteit

Blijverslening

Verstrekken van leningen aan
ouderen om woning (huur en
koop) levensbestendig te
kunnen maken. Lening kan als
basis hypothecair karakter

BEL Combinatie
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Risicoscore

Fin effect
structureel

Fin effect
incidenteel

“Up to date” houden van kennis
betrokken medewerkers door
bijvoorbeeld volgen masterclasses.

3* 3

€ 50.000

In het buitengebied wordt de gemeente
soms geconfronteerd met illegale stort
van asbest (Goyergracht), grof vuil (puin,
banden, apparaten) of restanten van XTClaboratoria. De kosten komen dan voor
rekening van de gemeente.

2* 4

€ 54.000

Beheer van leningen wordt actief
uitgevoerd door de organisatie die
daartoe is ingericht (SVn).
Aanleveren gegevens vanuit gemeente
inzake mensen met betalingsproblemen.

1* 4

Vragen en krijgen van regelmatige
financiële informatie vanuit de BEL
Combinatie (bijv. het krijgen van
kwartaalrapportages).
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€ 18.000
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Programma

Risico

Duurzaamheid

Omschrijving risico

Beheersmaatregel

hebben (huis als onderpand)
en consumptief.

Inrichten goede uitvoering en
Beheersing binnen BEL Combinatie.

Verstrekken van leningen aan
inwoners Blaricum om hun
koopwoning duurzaam te
maken om te kunnen gaan
voldoen aan de door het
college nagestreefde doel de
CO2-uitstoot in 2022 met 28%
gereduceerd te hebben.

Beheer van leningen wordt actief
uitgevoerd door de organisatie die
daartoe is ingericht (SVn).
Aanleveren gegevens vanuit gemeente
inzake mensen met betalingsproblemen.

Totaal risico’s
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Risicoscore

3* 3

Fin effect
structureel

Fin effect
incidenteel

€ 50.000

€ 858.000
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Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de structurele - en incidentele weerstandscapaciteit.
Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit (in de exploitatie) bestaat uit de volgende onderdelen:
Nr.

Post

Bedrag

1.

Onroerendezaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit)

2.

Rioolrechten

-

3.

Afvalstoffenheffing

-

4.

Leges en andere heffingen

-

5.

Onvoorzien

€ 1.677.500

€ 29.000

Totaal structureel weerstandsvermogen

€ 1.706.500

Onroerendezaakbelasting
De onbenutte belastingcapaciteit zijn de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de OZB
te verhogen. De theoretisch onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door de maximale belastingtarieven te
vergelijken met de belastingtarieven in de gemeente. Voor de maximale belastingtarieven wordt gebruik gemaakt
van de normen voor het zogenaamde artikel 12-beleid. Een gemeente met een artikel 12-status is een Nederlandse
gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie.
Deze gemeenten moeten hun tarieven verhogen tot een “redelijk peil eigen heffingen”, willen zij in aanmerking
kunnen komen voor rijkssteun. De actuele normen voor dit artikel 12-beleid staan steeds in de circulaire
Gemeentefonds. Voor het jaar 2018 is dit percentage berekend op 0,1795%. De gemeente Blaricum hanteert een
OZB-tarief van 0,118326%. Het verschil van 0,0612% (0,1795% minus 0,1183%) afgezet tegen de totale waarde van
de woningen (€ 2.741.116.402) geeft een onbenutte capaciteit in 2018 van € 1.677.500. Theoretisch biedt dit
ruimte voor een eventuele tariefsverhoging.
Rioolrechten
De rioolrechten zijn maximaal 100% kostendekkend. Eventuele overschotten en tekorten bij realisatie worden
verrekend met de hiervoor ingestelde reserve.
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is maximaal 100% kostendekkend. Eventuele overschotten en tekorten bij realisatie worden
verrekend met de hiervoor ingestelde reserve.
Leges en andere heffingen
De tarieven voor de publieksleges zijn 100% kostendekkend.
Onvoorzien
In de begroting is een post onvoorzien voor incidentele uitgaven ad € 29.000,- opgenomen. Er mag alleen van de
post onvoorzien gebruik gemaakt worden als er sprake is van de drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en
Onuitstelbaar.
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Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit is het bedrag wat in de reservepositie vrij aanwendbaar is. In onderstaande
overzicht treft u de standen aan uit de jaarrekening 2017.
Nr.

Reserve

1.

Algemene reserve

2.

Bestemmingsreserves (niet geoormerkt)

Stand 31-12-2017
11.736.644
-

Totaal reserves
3.

11.736.644

Stille reserves

2.175.751

Totaal incidenteel weerstandsvermogen
1.

13.912.395

Algemene reserve

Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven voortvloeiende uit: opkomende
verplichtingen, calamiteiten en het opvangen van rekeningtekorten. Over de algemene reserve mag géén rente
meer worden toegerekend vanaf 2017 cf. nieuwe Wet en regelgeving vanuit het BBV. Derhalve kan de totale
algemene reserve toegerekend worden aan de weerstandcapaciteit. Ultimo 201 7 (exclusief eventuele
winstbestemming) is de stand van de algemene reserve € 11.736.644,-.
2.
Vrij besteedbare deel van de bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves nemen een bijzondere plaats in de begroting in. De raad heeft de bestemming van deze
reserves vastgelegd. In die zin kunnen de saldi niet zondermeer bij het beschikbare weerstandsvermogen worden
opgeteld. Anderzijds is de raad bevoegd om de bestemming van reserves te wijzigen. Bij grote calamiteiten, waarbij
het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve niet toereikend is, kan de raad besluiten ook
bestemmingsreserves anders in te zetten.
Voor de berekening van het weerstandsvermogen wordt voorgesteld alleen reserves mee te nemen die niet
beklemd of geoormerkt zijn. Op basis van de nu bekende gegevens alsmede de beslaglegging vanuit het traject
decentralisaties Sociaal Domein vanuit de Rijksoverheid zijn er geen toe te rekenen bestemmingsreserves meer aan
te wenden.
3.
Stille reserves
De stille reserves bestaan uit een aantal onroerende zaken die (voor een groot deel) zijn afgeschreven. Per object
wordt de WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2017) vermeld, eventueel gecorrigeerd met aanwezige boekwaarde(n),
of op basis van een eventueel bekend zijnde extra gegeven, namelijk de economische huurwaarde. De laagste van
deze waarden wordt in de staat van de stille reserves verwerkt. Deze is o.b.v verder onderzoek bezittingen
gemeente Blaricum licht verhoogd.
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TOTAAL STAAT VAN STILLE RESERVES
(Verkoopbaar op Korte (< 1 jaar) en Langere termijn)
herbouwwaarde
Taxatie

omschrijving

WOZ taxaties

economische

per 1-1-2017

huurwaarde

ultimo 2016

waarde

+boekwaarde

incl. indexering
€
Wetering, Verbindingsweg, Kerklaan (geact.) grond Torenlaan
1a

€
1.502.584

€
1.264.148

€
1.220.398

1.220.398

Grondposities in eigendom gemeente (Verloren Engh etc.)

278.000

landbouw gronden na deel-overdracht ASB - niet in stille reserve

225.978

gemeentelijk kunstbezit (taxatie 2017 )

470.000

Aandelen BNG
Intrinsieke waarde van 5.967 aandelen

223.763

Af:
boekwaarde

-13.539

Intrinsieke waarde (€ 37,50) gebaseerd op waarde

210.223

per 31 december 2017 na dividenduitkering in 2017
Totaal bezittingen gemeente Blaricum

2.404.599

Totaal
Bezittingen t.b.v. de stille reserve (verkoopbaar < 1jaar)

2.178.621

Confrontatie risico’s met beschikbaar weerstandsvermogen
In het volgende overzicht worden de hierboven genoemde risico’s in verband gebracht met het beschikbare
weerstandsvermogen.
Structureel

Incidenteel

A

Geïnventariseerde risico’s

0,9 mln.

1,1 mln.

B

Beschikbare weerstandscapaciteit

1,7 mln.

13,0 mln.

+/+ 0,8 mln.

+/+ 11,8 mln.

C=B-A

Saldo

De kpi weerstandsratio kan met betrekking tot de incidentele posten als volgt berekend worden:
Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

=

Ratio weerstandsvermogen

13,0 miljoen
1,1 miljoen

=

11,8

De norm is vastgesteld op groter dan 2. De feitelijke uitkomst is daarmee ruimschoots boven de norm.
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Financiële kengetallen
Gemeenten zijn verplicht om financiële kengetallen op te nemen in de jaarstukken. Hieronder staan de kengetallen
die voor de gemeente Blaricum van toepassing zijn.
Kengetallen

Realisatie
2016

Begroting voor
wijziging 2017

Realisatie
2017

14,5%

26,8%

4,5%

7,7%

23,2%

2,9%

3 Solvabiliteitsratio

40,5%

40,1%

48,0%

4 Grondexploitatie

24,2%

34,9%

40,5%

3,3%

1,0%

1,0%

173,6%

162,5%

163,1%

1 Netto schuldquote
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

5 Structurele exploitatieruimte
6 Belastingcapaciteit

Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge
schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen
vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Het is
dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de
financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk
en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente.
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote is de verhouding van de netto schuld ten opzichte van de totale baten (exclusief mutatie
reserves). In het algemeen ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen de 0% en 90%. Een netto
schuldquote van tussen de 100% en 130% is hoog en wanneer de netto schuldquote boven de 130% uitkomt
bevindt een gemeente zich in de gevarenzone.
Voor de gemeente Blaricum ligt de netto schuldquote in 2017 ruimschoots onder de 90%, waarmee geen sprake is
van een risico op de korte termijn. De sterke daling van de netto schul dquote wordt voornamelijk veroorzaakt door
de aflossing van de langlopende leningen (vreemd vermogen). Voor een genuanceerder beeld van de schuldpositie
moet ook worden gekeken naar de voorraad bouwgronden en de uitgeleende gelden. Bij de netto schuldquote
gecorrigeerd voor verstrekte leningen worden deze leningen geëlimineerd.
NB: deze kengetallen verschillen van de kengetallen uit de programmabegroting 2017. Oorzaak hiervan is dat het
saldo onderhanden werk van de Blaricummermeent aanzienlijk lager is dan vorig jaar verwacht. Dit saldo komt ten
gunste van de kortlopende uitzettingen en werkt daardoor verlagend op de netto schuldquote.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteit is het percentage van het vermogen dat uit eigen vermogen bestaat. Deze ratio geeft een goed
beeld van de mate waarin bezittingen zijn gefinancierd met eigen vermogen of vreemd vermogen. De norm voor de
solvabiliteit ligt doorgaans tussen de 25% en 40%. De solvabiliteit van de gemeente Blaricum is zelfs nog hoger
(positief!). Op de langere termijn wordt verwacht dat de solvabiliteit alleen nog maar verder toeneemt. Deze
toename wordt veroorzaakt door de sterke afname van het vreemd vermogen.
Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van het
totaal aan baten. Het kengetal is door de incidentele winstneming van de Blaricummermeent gestegen ten opzichte
van de programmabegroting 2017.
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Structurele exploitatieruimte
Om vast te stellen of de begroting structureel in evenwicht is dient de structurele exploitatieruimte te worden
berekend. Wanneer de structurele exploitatie ruimte hoger is dan 0% geeft dat aan dat de structurele baten van de
gemeente hoger zijn dan de structurele lasten. In Blaricum is er sprake van een structurele exploitatieruimte van
1,0% in 2017.
Belastingcapaciteit
Onder de woonlasten worden verstaan de OZB-belasting op basis van de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente,
de rioolheffing voor een meerpersoonshuishouden en de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden.
De belastingcapaciteit wordt berekend door deze woonlasten te vergelijken met het landelijk gemiddelde.
Uitgedrukt in een percentage betekent dit de belastingcapaciteit van Blaricum 163,1% bedraagt in 2017.
NB: deze kengetallen verschillen aanzienlijk van de kengetallen uit de programmabegroting 2017. Oorzaak hiervan
is dat in de begroting van 2017 nog voor de berekening abusievelijk uitgegaan was van een standaard WOZ-waarde
voor de berekening van de woonlasten en niet van de werkelijke gemiddelde WOZ-waarde van Blaricum.
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B.

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Algemeen
De gemeente Blaricum heeft de openbare ruimte in beheer. Daarin vinden veel activiteiten plaats zoals wonen,
werken en recreëren. Hiervoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting,
speelvoorzieningen en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor
het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.
Beheerplannen
Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt in Blaricum gewerkt met diverse beheerplannen. In deze
beheerplannen worden het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen
vastgelegd. Daarin wordt ook het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare voorziening vastgelegd. In 2015 en
2016 zijn de beheerdata voor wegen, groen, bomen, speelplaatsen en openbare verlichting geactualiseerd
opgenomen in het integraal databeheersysteem Greenpoint. De beheerdata voor riolering zijn gea ctualiseerd
opgenomen in Kikker, het databeheersysteem van Riodesk. De volgende beheerplannen zijn vastgesteld:
Beheerplan
Begraafplaatsen, beheerverordening begraafplaats
Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2018
Beleid maatschappelijk vastgoed, een toetsingskader
Actualisatie onderhoud gemeentelijk Vastgoed 2017
Integraal huisvestingsplan
Groenvisie
Bomenbeleidsplan
Bomenstructuurkaart
Bomenbeheerplan
Nota bermenbeleid
Gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017
Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2015-2024
Speelplaatsenbeleid
Wegenbeheerplan 2017-2021
Stedelijk waterplan 2010-2016
Basis Rioleringsplan 2014-2017
Uitvoeringsplan GRP 2017

Wanneer vastgesteld:
2013
2015
2013
2017
2014
2006
2008
2009
2012
2009
2013
2014
2009
2016
2009
2014
2017

Schoolgebouwen
Per 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen naast het binnen onderhoud ook verantwoordelijk geworden voor het
buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de bekostiging van het
binnen- en buitenonderhoud voor het deel van de schoolcomplexen Bijvanck en Dorp waarin de peuterspeelzalen
zijn gehuisvest. Ten behoeve van de peuterspeelzalen en algemene ruimten is ultimo 2017 nog € 168.418 voorzien.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
In 2016 is een start gemaakt met het opstellen van nieuwe (meerjaren)onderhoudsplannen, dit is in 2017 afgerond.
De onderhoudsplannen betreffen de bouwkundige elementen (extern en intern), de gebouw gebonden installaties,
de terreininstallaties en de bouwkundige inventaris. De werkzaamheden zijn onderverdeeld naar jaarlijks uit te
voeren onderhoudswerkzaamheden en vervanging en groot onderhoud dat niet jaarlijks, maar wel periodiek plaats
dient te vinden. In principe wordt onderhoudsniveau 3 (redelijke conditie) nagestreefd.
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Het jaarlijks installatietechnisch en klein bouwkundig onderhoud van alle vastgoedobjecten van de BEL-gemeenten,
inclusief BEL-gebouwen, is grotendeels bij externe partijen ondergebracht. Ten aanzien van Legionella-preventie
zijn risico-inventarisaties uitgevoerd en beheersplannen opgesteld. Deze zullen in 2018 uitgevoerd gaan worden.
Het meerjarenonderhoud (vervanging en groot onderhoud) wordt in regie opgedragen.
De kosten van jaarlijks terugkerende werkzaamheden worden begroot in de exploitatie. Vervanging en groot
onderhoud worden gedekt via een onderhoudsvoorziening. Deze voorziening wordt ingezet als een
egalisatievoorziening om de kosten voor het onderhoud gelijkmatig te spreiden op basis van een 10 -jaarlijks
voortschrijdend gemiddelde. De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op berekeningen van
(meerjaren)onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen, de daadwerkelijk uitgegeven lasten worden
hierop verrekend.
In de loop van 2017 zijn de opgestelde (meerjaren)onderhoudsplannen vertaald naar een meerjarenraming en in
december is een voorstel voor boekjaar 2017 aangeboden aan uw raad. Hierbij is rekening gehouden met
achterstallig onderhoud uit 2015 en 2016. Bij de doorrekening van de jaarlijks benodigde bijdragen voor de
komende 10 jaar is rekening gehouden met de huidige stand van de voorziening. Waar mogelijk of nodig is
voorgesteld bedragen éénmalig te laten vrijvallen of extra te doteren. In 2017 zijn de volgende jaarlijkse dotaties
gedaan:
Gebouw
Achtercarpitten 1-3-5, woonwagenkamp
Eemnesserweg 18B,gymzaal Dorp
Kerklaan 16, gemeentehuis
Levensboom 2, kinderopvang
Levensboom 4-8-12, scholencomplex
Levensboom 6, gymzaal Bijvanck
Singel 15A, brandweerkazerne
Stichtseweg 3, toiletgebouwen
Torenlaan 16, Kerktoren
Dorpstraat 1, muziektent
Wetering 20, kinderopvang
Woensberg 1, aula begraafplaats

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Dotatie
2.000 (+)
7.303 (+)
9.000 (+)
3.750 (+)
12.761 (+)
10.750 (+)
5.000 (+)
700 (+)
5.600 (+)
1.000 (+)
13.000 (+)
4.000 (+)

Totaal dotatie:

€

74.864 (+)

+

In 2017 zijn de volgende éénmalige bedragen vrijgevallen (-/-) of aanvullend gestort (+):
Gebouw
Achtercarpitten 1-3-5, woonwagenkamp
Dorpstraat 1, muziektent
Singel 15a, brandweerkazerne
Stichtseweg 3, toiletgebouwen
Wetering 20, kinderopvang
Woensberg 1, aula begraafplaats

Vrijval/dotatie
€ 9.000 (-/-)
€ 6.000 (-/-)
€ 43.000 (+)
€ 3.000 (+)
€ 30.000 (+)
€
47.247 (-/-)

Totaal dotatie:

€

+

13.753 (+)

In december 2017 is een bedrag van € 114.646 inclusief btw voor 2017 gemeld als achterstallig onderhoud uit
voorgaande jaren. Na herbeoordeling is dit teruggebracht tot € 102.539 inclusief btw.. Hiervan is € 12.789 reeds
uitgevoerd in 2017. Voor de gevolgen verbonden aan het onderhoud gemeentelijke gebouwen 2018 en verder zal
een afzonderlijk voorstel worden gedaan.
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Onderhoudsvoorzieningen
Door de gemeente Blaricum zijn er in de loop der jaren uit de exploitatie voorzieningen gevormd, met name inzake
kosten rioolbeheer en afvalstoffenverwijdering.
Financieel overzicht kapitaalgoederen
Beheerplan

Jaarrekening

Begroot

Werkelijk

Restant

Openbare verlichting

Onderhoudsbudget

26

33

-7

Groen

Onderhoudsbudget

368

383

-15

59

47

12

Onderhoudsbudget

129

80

49

Kapitaallasten

228

196

32

Onderhoudsbudget

194

209

-15

Kapitaallasten

120

112

8

7

3

4

Kapitaallasten

40

32

8

Onderhoudsbudget

65

87

-22

317

492

-175

Kapitaallasten
Riolering
Wegen
Speelplaatsen

Onderhoudsbudget

Gebouwen

Kapitaallasten

Bedragen x €1.000
Beheerplan civiele kunstwerken
Het beheerplan civiele kunstwerken is in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gaat hierbij om onderhoud
van 19 kunstwerken waarvan 11 bruggen. Het beheerplan wordt in 2018 herzien.
Stedelijk waterplan
Het Stedelijk waterplan Blaricum voor de periode 2019-2015 is door de raad in 2009 vastgesteld. In het plan is een
maatregelenplanning voor het beheer en onderhoud van het grond- en oppervlaktewatersysteem opgenomen. De
werkzaamheden worden in onderlinge afspraak met het waterschap uitgevoerd. De gemeente heeft hier voortaan
alleen de taak op de drijfvuil/zwerfvuil te verwijderen. Dit onderhoud vindt plaats uit reguliere budgetten.
Hiernaast zijn er geen activiteiten inzake havenbeheer, baggeren en beschoeiingen.

GROEN
Naam beheersplan
Naam Voorziening
Te onderhouden
kapitaalgoederen:
Doel:

Beleidskader:

Financiële situatie
begrotingsjaar:

Groenvisie

Jaar vaststelling
2006
Actualisatie
2018
De gehele groene inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, te weten: hagen,
heesters, gazons, ruwgras, plantsoenen, bosplantsoenen, perken, bermen etc.
Met de groenvisie en in het verlengde daarvan het bomenbeleidsplan, de
bomenstructuurkaart en het bomenbeheersplan, wordt een aanzet gegeven tot
doelgerichte inrichting en beheer van het gemeentelijk groen. Hierbij staat de missie
“Instandhouding van een samenhangende groenstructuur” voorop, waarin duurzaam
beheer centraal staat en overlast van groen wordt voorkomen.
De beleidskaders zijn opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde groenvisie
van 2006. Op basis van deze visie en een onderhoudscontract vindt het beheer en
onderhoud van de groenvoorzieningen plaats. Als kwaliteitsniveau wordt niveau ”B” van
de CROW Standaard Kwaliteitsniveaus voor het Onderhoud aangehouden. Het huidige
onderhoudscontract loopt tot eind 2018.
Alle baten en lasten van het openbaar groen lopen via de exploitatiebegroting. Er was
geen voorziening of reserve aanwezig tot 2017.Bij de jaarrekening van 2017 wordt een
voorziening gevormd voor de vervanging en onderhoud van de bomen aan de
Eemnesserweg. In de exploitatie zijn de kosten opgenomen voor het onderhoud. Het
onderhoud wordt uitgevoerd door zowel de BEL Combinatie, als door externen (20% 80%). De budgetten zijn afgestemd op het kwaliteitsniveau ”B” en de groenvisie.
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RIOLERING
Naam beheersplan
Naam Voorziening
Te onderhouden
kapitaalgoederen:

Doel:

Beleidskader:

Financiële situatie
begrotingsjaar:

GRP 2012 - 2017

Jaar vaststelling
2013
Actualisatie
2017
Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief overstortvoorzieningen, de vrijverval
riolering en de drukriolering, inclusief drie rioolgemalen en bijbehorende zaken. De
gemeente Blaricum heeft 69 kilometer vrijvervalriolering in beheer. Daarnaast zijn er drie
rioolgemalen,1,7 kilometer persleiding en 18 pompunits met 2,2 km persleiding in
beheer.
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft inzicht in de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouwwerkzaa mheden en de daartoe benodigde
budgetten over de planperiode. De planmatige opzet van het GRP vormt tevens de basis
voor de raming van de jaarlijkse lasten en daarmee voor de bepaling van de hoogte van
het rioolrecht. In het GRP is een lijst van investeringen opgenomen die noodzakelijk zijn
om de riolering in de gemeente op het vereiste niveau te houden. Deze lijst bevat
investeringen voor vervanging, verbetering en aanleg/uitbreiding.
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2012 t/m 2017) zi jn beleidskaders en
speerpunten voor de planperiode vastgesteld. De focus ligt op de uitvoering van het
herziene afkoppelconvenant tussen gemeente en waterschap met het afkoppelen van
circa 1,0 ha in 2017. In 2017 is een nieuw GRP voor de planperiode 201 8 t/m 2022
opgesteld. Vaststelling zal plaats vinden in 2018. Hierbij wordt toekomstige visie, ambitie
en beleidsspeerpunten van het bestuur vastgesteld Op basis van het meerjarige GRP
wordt elk jaar een Uitvoeringsprogramma GRP opgesteld. Hierbij wordt nader beschreven
welke activiteiten in het betreffende jaar uitgevoerd gaan worden. Het kwaliteitsniveau is
volgens de richtlijnen van RIONED en diverse relevante NEN- normen.
Het algemeen onderhoud en rioolvernieuwingen worden gedaan met behulp van de
jaarlijkse inspecties, het geautomatiseerde rioleringsbeheersysteem en het jaarlijkse
uitvoeringsprogramma. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met het
kwaliteitsniveau conform de richtlijnen van RIONED en diverse relevante NEN-normen.
De budgetten zijn afgestemd op het vereiste kwaliteitsniveau.

WEGEN
Naam beheersplan

Beheerplan Wegen
2017-2021

Naam Voorziening
Te onderhouden
kapitaalgoederen:

Actualisatie
2021
De grijze inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, te weten: wegen (zand, asfalt
en klinkers), trottoirs, fiets- en voetpaden, pleinen, parkeerplaatsen, tunnels etc. De
gemeente heeft circa 42 hectare verharding in beheer.
Inzicht krijgen in de complete onderhoudsstaat van de wegen en de benodigde
budgetten voor het uitvoeren van onderhoud en renovaties binnen de planperiode.
Het beleidskader wordt bepaald door enkele wetten, als de Wegen en Verkeerswet, Wet
Herverdeling Wegenbeheer, het BW en de Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met
andere beleidsterreinen, zoals riolering (gezamenlijke aanleg), verkeersveiligheid, milieu
en sociale veiligheid, ruimtelijke ordening, nieuwbouwprojecten etc. In 2016 is het
nieuwe wegenbeheerplan vastgesteld. Met ingang van 2017 wordt gewerkt conform een
nieuw Wegenbeheerplan voor de planperiode 2017 t/m 2021. Als kwaliteitsnorm wordt
hoofdzakelijk het kwaliteitsniveau ”B” volgens CROW standaard kwaliteitsniveaus voor
het onderhoud aangehouden.

Doel:
Beleidskader:

Financiële situatie
begrotingsjaar:

Jaar vaststelling

2016

Met het beheerplan wegen wordt het meest actuele meerjarenperspectief op het
onderhoud van de wegen in Blaricum geschetst en worden de nodige investeringen
inzichtelijk gemaakt. De budgetten zijn afgestemd op het kwaliteitsniveau ”B”.
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OPENBARE VERLICHTING
Naam beheersplan

Beleids- en
beheerplan OVL

Naam Voorziening
Te onderhouden
kapitaalgoederen:
Doel:

Actualisatie
2025
Gemeente Blaricum heeft in totaal circa 2.050 lichtmasten in haar beheer.

Beleidskader:

Financiële situatie
begrotingsjaar:

Jaar vaststelling

2014

Inzicht krijgen in de complete onderhoudsstaat van de openbare verlichting en de
benodigde budgetten voor het uitvoeren van onderhoud en renovaties binnen de
planperiode.
De raad heeft in 2014 het Beleids - en beheerplan openbare verlichting voor de
planperiode 2015-2024 vastgesteld. In 2017 is gestart met het uitvoeren van het
vervangingsprogramma (verLEDing) Bijvanck en het onderhoud van lichtmasten en
armaturen conform het Beleids -en beheerplan openbare verlichting 2015 t/m 2024 en
het uitvoeringsplan 2017. De afronding vindt plaats in 2018.
Het onderhoud van de openbare verlichting is conform het onderhoudscontract. Als
kwaliteitsnorm geldt hoofdzakelijk het kwaliteitsniveau ”B” volgens CROW standaard
kwaliteitsniveaus voor het onderhoud. Tijdens de wegreconstructies worden de
lichtmasten naar behoefte vervangen. Ook bij de grote schade worden de masten
vervangen.
Met het onderhoudsplan is het actuele meerjarenperspectief op het onderhoud van de
OVL in Blaricum vastgesteld en zijn de nodige investeringen inzichtelijk gemaakt. In
december 2016 is een investeringsbudget vrijgegeven voor het vervangen van de
lichtmasten en LED-armaturen.
De budgetten zijn afgestemd op het kwaliteitsniveau ”B”.

SPEELPLAATSEN
Naam beheersplan
Naam Voorziening
Te onderhouden
kapitaalgoederen:
Doel:

Beleidskader:

Financiële situatie
begrotingsjaar:

Speelplaatsenplan

Jaar vaststelling
Actualisatie
Alle gemeentelijke speelplaatsen

2010
2024

Het beheerplan geeft inzicht in de complete onderhoudsstaat van de speelplaatsen en de
benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud en de renovaties binnen de
planperiode.
2010 is een nieuw speelpl aatsenplan vastgesteld door de raad. In dit plan is de situatie
rond, speeltoestellen beschreven. Ook is naar de leeftijdsopbouw van de jeugd in
Blaricum gekeken. Daarnaast zijn opmerkingen van de jeugd meegenomen. Hieruit is een
visie gekomen voor de speelplaatsen in Blaricum. Een aantal plaatsen is gerenoveerd. Het
speelplan bevat ook een raming voor de komende jaren. Als kwaliteitsnorm wordt het
kwaliteitsniveau ”B” volgens CROW standaard kwaliteitsniveaus voor het onderhoud
aangehouden.
De jaarlijkse lasten voor de renovaties, inspecties en onderhoud van speeltoestellen
worden ten laste gebracht van de exploitatie. De budgetten zijn afgestemd op het
kwaliteitsniveau ”B”.

Jaarstukken 2017 – Deel A

79

Gemeente Blaricum

GEBOUWEN
Naam beheersplan

Naam Voorziening

Te onderhouden
kapitaalgoederen:
Doel:
Beleidskader:
Financiële situatie
begrotingsjaar:

Beleid
Jaar vaststelling
2013
maatschappelijk
vastgoed, een
toetsingskader
Instandhouding
Actualisatie
2017
gemeentelijke
gebouwen
Het integrale onderhoud van alle vastgoedobjecten van de BEL-gemeenten, inclusief BELgebouwen, wordt intern beheerd door het team Vastgoed en Grondzaken van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling
De gebouwen planmatig en naar behoren te onderhouden met het beschikbaar gesteld
budget. In principe wordt onderhoudsniveau 3 (redelijke conditie) nagestreefd.
Jaarlijks wordt intern MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor de gemeentelijke
eigendommen geactualiseerd. In 2016 en 2017 zijn de onderhoudsplannen herzien.
Ultimo 2017 was nog € 474.020 beschikbaar.
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C.

PARAGRAAF FINANCIERING

Algemeen
De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.
Onder de treasuryfunctie valt niet het garanderen van geldleningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het
desbetreffende programma.
Treasurystatuut
Per 1 januari 2001 geldt de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden). Het belangrijkste uitgangspunt van de
wet is het beheersen van risico’s. Dat uit zich in een tweetal randvoorwaarden. De eerste is dat het aangaan en
verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de
publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen en derivaten een prudent karakter moeten hebben en niet
gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico´s. Verder uit het beheersen van
risico’s zich in de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide beogen de renterisico´s te begrenzen die verbonden zijn
aan financiering door middel van achtereenvolgens korte schuld en lange schuld. In de raad van maart 2009 is het
treasurybeleid en –statuut van de gemeente Blaricum geactualiseerd. Een tweede actualisatie is najaar 2011
aangeboden aan de raad. Hierin zijn de wettelijke aanpassingen als gevolg van de kredietcrisis meegenomen. In
2014 is het treasurystatuut aangepast in verband met het invoeren van het schatkistbankieren eind 2013.
Financiering Blaricum op hoofdlijnen
Gemeente Blaricum heeft voor de Blaricummermeent langlopende geldleningen aangetrokken. Dit betreft
projectfinanciering. Tijdens dit project bl ijkt dat over het algemeen de uitgaven achterblijven op de lopende lening.
Gevolg hiervan is een positief kassaldo. Als gevolg hiervan hoeft de gemeente Blaricum geen of alleen incidenteel
aparte (kortdurende) leningen aan te trekken voor de gewone exploitatie.
Daarnaast heeft de gemeente nog uit het verleden enkele financiële beleggingen. Het aantrekken van nieuwe
beleggingen is nu niet meer toegestaan. Overtollige middelen worden daarnaast door middel van
‘schatkistbankieren’ weggezet bij het rijk.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet heeft tot doel de renterisico’s op kortlopende (opgenomen) geldleningen te beperken. Jaarlijks
wordt door het ministerie aangegeven, welk bedrag een gemeente mag financieren met kortlopende geldleningen:
de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,5%) van het totaal van de begroting. Indien deze kasgeldlimiet
structureel wordt overschreden dient de kortlopende schuld omgezet te worden in een langlopende schuld. Door
het jaar heen wordt er wel, goedkoop, kort geld geleend. Bij de financiering wordt er rekening mee gehouden dat
deze kasgeldlimiet niet structureel wordt overschreden. Het onderstaand overzicht toont aan dat Blaricum zich
ruimschoots binnen de norm begeeft.
2017
1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

Totaal

655

1.131

501

501

697

Vlottende middelen

20.837

19.918

17.689

17.689

19.033

Per saldo

Vlottende schuld

20.182

18.787

17.188

17.188

18.336

1

Kasgeldlimiet

24.234

24.234

24.234

24.234

24.234

Ruimte (+) Overschrijding (-)

44.416

43.021

41.422

41.422

42.570

Bedragen x €1.000
1

€28.510.384 * 8,50% = €2.423.383
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Renterisiconorm
Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt door het ministerie ook jaarlijks een
renterisiconorm aangegeven. Dit is een percentage (20%) van de totale begroting van de gemeente. De uitkomst
hiervan mag niet overschreden worden, wat bereikt kan worden met of een geringe omvang aan leningen of een
goede spreiding van leningen in omvang, looptijden en rente aanpassingen. De berekening van de renterisiconorm
is in de bijlagen opgenomen. Omdat de lange termijn financiering gelijk loopt aan de –aflopende- investeringen
voor de Blaricummermeent is aanvullende financiering niet nodig.
Omslagrente
De omslagrente is de rente die gehanteerd wordt voor het berekenen van de rentecomponent van de
kapitaallasten en –indien van toepassing- voor de toerekening van rente aan eigen vermogen.
Tot en met de begroting 2016 rekende Blaricum met een vast percentage van 4%. Met ingang van 2017 dient het
percentage jaarlijks berekend te worden aan de hand van de werkelijke kosten. In 2017en 2018 is dit percentage
0% omdat de gemeente voor de begroting van de programma’s geen externe financiering heeft aangetrokken.
Berekening van rente over eigen vermogen
Tot en met 2016 werd rente toegerekend aan het Eigen Vermogen (algemene- en bestemmingsreserves). Dit was
een interne verrekening waarbij de kosten verdeeld werden over de kostenplaatsen en de opbrengst ten gunste
kwam van treasury. Met ingang van boekjaar 2017 wordt dit, op advies van de commissie BBV, niet meer gedaan.
Financiering en Rente
Om er voor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde
financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan
ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop
rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend (artikel 1, onderdeel H).
Financieringsbehoefte
Voor de Blaricummermeent zijn nog 4 langlopende leningen voor een totaal van € 29 miljoen. Er hebben zich in
2017 geen nieuwe geldleningen of aflossingen voorgedaan.
Omschrijving

Lening bedrag

Rente-

Saldo

Saldo

Percentage

01-01-2017

31-12-2017

Rentelast

BNG 40.108.380 (fixed)

9.000.000

1,995%

9.000.000

9.000.000

179.550

BNG 40.108.381 (fixed)

8.000.000

1,745%

8.000.000

8.000.000

139.600

BNG 40.109.334 (fixed)

6.000.000

0,480%

6.000.000

6.000.000

28.800

BNG 40.109.335 (fixed)

6.000.000

1,370%

6.000.000

6.000.000

82.200

29.000.000

29.000.000

430.150

Totaal

29.000.000

Beleggingsportefeuille
Na de scheiding van de financiering van de Blaricummermeent in 2010 en de overige afgewikkelde activiteiten
(verkoop gronden als ook afronding verkoop Nederheem), resteerde een liquide overschot van ca. vier miljoen
euro. Dit is belegd in obligaties met een gemiddeld rendement van 3%. Met het oog op de schuldencrisis en de
daarmee samenhangende risico’s in de bankensector is er in 2013 nog een deel van de beleggingsportefeuille
verkocht met o.a. obligaties van Spaanse banken. Het totaal aan obligaties bedraagt eind 2016 nog € 2,9 miljoen.
De totale beleggingsportefeuille en het verloop ervan in 2017 ziet er als volgt uit:
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Verloop beleggingen

Saldo Verstrekkingen

Aflossingen

Saldo

31-12-2016

(dis)agio

(agio)

31-12-2017

Frankrijk 4,25%

331.371

-

3.053

328.318

Rabobank NED 4,75%

405.207

-

4.604

400.604

ING 4,00%

327.565

-

1.891

325.674

Rabobank NED 4,125%

326.176

-

1.544

324.632

Rabobank NED 4,125%

50.862

-

216

50.647

436.328

-

1.582

434.746

1.877.509

-

12.889

1.864.620

506.000

-

344.272

161.728

3.480

-

2.071

1.409

514.938

2.690

1.400

516.228

13.539

-

Totaal overige

1.037.957

2.690

347.743

692.904

Totaal beleggingen

2.915.465

2.690

360.632

2.557.523

Nordea 4,00%
Totaal ING portefeuille
Eteck Geldlening
Boerderijenlening de Gooijer
Startersleningen
Bank Nederlandse Gemeenten

13.539

Verloop financiering korte termijn
Overschotten (liquide middelen > 250.000) worden ondergebracht bij de schatkist. Kortdurende tekorten worden
gedekt door kasgeldleningen. Deze zijn niet aangetrokken.
Renteresultaat
Opbrengsten
De gemeente heeft een beleggingsportefeuille waaruit rente baten voortvloeien. Deze rente komt ten goede aan
het exploitatieresultaat (op het taakveld treasury).
Kosten
De gemeente heeft daarnaast een langlopende leningenportefeuille die volledig aangetrokken is als
projectfinanciering voor de Blaricummermeent Dit betekent dat alle rentelasten hiervoor ten laste van de
grondexploitatie gebracht worden. Per saldo laat het taakveld treasury een voordelig saldo zien van € 62.381.
Berekening omslagrente
De nieuwe voorschriften van de BBV schijven een overzicht voor om de wijze van berekening van de omslagrente
inzichtelijk te maken. Omdat bij Blaricum dit jaar geen sprake is van omslagrente (want immers geen werkelijke
rentekosten anders dan voor de grondexploitatie) is dit jaar dit overzicht niet relevant. Daarom is conform begroot,
een omslagrente van 0% berekend bij de toerekening van rente aan de activa (kosten rente en afschrijving). Voor
de kosten van riolering is rekening gehouden met een lange-termijn investeringsplan en is uitgegaan van een vast
percentage van 2% bij de berekening van de kosten ten behoeve van de dekking uit rioolheffing.
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D.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Beleids- en beheersmatige aspecten
De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie. Deze bestaat uit een ambtelijke staf
(gemeentesecretaris, griffier en bestuurssecretariaat). De gemeentelijke taken worden uitgevoerd door de BEL
Combinatie. Hiervoor heeft de gemeente Blaricum een dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie.
Voor informatie over de bedrijfsvoering van de BEL Combinatie wordt verwezen naar de jaarrekening van de BEL
Combinatie. In deze paragraaf wordt op een aantal specifieke onderdelen op het gebied van dienstverlening en
bedrijfsvoering ingegaan, die relevant zijn voor de dienstverlening van de gemeente Blaricum.
Realisatie Dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie
De gemeentelijke taken worden uitgevoerd door de BEL Combinatie. De toegestane formatie per 31 december
2017 bedraagt 184,84 fte. De capaciteit wordt naar rato van de dienstverlening ingezet voor de gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren. Voor 2017 is uitgegaan van een verdeling van de kosten naar rato van de DVO percentages zoals in de BEL begroting voor 2017 is opgenomen (Blaricum 33,23%, Eemnes 30,17% en Laren
36,60%). Aan het begin van het boekjaar zijn de capaciteitsramingen verwerkt in het tijdschrijfsysteem TIM. De
capaciteit wordt op het niveau van medewerker verdeeld over exploitatie en projecten.
De DVO-bijdrage van de gemeente Blaricum aan de BEL Combinatie is voorcalculatorisch vastgesteld op basis van
de actuele begroting 2017 van de BEL Combinatie. De werkelijke verdeling van de DVO-bijdrage aan de
programma’s en taakvelden vindt plaats op basis van de begrote verdeling. Het voordeel van deze systematiek is
dat het verschil tussen begrote en gerealiseerde DVO-bijdrage nagenoeg nihil is.
Voor projecten (grondexploitaties en investeringen) en tarief gerelateerde producten (afval, riool en straatreiniging)
is wel uitgegaan van de werkelijke uren. Alleen op deze onderdelen ontstaan verschillen ten opzichte van de
geraamde DVO-bijdrage 2017. In 2017 is door de BEL Combinatie derhalve het begrote bedrag inzake verrekening
gemeenten ad € 5.728.687 aan de gemeente Blaricum doorbelast.
Verantwoording Dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie
Exploitatie (A)

Begroting
2017
9.220

Realisatie
2017
9.220

Verschil

-

PRG 1

Bestuurszaken

PRG 2

Burgerzaken

303.593

303.593

PRG 3

Openbare Orde & Veiligheid

134.667

134.667

-

PRG 4

Wegen, water en verkeer

970.500

960.331

10.169

PRG 5

Onderwijs

12.428

12.428

-

PRG 6

Cultuur & recreatie

89.458

89.458

-

PRG 7

Sociaal Domein

157.318

157.318

-

PRG 8

Volksgezondheid & milieu

137.145

137.145

-

PRG 9

Bouwen & wonen

777.215

801.574

-24.359

PRG 10

Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en, economie

55

55

-

PRG 11

Algemene dekkingsmiddelen

144.321

146.213

-1.892

PRG 13

Overhead

2.855.469

2.867.895

-12.425

5.591.389

5.619.896

-28.507

Totaal Exploitatie (A)
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Projecten (B)
Grondexploitaties
Investeringen
Totaal projecten (B)
Totaal DVO (A + B)

Begroting
2017
41.622

Realisatie
2017
28.964

Verschil

95.676

79.827

15.849

137.298

108.791

28.507

5.728.687

5.728.687

-

12.658

HRM
Opleiding en ontwikkeling
De BEL Combinatie heeft de ambitie een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Daarom is in 2017 sterk
gericht op loopbaanontwikkeling. Eén van de voorbeelden van vaardigheidsontwikkeling was de cursus “Helder en
Strategisch Schrijven”. De cursus gaf de beleidsmedewerkers van de BEL goede handvatten om beleidsstukken
doelgerichter en beter leesbaar te schrijven. De cursus was opgestart na signalen van de raden. In overleg met de
griffies zijn nieuwe formats voor college- en raadsvoorstellen ingevoerd. Deze formats begeleiden ambtenaren
beter in het proces een goed leesbaar en krachtig voorstel te schrijven.
Inhuur extern personeel
De BEL Combinatie is een wendbare en flexibele organisatie die in kan spelen op de opgaven die zich aa ndienen.
Om de maatschappelijke opgaven voor onze drie gemeenten te kunnen realiseren zoeken wij naar personeel dat bij
de opgaven past. De wijze waarop wij contracteren past ook bij de opgaven waar we voor staan. Wanneer
structurele vacatures ontstaan, zoekt de BEL Combinatie eerst altijd naar vast personeel. Soms lukt dat
onvoldoende. De markt kan zeker op bepaalde expertisegebieden niet altijd die kwaliteit leveren die nodig is om de
maatschappelijke opgaven te realiseren. Eind 2017 was de personeelsbezetting 152,08 fte. De bezetting van
medewerkers in loondienst is ten opzichte van vorig jaar stabiel gebleven (2016: 149,9 fte). De toegestane formatie
van de BEL Combinatie is echter 184,84 fte. Dit betekent dat de GR ruim 32 fte aan vacatures heeft. Dit i s een
toename van 12 fte ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent in de cijfers van 2017 wel een grotere financiële druk
op de salarislasten van de GR. Dit risico is onderkend in de risicoanalyse.
Mobiliteit
De investering in de organisatie, in teams en in medewerkers heeft zichtbaar geleid tot meer beweging en
mobiliteit, zowel intern als extern. Tegelijk betekent mobiliteit soms (tijdelijk) verlies van kennis en ervaring. In
totaal was er in 2017 een uitstroom van 16,04 fte en een instroom van 11,11 fte.
Verzuim
De BEL Combinatie ziet het als werkgeversplicht werknemers een gezonde werkomgeving te bieden. Het
verzuimpercentage is echter redelijk hoog, zeker in landelijke vergelijkingen. Het verzuimpercentage over 2017 is
7,02%. Dit is nagenoeg gelijk aan het verzuim in 2016. De verklaring zit vooral in langdurig verzuim met medische
oorzaak, waarbij de organisatie weinig tot geen invloed heeft op verloop en duur. In 2017 is blijvend aandacht
besteed aan verzuimbegeleiding en het terugdringen van kortdurend verzuim. Dit gebeurde onder andere door
middel van het voeren van structureel overleg tussen leidinggevenden, directie, HRM en de arbodienst.
Onderhoud functieboek
In 2017 is het onderhoudsproces functieboek, afgerond. In de eerste helft van 2018 wordt er opnieuw een
onderhoudsronde functieboek gestart. Dit is nodig omdat de personeelsorganisatie van de BEL Combinatie in
beweging blijft. De functies worden opnieuw bekeken, gewaardeerd en ingedeeld.
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Inkoop
In 2017 heeft de BEL Combinatie extra aandacht besteed aan de inkoopprocedures. De inkoop - en
aanbestedingsrichtlijnen worden ook voor GR’s steeds verder aangescherpt. De BEL heeft dit onderkend en bij de
e
1 begrotingswijziging 2017 extra personeelsinzet voor inkoop gerealiseerd. Het inkoopbeleid van de G&V is
geactualiseerd naar de Wet op Aanbesteding 2016 en door de BEL en de gemeenten geaccordeerd.
Op het gebied van externe inhuur zijn bij controle afwijkingen op het inkoopbeleid geconstateerd. In vervolge op
deze constatering heeft de BEL Combinatie maatregelen getroffen om dit probleem in 2018 te voorkomen. Door
bepaalde contracten nog in 2017 te verlengen, voorkomt de BEL onrechtmatigheden in 2018. Tegel ijkertijd is het
proces rondom (langdurige) inhuur van personeel herzien en verbeterd. Voor vacatures in de functieschaal 10 en
hoger is in 2017 besloten een Dynamisch Aankoop Systeem te gaan gebruiken. Dit is aanbesteed en heeft
Flextender als nieuwe contractpartner opgeleverd. Flextender voldoet aan de (Europese) aanbestedingsregels en
dit voorkomt onrechtmatigheden in de inhuurprocessen in volgende jaren. Voor de functieschalen onder schaal 10
wordt via mantelovereenkomsten samengewerkt met vaste uitzendbureaus.
Er is vanuit inkoop veel met partners uit de regio samengewerkt om aanbestedingen kwalitatief goed te doen en
schaalvoordelen te behalen op de totale investering. Investeren in dergelijke allianties krijgt ook in 2018 prioriteit.
Gebouwen
Het gemeentebestuur is gehuisvest op de locatie ‘Kerklaan 16, Blaricum’.
De BEL Combinatie beschikt over de volgende gebouwen:
 BEL kantoor Eemnes;
 De Gemeentewerf;
 Wijkpost Bijvanck.
Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld.
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E.

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

Beleids- en beheersmatige aspecten
Beleid verbonden partijen
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een financieel en/of bestuurlijk belang heeft. Met een
verbonden partij zet de gemeente Blaricum één of meerdere taken op afstand. Onder bestuurlijk belang wordt
verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang
wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van
de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de
gemeente. Voorbeelden hiervan zijn een subsidie of een garantstelling.
De gemeente Blaricum heeft via de werkorganisatie een strategische visie rondom verbonden partijen op laten
stellen. Deze visie geeft op basis van spelregels een inzicht in de status van de verbonden partij. De spelregels
horen bij drie verschillende fasen die een verbonden partij kent:
Oprichten
In deze fase komen vragen aan de orde als 'Wanneer wordt een verbonden partij opgericht' en: 'Welke rechtsvorm
heeft de verbonden partij'.
Beheersen
In deze fase wordt beschreven welk beheer instrumentarium wordt gehanteerd voor het risicomanagement en
toezicht op verbonden partijen. In dit kader is het ook goed aan te geven dat er door het college, in goede
afstemming met de GR-en zelf, ondersteunende spelregels inzake financiën, weerstandsvermogen en
risicobeheersing zijn gemaakt.
Evalueren en beëindigen
In deze fase wordt ingegaan op de evaluatie van verbonden partijen en de vraag of voortzetting van de
samenwerking in de huidige vorm nog het meest passend is.
Beheer verbonden partijen
Met het op afstand zetten van één of meerdere taken van de gemeente in verbonden partijen moet de gemeente
Blaricum tevens het toezicht op verbonden partijen i nrichten. De ene verbonden partij heeft meer risico’s dan de
andere, waardoor het benodigde toezicht per verbonden partij verschilt. Na oprichting van een verbonden partij
wordt het risicoprofiel van de verbonden partij bepaald en daarmee bepalen we of de verbonden partij een hoog,
gemiddeld of laag risicoprofiel heeft.
Bij een hoog risicoprofiel wordt het toezicht op de verbonden partij intensiever dan bij een laag risicoprofiel. Bij een
hoog risicoprofiel wordt minimaal twee keer per jaar een risicoanalyse uitgevoerd, terwijl bij een laag risicoprofiel
een analyse van de begroting en de jaarrekening volstaat.
Risicoanalyse verbonden partijen
Het risicoprofiel van een verbonden partij wordt bij oprichting bepaald en periodiek geëvalueerd. Aan de hand van
een vragenlijst worden de risico’s van de verbonden partijen op een gestandaardiseerde wijze in kaart gebracht. De
vragen variëren van ‘harde’ bestuurlijke en financiële gegevens tot meer zachte informatie zoals ziekteverzuim en
de organisatie van het toezicht. De vragen zijn samengevat in dertien indicatoren die gezamenlijk een beeld geven
van het risicoprofiel van een verbonden partij. Onderstaand is een overzicht van de indicatoren opgenomen met
daarbij het waarom deze vragen iets zeggen over het risico van een partij:
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Bestuurlijke indicatoren
Op dit onderdeel wordt gekeken naar de stemverhouding en aanvullende bevoegdheden die zijn vastgelegd in
statuten of een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre verbonden partijen aan
eventuele nog op te stellen kaderstellende spelregels voldoen.
Financiële indicatoren
Baten
Er wordt gekeken naar de afhankelijkheid van subsidies, het aandeel van de gemeente in subsidies en de hoogte
van de inkomsten uit kernactiviteiten.
Lasten
Er wordt gekeken naar het percentage vaste lasten dat wordt gedekt door de vaste inkomsten en het
exploitatieresultaat.
Vermogenspositie
Er wordt gekeken naar de liquiditeit en solvabiliteit van de organisatie.
Planning en control
Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van tussentijdse rapportages voor de sturing van de organisatie.
Politieke indicatoren:
Bij het politieke belang staat de publieke en maatschappelijke betrokkenheid van een verbonden partij centraal.
Het gaat hier bijvoorbeeld om de substantiële werkgelegenheid die de verbonden partij biedt in de gemeente
Blaricum of om de vraag of de verbonden partij zich bijvoorbeeld richt op kwetsbare groepen in de samenleving of
op de veiligheid van de burger. Bij dit deelgebied wordt ook een inschatting gemaakt over de kans op imagoschade
voor de gemeente Blaricum.
Omgevingsindicatoren:
Omgevingsfactoren die een rol spelen zijn:
 is de verbonden partij gevoelig voor economische bedreigingen (bijvoorbeeld recessie, ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt);
 afhankelijkheid van veranderende wet- en regelgeving;
 risicomanagement: zijn er veel niet beheersbare risico’s? Wat is de kans dat deze zich voordoen?
Overige indicatoren:
Toezicht
Er wordt gekeken naar de periodieke bijeenkomsten van het toezicht en de specialismen (o.a. financieel,
vakinhoudelijk, juridisch) in het toezicht.
Directie en management
Er wordt gekeken naar de voortijdige wisselingen op sleutelposities, de termijn dat sleutelposities worden bekleed
(zeer kort/zeer lang) en het aantal personen dat deelneemt binnen de directie/dagelijkse leiding.
Personeel
Er wordt gekeken naar het ziekteverzuimpercentage, het verloop onder het personeel en de omvang van het
personeel dat in vaste dienst is.
Bedrijfsvoering
Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van tussentijdse rapportages en de aanwezigheid van een
meerjarenbegroting.
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Concurrentiepositie
Er wordt gekeken naar de concurrentiepositie en de toenemende concurrentie.
Fusie/verhuizing/reorganisatie
Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen rondom fusies, verhuizingen en/of reorganisaties.
Deze risicoprofilering wordt stelselmatig geactualiseerd en beheerd zodat een inzicht ontstaat in het risicoprofiel
alsmede de ontwikkeling daarin. Het aangaan van banden met derde partijen komt voort uit het publieke belang.
Verbindingen met derde partijen is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Dit betekent dat deze
partijen veelal beleid uitvoeren dat ook door de gemeente zelf gedaan zou kunnen worden, maar om allerlei
redenen aan deze partijen wordt ´overgelaten´.
De kaderstellende en controlerende taak blijft wel bij de gemeente liggen. Deze laatste taak is vanuit het financieel
controlerende oogpunt belangrijker aan het worden, mede door de vanuit de Single information / Single audit
(SiSa) aangescherpte Wet- en regelgeving alsmede de vanaf 2017 nieuwe / meer gespecificeerde regelgeving vanuit
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), aan welke de GR-en zelf ook onderworpen zijn.
Ontwikkelingen in Wet- en regelgeving m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op 8 juli 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. Met de
nieuwe wet wordt de positie van gemeenteraden rond het bestuur en het beleid van de gemeenschappelijke
regeling versterkt. Het traject inzake vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen wordt aangepast om de
deelnemers meer sturing en invloed te geven op het openbaar lichaam:
 Het dagelijks bestuur stuurt uiterlijk voor 1 augustus de vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten
(art. 34 Wgr). Dit vloeit voort uit de verlengde zienswijzetermijn voor de deelnemers van zes naar acht
weken (art. 35 Wgr);
 Uiterlijk op 15 april van het lopende jaar biedt het dagelijks bestuur de conceptbegroting en de voorlopige
jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten aan, zodat de raden deze informatie
beschikbaar hebben ten behoeve van de zogeheten zomernota
Verder krijgen gemeenten binnen de Wgr een mogelijkheid erbij om een lichte vorm van samenwerking met elkaar
aan te gaan door invoering van een bedrijfsvoeringorganisatie met rechtspersoonlijkheid. Er bestaat al geruime tijd
behoefte aan een samenwerkingsvorm die wel rechtspersoonlijkheid heeft, maar geen geleed bestuur met een
algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter, met alle bestuurlijke drukte die daarmee samenhangt.
Binnenkort kunnen gemeenten die met elkaar een samenwerkingsverband willen aangaan en daarvoor de Wgr
gebruiken kiezen uit een openbaar lichaam, een gemeenschappelijk orgaan of een bedrijfsvoering organisatie.
De wijzigingen in de wet geven aanleiding tot wijziging van de bestaande gemeenschappelijke regelingen. De
gemeente Blaricum ziet erop toe dat deze wijzigingen tijdig worden doorgevoerd. Overige wijzigende Wet- en
regelgeving welk ook invloed hebben op Gemeenschappelijke Regelingen staan hieronder toegelicht.
Vennootschapsbelasting
Op 16 september 2014 is het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en
enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor
overheidsonderneming “Wet Vpb-plicht” voor overheidsondernemingen aangeboden aan de Tweede Kamer. Met
dit wetsvoorstel wil de regering concurrentieverstoring door verschillen in belastingplicht tussen private
ondernemingen en publieke ondernemingen voorkomen. Dit wetsvoorstel is per 1 januari 2016 effectief in werking
getreden. In de nieuwe regeling is elke overheidsonderneming in beginsel belastingplichtig. Er zijn diverse
vrijstellingen opgenomen voor o.a. interne activiteiten, wettelijke taken en samenwerkingsverbanden. Er geldt een
algehele vrijstelling indien de organisatie ten minste 90% vrijgestelde activiteiten verricht én de behaalde winst niet
meer dan € 15.000 bedraagt. De vrijstelling voor samenwerkingsverbanden kent strikte voorwaarden.
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De nieuwe regeling heeft niet alleen impact op de gemeente Blaricum, maar ook op de gemeenschappelijke
regelingen en andere verbonden partijen. Het afgelopen jaar heeft de gemeente Blaricum de consequenties in
kaart gebracht, onder begeleiding van ingehuurde kennisexperts, en de nodige stappen gezet om de regeling te
implementeren.
Wijzigende Wet Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Met ingang van het opstellen van de begroting 2017 gemeenten, en eigenl ijk daaraan voorafgaand al bij de GR-en,
zijn er voorschriften van kracht geworden een vijftal financiële kengetallen op te nemen als ook de financiële
gegevens in de programma’s maar ook in de paragraaf verbonden partijen op te nemen. Daarnaast is met in gang
van het begrotingsjaar 2018 ook voor de Gemeenschappelijke Regeling het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) van toepassing geworden. De GR-en hebben deze wijziging in de begroting 2018 weten door te voeren,
daarbij bijvoorbeeld ook de ‘overhead’ naar 1 programma gebracht, waardoor de vergelijkende cijfers op niveau
beleidsproducten lastig te maken is, echter op totaalniveau logischerwijs nog wel.
Bepaling / berekening van aan GR verbonden risicoprofiel
Een hoog risicoprofiel bij een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam wordt vaak veroorzaakt door
een grote financiële bijdrage in de gemeenschappelijke regeling door de gemeente Blaricum. In een aantal gevallen
wordt dit beeld nog verzwaard door een beperkte invloed in het Algemeen Bestuur (stemverhouding). Daarnaast
spelen factoren een rol als recessie, bezuinigingen en politieke gevoeligheid, maar ook veranderende wet- en
regelgeving en decentralisatie van taken vanuit het Rijk.
Een hoog risicoprofiel bij privaatrechtelijk verbonden partijen wordt vaak veroorzaakt door het financieel belang
van de gemeente Blaricum in de verbonden partij heeft. Aandelenkapitaal, maar ook leningen en garantstellingen,
spelen een rol. Ook hier is de recessie van belang: als het economisch minder gaat, kopen bedrijven en burgers
minder gronden en huizen. De verbonden partij kijkt dan vaak naar andere mogelijkheden om de omzet te
verhogen, maar hier is toezicht vanuit de aandeelhouders van belang. Als het gaat om risicovolle projecten of
projecten buiten de eerder vastgestelde doelstellingen, wordt door de gemeente Blaricum extra risico gelopen.
Hieronder worden de onderwerpen weergegeven waarop de betreffende verbonden Partij in basis beoordeeld is
en van een risicoprofiel / -waardering is voorzien:
Klasse

Financiële items

Algemene items
Punten
2

Politiek

Range ratio

Solvabiliteit

Liquiditeit

2

Tot 20%

10

10

1

Bijdrage
< €100.000

2

< €250.000

5

4

Tot 24%

8

8

3

< €500.000

7

6

Tot 28%

6

6

4

< €1.000.000

15

8

Tot 32%

4

4

5

> €1.000.000

20

10

33% en hoger

2

2

Lijst van gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Blaricum deelneemt:
Gemeenschappelijke regeling

Doel deelname

Deelnemers

BEL Combinatie

Kennisconcentratie,
efficiencyvoordeel en behoud
zelfstandigheid

Blaricum, Eemnes, Laren

Regio Gooi en Vechtstreek

Efficiencyvoordeel door
schaalvergroting. Onvoldoende
capaciteit in eigen huis. Kennis.

Blaricum, Gooise Meren, Huizen,
Hilversum, Laren, Weesp en
Wijdemeren
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Gemeenschappelijke regeling

Doel deelname

Deelnemers

GR Veiligheidsregio (GR VGV)

Efficiencyvoordeel door
schaalvergroting. Kennis

Blaricum, Gooise Meren, Huizen,
Hilversum, Laren, Weesp en
Wijdemeren

Gemeenschappelijke regeling
uitvoering sociale zaken (SoZa HBEL)

Efficiencyvoordeel en voldoen aan
Wet- en regelgeving

Blaricum, Eemnes (deels), Huizen en
Laren

Tomingroep

Efficiencyvoordeel en voldoen aan
Wet- en regelgeving

Blaricum, Gooise Meren, Huizen,
Hilversum, Laren, Weesp en
Wijdemeren en Almere

Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Flevoland en
Gooi & Vechtstreek

Efficiencyvoordeel. Kennis. Beter
kunnen voldoen aan wet en
regelgeving

Blaricum, Gooise Meren, Laren
Hilversum, Huizen, Weesp,
Wijdemeren, 6 gemeenten Flevoland
en de provincies Flevoland en NoordHolland.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Gooiergracht en vijzelgemaal
Eemmeer

Efficiencyvoordeel. Kennis.

Blaricum, Laren

Lijst met stichtingen, waarin de gemeente participeert:
Stichting

Doel deelname

Deelnemers

Stichting Gooisch
Natuurreservaat

Efficiencyvoordeel en
kennisconcentratie

De Provincie Noord-Holland (25%),
Amsterdam (10%) en de 5 Gooise
gemeenten Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen en Laren (65%)
nemen deel in de uitbesteding van het
natuurbeheer

Waardering Gemeenschappelijke Regelingen o.b.v. toegekende punten risicoprofiel:
Organisatie

Bijdrage

BEL Combinatie

Omvang
bijdrage
€5.887.875

20

Stemverhouding
10
2

Externe
invloeden
2

Totaal

Regio G&V

€1.415.659

20

10

€635.515

15

8

4

2

36

4

4

31

€39.814

-

-

-

-

-

€1.042.979

20

8

6

6

40

€214.300

10

6

4

6

26

Omgevingsdienst OFVG

€56.217

2

10

2

14

Gooisch natuurreservaat

€76.343

2

2

6

14

Veiligheidsregio G&V (GR VGV)
Bevolkingszorg (Onderdeel VGV)
SoZa HBEL
TOMIN werkvoorzieningsschap

Totaal bijdrage
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Indeling Verbonden Partijen (GR-en) in risicoprofiel

GR Belcombinatie (34)
GR Regio G&V (36)
€ 1.000.000,=

Financieel belang

GR SoZa HBEL (40)
GR Veiligheidsregio G&V
(31)

GR
Werkvoorzieningschap TOMIN (26)
€ 100.000,=
GR OFGV (14)
GNR (14)
€ 5.000,=

GR RWZI (16)
tot 15

tot 30

tot 50

RISICOSCORE

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de focus van de aandacht ligt bij de verbonden Partijen waar in de bijdrage
het grootst is en daarnaast de invloed klein tot gematigd is. Hieronder volgt in het kort per Verbonden Partij (GRen) enkele kenmerken met financiële gegeven en ratio’s. Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van recent door de
Gemeenschappelijke Regelingen aangeleverde informatie vanuit (concept)jaarrekening 2016 / begroting 2018, daar
waar nog géén informatie voorhanden was zijn de laatst bekende gegevens, aangeleverd bij het opstellen van de
begroting 2017 (in september 2016), opgenomen.
Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
De Gemeenschappelijk Regeling BEL Combinatie is 1 januari 2008 operationeel geworden waarbij per dezelfde
datum al het operationele en beleid makende personeel van de deelnemende gemeenten in dienst van de
gemeenschappelijke regeling is getreden. Bij de gemeenten zelf is een kleine staf met de gemeentesecretaris,
beleidsregisseurs, een controller, griffier en griffiemedewerkster achtergebleven welke 1 februari 2017 alsnog ook
is ingestroomd in de BEL Combinatie . Door de BEL Combinatie worden de gezamenlijke werkzaamheden voor de
drie deelnemende (samen circa 30.000 inwoners) met een personeelbestand van circa 182 fte uitgevoerd.
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Ontwikkelingen
De huidige structuur en aansturing van de BEL Combinatie alsmede de relatie met de gemeenten vanuit de
opdrachtgever / opdrachtnemer rollen hebben aanleiding gegeven tot een doorontwikkeling - en procesmodel
aanpassing. Hierbij zijn de rol en positie van de beleidsregie van de respectievelijke gemeenten herbezien. Deze
functionarissen zijn naar de BEL Combinatie overgeheveld en vervullen daar naast de meegenomen taken vanuit de
staven extra werkzaamheden waarmee de BEL Combinatie verder versterkt is. In 2018 zal met name de
besluitvorming vanuit de provinciale ARHI-procedure effect kunnen hebben op de verder toekomstige positie en
ontwikkeling van de BEL Combinatie.
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit de collegeleden van de drie gemeenten en
heeft volledige zeggenschap. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 1 vertegenwoordiger vanuit de drie
gemeenten aangevuld met de directeur van de BEL.
Basisgegevens BEL Combinatie
Algemene gegevens:

Ratio:

Balanstotaal

€

19.167.707

Solvabiliteit

Eigen vermogen

€

747.970

Liquiditeiten

Kort vreemd vermogen

€

1.774.822

Omvang totale begroting GR 2018

€

18.208.048

Aandeel gemeente Blaricum in begrotingsvolume

€

5.883.425

Werkelijke lasten 2017 gemeente Blaricum

€

5.758.791

Exploitatieresultaat werkelijk 2017

€

-67.275

Stemaandeel /-verhouding

33,3%

3,9%
€

Risicopunten

19.816

34

Financieel belang
De drie gemeenten staan financieel garant voor de werkorganisatie. Door de gemeente Blaricum is bij de
werkorganisatie via een dienstverleningsovereenkomst een werkpakket, inclusief bijkomende door te belasten
kosten, ter waarde van € 5.883.425 afgenomen (bijgesteld begroot 2017 € 5.883.425). In deze bijdrage is overigens
ook mede versleuteld de toename van de kosten door de indexaties.
Relatie met de taakvelden benoemd onder de financiële programma’s
De bijdrage vanuit de gemeente Blaricum aan de GR BEL Combinatie zijn verantwoord onder alle voorkomende
programma’s, de BEL Combonatie werkt namelijk als het gemeentelijk werkapparaat voor de gemeente Blaricum.
Regio Gooi en Vechtstreek
De GR Regio is een samenwerkingsverband van de 7 gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. De Regio GV voert
regionale taken uit, ontwikkelt beleid en behartigt de belangen van de zeven regiogemeenten (Blaricum, Gooise
Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren) die ze gezamenlijk willen oppakken of afstemmen. De
Regio heeft als centrale opdracht van de gemeenten om ervoor te zorgen dat in Gooi en Vechtstreek een
evenwichtige en harmonische ontwikkeling plaatsvindt.
In het kader van werkzaamheden Sociaal Domein heeft ook de gemeente Eemnes de voor haar benodigde
werkzaamheden(deels) bij de GR Regio ingekocht.
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De dienstverlening van GR Regio is grofweg te verdelen over 2 deelgebieden, te weten:
 Activiteiten ten behoeve van het Sociale Domein;
 Activiteiten ten behoeve van het Fysieke Domein.
Ontwikkelingen
Vanuit het opgestelde rapport door de Regio inzake herijking regionale samenwerking “Meer samen; samen meer”
is de zogenoemde Regionale Samenwerking Agenda (RSA) opgesteld. Deze is opgesteld vanuit inbreng van alle
deelnemende gemeenten van de door haar als belangrijk en uit te werken aandachtspunten. Na vaststelling van de
RSA is aanvang gemaakt met de eerste uitwerkingen van hieruit aangegeven regionaal uit te voeren activiteiten
zoals inrichten regionaal wandelnetwerk, voorbereiding op effecten Floriade 2022 Almere e.d. Daarnaast is er via
de regio een eerste stap gemaakt op het aanhaken op activiteiten binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA)
bijvoorbeeld bovenregionale zaken m.b.t. woonvisies. Door de Regio wordt regelmatig aan de betrokken raden,
mede via de vanuit de raden aangestelde “ambassadeurs”, informatie verstrekt over de voortgang en overige
ontwikkelingen. De MRA behartigt ondertussen ook aangelegenheden welke onder de “MIRT” vallen waarbij MIRT
staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.
Door de GR Regio is gewerkt aan herziening van de GR Regeling, deze gaat in de te gaan na de te houden
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur heeft 7 leden, te weten de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Basisgegevens GR Regio G&V
Algemene gegevens:

Ratio:

Balanstotaal

€

43.175.000

Solvabiliteit

Eigen vermogen

€

20.399.000

Liquiditeiten

Kort vreemd vermogen

€

14.693.000

Omvang totale begroting GR 2018

€

66.631.000

Aandeel gemeente Blaricum in begrotingsvolume

€

1.468.486

Werkelijke lasten 2017 gemeente Blaricum

€

1.415.659

Exploitatieresultaat werkelijk 2017

€

12.761.000

Stemaandeel /-verhouding

7 deelnemers

3,8%

Risicopunten

47,2%
€

450.000

36

Financieel belang
De bijdrage van de gemeente Blaricum aan de Regio Gooi - en Vechtstreek is in 2017 uitgekomen op een bedrag van
€ 1.415.659, ten opzichte van een bijgestelde begroting van € 1.468.486.
Relatie met de taakvelden benoemd onder de financiële programma’s
De bijdrage van de gemeente Blaricum aan de Regio Gooi - en Vechtstreek is voor 2017 terecht gekomen op een
bedrag van € 1.415.659 en is in grote lijnen als volgt aan de programma’s toe te delen:
Programma 3 – Openbare orde en veiligheid
Programma 5 – Onderwijs
Programma 7 – Sociaal domein
Programma 8 – Volksgezondheid en milieu
Programma 9 – Bouwen en wonen
Programma Overhead
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Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek (GR VGV)
De GR VGV is een gemeenschappelijke regeling waarin deelnemen de gemeenten Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren hun taken inzake veiligheid (m.n. brandweertaken) hebben
ondergebracht. Hiernaast is de zogenoemde Gemeentelijke Bevolkingszorg als aandachtspunt onder deze GR
gepositioneerd als bijkomende losse activiteit. De samenwerking heeft tot doel een meer doelmatige,
georganiseerde en gecoördineerde preventie en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied
te bewerkstelligen. Zij heeft onder andere de navolgende taken: het instellen en in stand houden van een regionale
brandweeralarmcentrale, het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel , het voorbereiden van
coördinatie bij de rampenbestrijding, het verzamelen en evalueren van gegevens t.b.v. de waarschuwing en
alarmering van de bevolking door middel van het sirenenet in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting, het adviseren van
besturen van de deelnemende gemeenten op het gebied van:
 brandpreventie en bluswatervoorziening;
 voorbereidende maatregelen t.b.v. de brandbestrijding en –beperking in bepaalde objecten;
 het aanschaffen van materieel.
Ontwikkelingen
Door de GR VGV was een Business Case opgestart en gepresenteerd aan de betrokken gemeenten inzake het
oprichten van een Veiligheid Oefencentrum op het voormalige terrein Crailo. Deze Business Case was gebaseerd op
participatie vanuit de Veiligheid Regio Utrecht (VRU). De VRU heeft besloten niet deel te nemen aan het
oefencentrum, dit is derhalve niet meer realiseerbaar voor de GR Veiligheidsregio GV en derhalve gestopt. Na vele
jaren van opgelegde bezuinigingen is de Veiligheidsregio aan de bodem van haar mogelijkheden terecht gekomen
welke in haar begroting 2018 tot veel extra lasten leiden, 2017 is nog grotendeels verschoond van deze effecten.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur heeft 7 leden en 7 plaatsvervangers. De gemeente Blaricum is met 1 lid vertegenwoordigd in
het bestuur.
Basisgegevens GR Veiligheidsregio G&V
Algemene gegevens:

Ratio:

Balanstotaal

€

17.895.332

Solvabiliteit

Eigen vermogen

€

1.306.091

Liquiditeiten

Kort vreemd vermogen

€

5.770.913

Omvang totale begroting GR 2018

€

26.573.137

Aandeel gemeente Blaricum in begrotingsvolume

€

672.844

Exploitatieresultaat werkelijk 2017

€

-341.189

Netto
schuldquote

3,8%

Risicopunten

Stemaandeel /-verhouding

7 deelnemers

7,3%
€

-137

43,3%

31

Financieel belang
Jaarlijks geeft de gemeente Blaricum een bijdrage aan de regionale brandweer en de bevolkingszorg. In 2017 is de
bijdrage op de regionale brandweer uitgekomen op € 635.515,= (begroot 2017 was dat € 633.030,=). Voor de
bevolkingszorg, die ook bij de Veiligheidsregio mee begroot wordt, is i n 2017 een bedrag van € 39.814 (conform
begroting) uitgegeven.
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Relatie met de taakvelden benoemd onder de financiële programma’s
De bijdrage vanuit de gemeente Blaricum aan de GR Veiligheidsregio GV is onder navolgende programma
verantwoord:
Programma 3 – Openbare orde en veiligheid

€

675.329,-

Gemeenschappelijke regeling uitvoering sociale zaken (SOZA H-BEL)
De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren werken via deze GR samen in de uitvoering van de regelingen in
de sociale wetgeving. Daarbij is Huizen de centrumgemeente. Voor deze (maatwerk-) samenwerkingsvorm is
tussen de gemeenten afgesproken dat de BEL gemeenten bijdragen in de apparaatskosten van Huizen. In feite
betreft het hier een zogenaamde “Lege GR”; de werkorganisatie is de afdeling Sociale Zaken van de gemeente
Huizen die tevens de werkzaamheden verbonden aan de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), participatie,
jeugdzorg en ouderenzorg ondersteunen.
Ontwikkelingen
In de begroting voor 2016 en meerjarig is door de GR SOZA HBEL rekening gehouden met een toename in h et
personeelbestand van 9 fte vanwege de toenemende werkzaamheden vanuit de drie decentralisaties. Nog steeds
staat de formatie onder druk. Daarnaast gaat HBEL participatietaken grotendeels zelf uitvoeren. Gemeente Huizen
laat daartoe een formatieonderzoek uitvoeren, hiervan zijn nog geen resultaten bekend gemaakt.
Bestuurlijk belang
De portefeuillehouder met Sociale Zaken heeft zitting in het bestuurlijk overleg.
Basisgegevens GR SoZa HBEL
Algemene gegevens:

Ratio:

Omvang totale begroting GR 2018

€

6.996.000

Aandeel gemeente Blaricum in begrotingsvolume

€

1.042.979

Werkelijke lasten 2017 gemeente Blaricum

€

1.033.600

Exploitatieresultaat begroot 2017
Aandeel procentueel in GR aandeel bechikkingen

14,9%

Risicopunten

40

Financieel belang
Jaarlijks worden de apparaatskosten die de GR SOZA HBEL maakt voor de uitvoering van sociale zaken door de
gemeente Blaricum vergoed. In de begroting 2017 was rekening gehouden met de apparaatskosten ter grootte van
€ 1.042.979 (conform begroting 2017). Zowel voor 2017 als voor 2018 geldt dat de onderverdeling van kosten
tussen de HBEL-gemeenten op basis van KPI’s nog niet heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de effecten van het
zelf uitvoeren van de re-integratieactiviteiten nog niet in deze cijfers opgenomen.
Relatie met de taakvelden benoemd onder de financiële programma’s
De bijdrage vanuit de gemeente Blaricum aan de GR SOZA HBEL is onder navolgende programma verantwoord:
Programma 7 – Sociaal Domein
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Werkvoorzieningsschap Tomingroep
De gemeenschappelijke regeling ´Werkvoorziening Tomingroep` voorziet in de uitvoering van alle in de
Participatiewet (de voormalige Wet sociale werkvoorziening) benoemde werkzaamheden. De Tomingroep voert
wettelijke taken uit namens de gemeenten in de regi o alsmede ten behoeve van de gemeente Almere. De
hoofddoelstelling is het aanbieden van werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan personen die
kunnen en willen werken, maar die door een persoonlijke oorzaak (tijdelijk) geen kans hebben op een baa n in het
reguliere bedrijfsleven. Daarnaast heeft deze GR ook een belangrijke taak in het doorgeleiden van moeilijk
bemiddelbare cliënten naar regulier werk. Vanuit de decentralisatie heeft de Tomingroep een extra taakstelling
gekregen om de instroom maximaal te beperken alsmede te zorgen voor een zo groot mogelijke doorstroming naar
regulier werk, mede ingegeven door de, via de gemeente, aan de sociale werkvoorzieningen opgelegde
bezuinigingen.
Ontwikkelingen
Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep, ook wel bekend als ‘het Schap”, is een deelneming onder de Tomingroep
B.V. Complicerende factor is de transformatie in het kader van de decentralisaties in het sociale domein, en met
name op het vlak van de Participatiewet per 1-1-2015. In 2015 is er meer duidel ijk worden over de status en
ontwikkeling van “het Schap” en de relatie met de Tomingroep. Per 1-6-2016 is het Schap op grond van de
participatiewet ook verantwoordelijk geworden voor de werkgeversdienstverlening. De opdracht vanuit de Wet
aan het Schap is de realisatie van 30% uitstroom van mensen met een loonwaarde van 40%-80% en 80%-100%. Dit
in samenwerking met het UWV. Tevens is er een proces inzake Transformatie en herstructurering opgezet o.b.v.
het “Bedrijfsplan Tomingroep 2015” en worden activiteiten uitgewerkt tot het versterken, vereenvoudigen en
aanpassen van de governance van Tomingroep. De gemeenten streven ernaar om per januari 2018 de nieuwe
governance van Tomingroep te hebben geïmplementeerd. Hiertoe is medio 2017 de besluitvorming opgestart om
te komen tot herziening van de GR waarbij met name gekeken wordt naar stemrecht (op basis van 10 jaarsgemiddelde aantal werkzame WsW-ers per gemeente) waarbij deze verdeelsleutel ook van toepassing gaat worden
op eventuele verliesbijdragen vanuit de gemeenten maar ook op het recht van de door de BV uitgekeerde
dividenden. Nu wordt nog uitgegaan van de oude situatie. Ondanks de afnemende rijksbijdrage per Subsidiabele
Equivalent (SE) is het Schap in 2017 in staat de gevraagde werkzaamheden uit te voer en en zelfs een licht positief
exploitatieresultaat te laten zien. Wel is de adminitratieve uitvoering verlegd naar de centrumgemeente Huizen
vanwege de daar reeds aanwezige expertise waarmee de administratieve last binnen het Schap zelve zijn verlicht.
Bestuurlijk belang
In het bestuur hebben alle 9 deelnemende gemeenten zitting. Bovendien zijn er twee externe adviseurs aan het
bestuur toegevoegd. Vanuit Blaricum neemt 1 vertegenwoordiger deel in het bestuur van de Tomingroep.
Basisgegevens GR Werkvoorzieningsschap Tomin
Algemene gegevens:

Ratio:

Balanstotaal (geconsolideerd met Tomingroep BV)

€

33.707.000

Solvabiliteit

70,0%

Eigen vermogen (geconsolideerd Tomingroep BV)

€

23.610.000

Liquiditeiten

€ 1.674.000

Kort vreemd vermogen (het Schap)

€

4.754.000

Omvang totale begroting GR 2018

€

29.084.000

Aandeel gemeente Blaricum in begrotingsvolume

€

214.300

Werkelijke lasten 2017 gemeente Blaricum

€

214.300

Exploitatieresultaat begroot 2017 (het Schap)

€

249.000

Stemaandeel /-verhouding
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Risicopunten

26
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Financieel belang
De gemeentelijke bijdragen aan de Tomingroep is met de invoering van de nieuwe participatiewet per 1 januari
2015 vervallen, De financiering geschiedt vanuit de doorgestorte rijksbijdragen alsmede loonkostenvergoeding
vanuit de Tomingroep BV alwaar personeel werkzaam is. De getoonde bijdrage betreft de via het gemeentefonds,
onder het sociale deelfonds, ontvangen bijdrage die 1:1 aan het Schap wordt doorbetaald. Voor de gemeente
Blaricum betreft dit een bedrag van € 214.300,=, dit bedrag was ook voorzien in de begroting 2017.
Relatie met de taakvelden benoemd onder de financiële programma’s
De bijdrage vanuit de gemeente Blaricum aan de werkvoorzieningsschap TOMIN is onder navolgende programma
verantwoord:
Programma 7 – Sociaal Domein
€
214.300
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Sinds begin 2013 zijn de milieutaken voor de gemeente Laren en Blaricum ondergebracht bij de Gemeenschappelijk
Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Naast Laren en Blaricum zijn 15 andere
gemeenten en provincies uit de regio Flevoland en Gooi en Vechtstreek deelnemer van deze Gemeenschappelijke
Regeling. De OFGV behandeld de milieutaken op het gebied vergunningverlening, toezicht en han dhaving uit het
omgevingsrecht.
Ontwikkelingen
Nu de opstart en aanloopfase afgerond zijn is er een stabiele organisatie tot stand gekomen. Vanuit deze stabiele
situatie is het nu mogelijk om te komen tot afspraken in het kader van zogenoemde dienstverlenings overeenkomsten (DVO) alsmede bepaling van kostprijstarieven voor de geleverde diensten aan de deelnemende
gemeenten. Dit proces is opgestart in 2017 en wordt stapsgewijs ingevoerd in de te betalen bijdrage (2018 –voor
50% ingevoerd gevolgd door 2019 - 100% met een forse toename in kosten voor de gemeente Blaricum. Door de
OFGV is in de begroting 2017 op het reguliere begrotingsproces de begroting samengesteld waarbij wel
onderliggend het kostprijssysteem wordt ingevoerd zodat de begroting 2018 echt op basis van de
kostprijssystematiek opgesteld kan gaan worden. Medio 2017 is de kostprijssystematiek uitgelegd en besproken
met de participanten, waaruit bleek dat bij invoering van deze systematiek de kleinere gemeenten duurder uit
zullen zijn. Dit heeft geleid tot bestuurlijk overleg waarin afgesproken is dat er een overgangsregeling tot stand
moet gaan komen om daarmee een ingroeiperiode te creëren.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit 15 bestuurders van alle deelnemers en heeft
volledige zeggenschap hierin.
Basisgegevens GR OFGV
Algemene gegevens:

Ratio:

Balanstotaal

€

4.088.507

Solvabiliteit

49,3%

Eigen vermogen

€

2.017.534

Liquiditeiten

€ 5.384.000

Kort vreemd vermogen

€

1.596.443

Omvang totale begroting GR 2018

€

11.676.644

Aandeel gemeente Blaricum in begrotingsvolume

€

63.496

Werkelijke lasten 2016 gemeente Blaricum

€

56.217

Risicopunten

14

Exploitatieresultaat begroot 2017
Stemaandeel /-verhouding

Jaarstukken 2017 – Deel A

€
aandeel totaalbudget

98

0,6%

Gemeente Blaricum

Financieel belang
Door de gemeente Blaricum is bij de OFGV in 2017 een werkpakket van € 56.217 afgenomen, de begroting 2017
ging uit van een bedrag van € 63.496. Dit werkpakket is nu nog gebaseerd op een afgeleide van de lasten van de
inbreng van de deelnemende gemeenten in 2013.
Relatie met de taakvelden benoemd onder de financiële programma’s
De bijdrage vanuit de gemeente Blaricum aan de OFGV is onder navolgende programma verantwoord:
Programma 10 – Bouwen, Wonen, Milieu en Duurzaamheid
€
56.217
Stichting Goois natuurreservaat
In 1932 is door de Gooise gemeenten (Blaricum, Bussum, Huizen, Laren, Naarden en Hilversum) samen met de
provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de stichting Goois Natuurreservaat opgericht. Het statutaire
doel van de Stichting Goois Natuurreservaat is:
 De instandhouding van het natuurschoon in ´t Gooi door de verkrijging van de daar gelegen terreinen, om
deze ten eeuwigen dagen ongeschonden als natuurreservaat te behouden;
 Het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat
natuurschoon te verzekeren.
Ontwikkelingen
Door de gemeente Amsterdam is aangegeven dat zij wilde gaan uittreden uit deze GR. Na verregaande juridische
procedures is door de Hoge Raad uitgesproken dat de voorgenomen uittreding niet toegestaan is. Daarmee dient
de gemeente Amsterdam weer aan haar verplichtingen inzake het GNR te gaan voldoen, zij heeft echter wel
aangegeven haar basisbijdrage te bevriezen op het niveau van het jaar 2016.
Vanuit de financiële en operationele continuïteit, alsmede ook om het eventuele verlies van de bijdrage van de
gemeente Amsterdam op te kunnen vangen, heeft het GNR een strategische toekomstvisie opgesteld. Vanuit deze
visie bleek dat een uitbouw van de samenwerking met een strategische partner, genoemd werd het PWN, het
verder onderzoeken waard was hetgeen na uitvraag “instemming” aan de deelnemende participanten voorgel egd.
Uit de consultatie bleek geen instemming vanuit de Gooise participanten met deze eventuele nieuwe partner. Als
vervolg op alle ingezette acties is in 2016 het opgestelde transitieplan aan de gemeenteraden aangeboden ter
vaststelling hetgeen door de Gooise gemeenten is gedaan en waaruit de financiële gevolgen in haar respectievelijke
begrotingen zijn verwerkt. Aan dit transitieplan is eveneens verbonden een projectplan met inschatting va de
projectkosten, hoe het GNR de nabij komende jaren (tot 2021) ka n gebruiken en overleven om te komen tot een
stabiele nieuwe GNR. Door de Provincie als ook de gemeente Amsterdam is aangegeven dat zij dit projectplan
omarmen, maar dat zij dit als een uitdaging van de Gooise gemeenten zien en zij daar derhalve financieel niet aan
zullen bijdragen. In 2017 heeft de Provincie NH ook laten weten te willen uittreden, daartoe is een proces op gang
gekomen ter vaststelling van een eventuele schadeloosstelling door de vertrekkende participanten zodat het GNR
nog geruime tijd verder kan op basis van de bijdragen van de Gooise gemeenten en het laten vrijvallen van de
bedragen uit de schadeloosstelling. Dit proces loopt nog verder in 2018.
Bestuurlijk belang
Het bestuur bestaat uit leden van de verschillende gemeenteraden, colleges van B&W, en van Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten van Noord-Holland. Het bestuur heeft derhalve 7 leden, 2 externe adviseurs en een
onafhankelijk voorzitter (deze 3 laatste bestuursleden hebben geen stemrecht). Hiernaast is de situatie rondom de
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) GNR aan verandering onderhevig gezien de geuite wens van uittreden van de
gemeente Amsterdam en de Provincie Noord Holland (mede vanuit de door hen gevoel dubbele pet als participant
maar ook als bestuurder van het GNR). De SOK zal derhalve t.z.t bijgesteld gaan worden.
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Basisgegevens Goois Natuur Reservaat (GNR)
Algemene gegevens:

Ratio:

Balanstotaal

€

2.450.100

Solvabiliteit

Eigen vermogen

€

1.553.529

Liquiditeiten

Kort vreemd vermogen

€

742.344

Omvang totale begroting GR 2018

€

3.241.540

Aandeel gemeente Blaricum in begrotingsvolume

€

78.952

Werkelijke lasten 2017 gemeente Blaricum

€

76.343

Exploitatieresultaat werkelijk 2017

€

159.261

Stemaandeel /-verhouding

statutair aandeel

5,9%

63,4%
€

Risicopunten

876.315

14

Financieel belang
De Stichting Goois Natuurreservaat wordt via een vastgestelde verdeelsleutel door de deelnemende gemeenten
gesubsidieerd. De bijdrage aan het GNR loopt vanaf 2015 op door de extra gevraagde en toegezegde bijdrage in de
transitiekosten als ook de uitvoering van her verbeterproject governance en ICT. In 20 17 was de bijdrage voor de
gemeente Blaricum begroot op € 78.952, de werkelijke bijdrage heeft € 76.343 bedragen, mede onder invloed van
de “doorschuif compensabele BTW voor de deelnemende gemeenten”. Ter vergelijking, de bijdrage 2016 is
uitgekomen op € 64.656.
Relatie met de taakvelden benoemd onder de financiële programma’s
De bijdrage vanuit de gemeente Blaricum aan het GNR is onder navolgende programma verantwoord:
Programma 6 – Sport, Cultuur en Recreatie

€

78.952

Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer
Deze gemeenschappelijke regeling (Blaricum en Laren) heeft in 1961 de opdracht gekregen de rioolwaterzuivering
en bijbehorende afvoerleidingen te exploiteren. Al vrij snel werd de rioolwaterzuivering eigendom van het
Waterschap. De gemeenschappelijke regeling draagt sindsdien nog wel zorg voor het exploiteren en het
onderhouden van de afvoerleidingen, d.w.z. de Gooiergracht en het Vijzelgemaal aan het einde van voornoemde
gracht. In 2004 zijn besprekingen met het waterschap gestart met als doel de opheffing van de gemeenschappelijke
regeling en overdracht van eigendommen en taken. In 2007 is er door het bestuur van het waterschap een besluit
genomen over de overname. Over deze principe overeenkomst (ook te vinden in besluitenlijst bestuur Waternet)
heeft echter geen besluitvorming in de gemeenten Blaricum en Laren plaatsgevonden. Recentelijk is echter door
het waterschap wel erkend dat dit besluit reeds genomen is. In 2017 is de overeenkomst wel weer onder aandacht
van het waterschap gebracht, nadat zij de wens uitgesproken hebben de Gooiergracht te willen opwaarderen tot
primaire watergang. Het is de intentie van alle partijen om de voorbereiding voor de opheffing van de
gemeenschappelijke regeling daadwerkelijk af te ronden met als voorlopige opheffingsdatum 1 januari 2019.
Bestuurlijk belang
Van het algemeen bestuur is een lid van het college van B&W Blaricum voorzitter en de gemeentesecretaris van
Blaricum secretaris. Verder maakt 1 raadslid deel uit van het algemeen bestuur. Laren is met eenzelfde aantal leden
vertegenwoordigd.
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Basisgegevens GR Gooiergracht / Vijzelgemaal Eemmeer (GRG)
Algemene gegevens:

Ratio:

Balanstotaal

€

185.355

Solvabiliteit

Eigen vermogen

€

174.855

Liquiditeiten

Kort vreemd vermogen

€

10.500

Omvang totale begroting GR

€

12.000

Aandeel gemeente Blaricum in begrotingsvolume

€

Werkelijke lasten 2017 gemeente Blaricum

€

Exploitatieresultaat begroot 2017

94,3%
€

147.980

6.000
3.695
€

Stemaandeel /-verhouding

10.639
50,0%

Risicopunten

0

Financieel belang
De laatste bijdrage aan de GR die daadwerkelijk betaald is, in 2010, bedroeg € 16.000. De in de begroting 2017
weergegeven bijdrage bedraagt € 6.000, de daadwerkelijke berekende bijdrage heeft € 3.695 bedragen.
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F.

PARAGRAAF GRONDBELEID

Algemeen
Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de
ruimtelijke, en deels ook economische doelstellingen te kunnen realiseren. De resultaten op grondexploitaties en
de beheersing van de daarmee gepaard gaande financiële risico’s zijn van groot belang voor de algemene f inanciële
positie van de gemeente.
Grondbeleid van de gemeente
In Blaricum is de nog te vergeven ruimte schaars, met weinig ruimte voor ontwikkelingen. Het grondbeleid voor de
gemeente, vastgelegd in de nota Grondbeleid is vooral gericht op de regisserende functie van de gemeente. De
gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van het behoud van de leefbaarheid en het karakter van de
gemeente en de versterking van de aanwezige kwaliteit.
Voor het grondbeleid zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd:
1. Het tijdig mogelijk maken van het maatschappelijk en door de gemeente gewenste ruimtegebruik,
hoofdzakelijk door het actueel maken en houden van de bestemmingsplannen.
2. Het realiseren van nieuwe ontwikkelingen tegen aanvaardbare maatschappelijke offers met een
rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten.
3. Het bevorderen van de kwaliteit van de openbare werken en de openbare ruimte.
4. Het beleid moet, gezien de taakstelling van het bestuur en de beperkte ruimte voor ontwikkelingen,
uitdrukkelijk gericht zijn op een sterke regisserende rol van de gemeente;
1. Projecten met een gemeentelijke grondexploitatie (actieve rol)
In 2017 liepen nog de volgende grondexploitaties: Blaricummermeent en Winkelcentrum Bijvanck Vlek A. Op 20
december 2016 heeft de gemeenteraad het project herontwikkeling winkelcentrum Bijvanck afgesloten. Het
overblijvende budget van € 33.702,- is daarbij gestort in een nieuwe reserve: Reserve Winkelcentrum Bijvanck. Het
doel van deze reserve is te investeren in de kwaliteit, het verlevendigen van het openbare gebied.
Het project Blaricummermeent wordt uitgevoerd op basis van het in 2005 vastgestelde “Ma sterplan De
Blaricummermeent”. De in 2008 ontstane financieel economische situatie heeft er toe geleid dat het financieel
raamwerk (de grondexploitatie van het te ontwikkelen gebied) nu uitgaat van een looptijd tot 2022. In de periode
2015 - 2017 is aanzienlijke voortgang geboekt in de ontwikkeling van de Blaricummermeent. De opleving in de
grond- en vastgoedmarkt, die in 2014 al enigszins zichtbaar werd, heeft zich de afgelopen jaren doorgezet. Dit heeft
geresulteerd in veel grondverkopen en een verbetering van de financiële positie van het project.
In de deelplannen A, C1 en B zijn de resterende vrije kavels verkocht en is in 2017 een start gemaakt met de bouw
van deze resterende woningen. De voortvarende grondverkoop in 2016 heeft ook geresulteerd in een versnelling in
de ontwikkeling van deelplan C2 / C3. Inmiddels zijn alle gronden verkocht en is in 2017 het grootste deel van dit
deelplan gerealiseerd en bewoond. In 2018 zullen delen van dit deelplan nog woonrijp gemaakt worden.
In 2017 zijn de selectieprocedures voor de ontwikkeling van circa 150 woningen in deelplan D1 en D2 afgerond en is
met enkele ontwikkelaars inmiddels contractuele overeenstemming bereikt. In 2017 is het hele deelplan D1/D2 ook
bouwrijp gemaakt. Aangaande van de in 2017 in gang gezette transformatie van een gedeelte van het
bedrijvenpark naar woningbouw werd in 2017 ook gestart met het benodigde bestemmingsplanproces. Gekoppeld
aan deze transformatie zijn gesprekken gestart met belanghebbenden over een mogelijke invulling van het
gewenste woningbouwprogramma.
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2. Projecten met een kostenverhaal (faciliterende rol)
De grondexploitatiewet biedt gemeenten de gelegenheid om gemeentelijke kosten te verhalen op een
initiatiefnemer en/of grondeigenaar, wanneer de gemeente bij een ontwikkeling geen eigen grondbezit heeft. De
gemeente gaat er allereerst vanuit het kostenverhaal privaat te regelen, met een zogenaamde anterieure
overeenkomst.
Als dat niet haalbaar blijkt, zal de gemeente gebruik maken van de mogelijkheid om samen met het
bestemmingsplan een exploitatieplan in procedure te brengen, waarbij het kostenverhaal publiekrechtelijk wordt
afgedwongen. Voorbeelden van projecten met kostenverhaal zijn de Prins Hendriklaan 26, het terrein van
tuincentrum Calis en de ontwikkeling van de oude Melkfabriek.
3. Voorbereidingskrediet
Dikwijls is het zo dat in de aanloop naar het openen van een grondexploitatie, al gemeentelijke kosten worden
gemaakt, om de haalbaarheid van een ontwikkeling te onderzoeken, een ontwikkelstrategie te bepalen of
contractering voor te bereiden. De budgetten die hiervoor nodig zijn worden door de gemeenteraad gevoteerd in
de vorm van een voorbereidingskrediet. Deze kosten worden in een later stadium opgenomen in een
gemeentelijke grondexploitatie of worden teruggeha ald middels kostenverhaal. Er zijn geen
voorbereidingskredieten.

Jaarstukken 2017 – Deel A

103

Gemeente Blaricum

G.

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

Algemeen
Het overzicht lokale heffingen heeft betrekking op de belastingen en op de heffingen. De lokale lasten zijn een
integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale heffingen en daarmee meer inzicht is
daarom van belang voor de raad.
Beleid
Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:
1. Waar mogelijk kostendekkendheid van tarieven en leges;
2. De tarieven en leges waarbij niet wordt vastgehouden aan het principe van kostendekkendheid mogen niet
meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie en/of aanpassing van wettelijke tarieven. Voor 2017 is
besloten de opbrengsten, behoudens de onroerende zaakbelasting en de bouwleges, niet te verhogen.
Overzicht van diverse heffingen op hoofdlijnen
De lokale heffingen bestaan uit OZB belasting, precariobelasting, baatbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,
graf- en begraafrechten, toeristenbelasting en verschillende leges. In onderstaande tabel is een totaal overzicht van
de inkomsten van de lokale heffingen weergeven.
Inkomsten lokale heffingen

Begroting 2017
voor wijziging

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie 2017

Saldo

Saldo

Saldo

-163.600

-163.600

-203.983

Leges burgerlijke stand (0.2)

-35.000

-35.000

-35.597

Leges bevolkingsboekhouding en COVOG (0.2)

-16.000

-16.000

-16.123

-3.241.000

-3.241.000

-3.344.161

OZB niet-woningen (0.62)

-833.000

-833.000

-757.820

Precariobelasting (0.64)

-765.875

-765.875

-803.520

-1.800

-1.800

-

-22.000

-22.000

-27.515

Rioolheffing (7.2)

-1.095.441

-1.095.441

-999.176

Afvalstoffenheffing (7.3)

-1.027.750

-1.027.750

-1.068.718

-156.681

-156.681

-179.244

-1.198.500

-1.198.500

-873.888

-113.000

-94.300

-200.608

-8.669.647

-8.650.947

-8.510.352

Omschrijving inclusief taakveld
Leges paspoorten/rijbewijzen (0.2)

OZB woningen (0.61)

Baatbelasting (0.64)
Toeristenbelasting (3.4)

Graf- en begraafrechten (7.5)
Leges omgevingsvergunning (8.3)
Overige leges en heffingen
Totaal inkomsten

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
De gerealiseerde inkomsten bedragen voor 2017 € 4.101.980; geraamde opbrengst € 4.074.000. De OZB is een
belangrijke inkomstenbron voor de gemeente waar algemene uitgaven mee gefinancierd kunnen worden. De OZB
blijft voor 2017 gelijk aan dat van 2017 en ni et gecorrigeerd voor inflatie. Definitieve vaststelling van de tarieven
2017 heeft plaatsgevonden in december 2016 met het vaststellen van de verordening OZB, waarbij rekening is
gehouden met de geschatte waardeontwikkeling per woning.
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Precariobelasting
De gerealiseerde inkomsten (boven- en ondergronds) bedragen voor 2017 €803.520; geraamde opbrengst
€765.875. Bovengronds: De tarieven precario bovengronds zijn met het inflatiepercentage verhoogd. De tarieven
blijven echter na afronding op gehele bedragen gelijk aan voorgaand jaar.
Ondergronds: Naar aanleiding van richtlijnen / Wetgeving inzake de heffing van precario op ondergrondse zaken
(kabels en leidingen) kan deze heffing nog 10 jaar worden uitgevoerd vanaf 1 januari 2016, daarna vervalt de
mogelijkheid tot heffen hiervan. Bijkomend is bepaald dat het gehanteerde tarief per 1 januari 2016 niet meer
aangepast mag worden in deze 10-jaars periode. Dit betekent dat het tarief 2017 (en verdere jaren) bevroren is op
tarief 2016 zijnde € 2,79 en derhalve niet verhoogd is.
Afvalstoffenheffing
De gerealiseerde inkomsten voor 2017 bedragen €1.068.718; geraamde opbrengst €1.027.750. De kosten voor het
ophalen van huisvuil, klein chemisch afval, toerekening kosten van beleidsregie en BTW worden doorbelast in h et
tarief.
De tarieven 2017 voor afvalstoffenheffing zijn ten opzichte van 2016 verlaagd met 8% als gevolg van een stijging
aantal huishoudens door areaaluitbreiding. De kosten zijn ongeveer gelijk gebleven. Het tarief is zodanig berekend
dat de geraamde inkomsten gelijk zijn aan de kosten. Het dekkingsoverzicht laat het volgende beeld zien:
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Begroting 2017
voor wijziging

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie 2017

Saldo

Saldo

Saldo

9.912

9.912

2.952

Lasten afval (7.3)

826.238

826.238

737.823

BTW (21%)

173.510

173.510

155.563

Lasten zwerfafval (2.1)

Netto kosten (excl. uren en overhead)

1.009.660

1.009.660

896.337

Uren BEL Combinatie (2.1)

2.520

11.387

11.387

Uren BEL Combinatie (7.3)

10.200

12.664

36.728

Kwijtscheldingen (6.3)

25.000

25.000

22.331

Toerekening overhead

23.860

23.860

23.860

1.071.240

1.082.571

990.643

-9.912

-9.912

-3.582

Opbrengst afvalstoffenheffing (7.3)

-1.027.750

-1.027.750

-1.068.718

Totale inkomsten

-1.037.662

-1.037.662

-1.072.300

33.578

44.909

-81.656

-

-

81.656

Resultaat na mutatie egalisatie

33.578

44.909

-

Dekkingspercentage voor mutatie

96,87%

95,85%

108,24%

Totale kosten (incl. uren en overhead)
Baten zwerfafval (2.1)

Resultaat voor mutatie egalisatie
Mutaties voorziening (R.2.3.012)

Op basis van de gerealiseerde baten en lasten laat de afvalstoffenheffing een voordelig resultaat zien van €81.656.
Aangezien de afvalstoffenheffing maximaal kostendekkend mag zijn is het voordelig resultaat gestort in de
voorziening afvalstoffenheffing. Daarnaast is ook een incidentele teruggave gedaan aan de burgers. Hiervoor was
€100.000 begroot. In werkelijkheid is €111.675 teruggegeven aan de burgers. De teruggave is ten laste van de
voorziening gekomen.
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Rioolheffing
De gerealiseerde inkomsten bedragen in 2017 €1.007.328; geraamde opbrengst €1.097.941. De rioolheffing wordt
berekend op basis van het principe dat alle kosten gedekt worden. De kosten voor de exploitatie van de riolering,
de inzet van het personeel, het onderhoud van de objecten, toerekening van kosten van beleidsregie, de kosten
van straatreiniging en de btw worden doorbelast in het tarief. De vervuiler/gebruiker betaalt.
Met ingang van 2014 is een voorziening getroffen voor verschillen in kapitaallasten. Ten opzichte van de actuele
begroting zijn de gerealiseerde kapitaallasten €31.151 lager. Dit resultaat is in de voorziening riolering gestort. Het
saldo van de voorziening riolering bedraagt per 31 december 2017 €207.204.
Het uiteindelijk voordelig saldo van €121.506 is onttrokken aan de tariefegalisatiereserve riolering. Het saldo van
deze reserve bedraagt €462.545 per 31 december 2017. Het dekkingsoverzicht laat het volgende beeld zien:
Kostendekkendheid
Rioolheffing

Begroting 2017
voor wijziging

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie
2017

Lasten straatreiniging (2.1)
Kapitaallasten riolering (7.2)

Saldo
36.000
308.601

Saldo
36.000
308.601

Saldo
35.195
270.450

Overige lasten riolering (7.2)

295.100

295.100

194.798

BTW (21%)
Netto kosten (excl. uren en overhead)
Uren BEL Combinatie (2.1)
Uren BEL Combinatie (7.2)

134.337
774.038
45.900
121.032

134.337
774.038
50.344
101.742

49.343
549.786
42.717
102.037

Toerekening overhead
Toevoeging voorziening (R.9.1.207)

156.971
-

153.131
-

153.131
38.151

Totale kosten (incl. uren en overhead)
Opbrengst leges en overige (7.2)
Opbrengst heffingen (7.2)

1.097.941
-2.500
-1.095.441

1.079.255
-2.500
-1.095.441

885.822
-8.152
-999.176

Totale baten

-1.097.941

-1.097.941

-1.007.328

100,00%

-18.686
-18.686
101,73%

-121.506
121.506
113,72%

Resultaat voor egalisatie
Mutaties reserves (R.9.1.022)
Resultaat na egalisatie
Dekkingspercentage

Toeristenbelasting
De gerealiseerde inkomsten bedragen voor 2017 €27.515; geraamde opbrengst €22.000.
Graf- en begraafrechten
De gerealiseerde inkomsten bedragen voor 2017 €240.892; geraamde opbrengst €212.209. Naast de leges en
rechten bestaan de baten uit de huurontvangsten van graven en de structurele vrijval van de voorziening. In 2017 is
uitgegaan van kostendekkende tarieven. Het saldo van kosten en opbrengsten (ad €1.100) is gedoteerd aan de
tariefegalisatiereserve begraafrechten.
Kwijtschelding
De gemeente volgt voor haar kwijtscheldingsbeleid de landelijk, door de rijksoverheid, gehanteerde normen voor
het netto besteedbaar inkomen (=100% bijstandsnorm). De leidraad invordering geldt hiervoor als basis.
Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau van de VNG. Deze helpt
gemeenten bij het toetsen of iemand die vorig jaar geen gemeentelijke belastingen hoefde te betalen, ook dit jaar
in aanmerking komt voor kwijtschelding. Het Inlichtingenbureau doet dit met behulp van de gegevens van de
gemeentelijke sociale dienst, UWV, de Belastingdienst en de RDW.
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Op basis van de resultaten kan worden geschat op de inwoner meer betalingscapaciteit-/vermogen heeft of niet.
Heeft de inwoner niet meer betalingscapaciteit of –vermogen, dan kan de gemeente automatisch kwijtschelden. Zo
krijgen burgers minder te maken met administratieve rompslomp, kunnen kwijtscheldingsverzoeken sneller
worden afgehandeld en wordt goed gebruik gemaakt van inkomensondersteunende maatregelen.
Cijfers over 2017
Geautomatiseerde kwijtschelding (via toets Inlichtingenbureau)

109

- waarvan automatisch toegewezen

67

- waarvan automatisch afgewezen

42

Handmatige aanvragen (2016 en ouder)

10

- waarvan volledig toegekend

7

- waarvan afgewezen

3

Handmatige aanvragen (2017)

136

- waarvan volledig toegekend

120

- waarvan gedeeltelijke toegekend

0

- waarvan afgewezen

16

In 2017 is voor een bedrag van € 22.330 aan kwijtscheldingen verleend (2016: €26.480).
Lokale lastendruk
Om de lokale lastendruk te berekenen is uitgegaan van de verordeningen die in 2017 van toepassing zijn. De OZB is
berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde in de betreffende gemeente. Uit onderstaande grafieken blijkt
dat de lokale woonlasten in Blaricum in 2017 hoger liggen dan de omliggende gemeenten en het gemiddelde van
Nederland.
Lokale lastendruk eenpersoonshuishouden
€1.200,00

€1.000,00
€800,00

€204,60

€104,74

€138,84

€179,62

€600,00

€400,00

€698,43

€200,00

€90,96
€132,84

€177,00

€687,05

€354,96

€200,00
€316,42

€Blaricum

OZB eigendom woning

Eemnes

Laren

Afvalstoffenheffing

Nederland

Rioolheffing

Figuur 1 Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/
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Lokale lastendruk meerpersoonshuishouden

€1.400,00
€1.200,00
€1.000,00

€800,00

€204,60

€179,39

€277,68

€264,05
€188,00

€182,04

€600,00

€216,60

€400,00

€260,00

€698,43

€200,00

€687,05
€354,96

€316,42

€Blaricum

Eemnes

OZB eigendom woning

Laren

Afvalstoffenheffing

Nederland

Rioolheffing

Figuur 2 Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/

Kostendekkendheid leges
De inkomsten van leges dienen in totaal niet hoger te zijn dan de kosten die daarvoor gemaakt worden. In totaliteit
dekken de inkomsten uit leges 67% van de kosten waarvoor deze bedoeld zijn. Zie onderstaand de opstelling
hiervan per titel.
Jaarrekening

Titel 1 Burgerzaken leges

2017
Berekening kostendekking van de leges

Saldo

Lasten taakveld(en), incl. (omslag)rente

513.892

Overhead

386.374

BCF - BTW

2.991

Totaal lasten (A)

903.257

Legesopbrengsten

337.007

Totaal baten (B)

337.007

Jaarrekening

Titel 2 Bouwleges (wabo)

2017
Berekening kostendekkendheid van de leges

Saldo

Lasten taakveld(en), incl. (omslag)rente

618.660

Overhead

296.642

BCF - BTW

35.965

Totaal lasten (A)

951.267

Legesopbrengsten

972.623

Totaal baten (B)

972.623
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Jaarrekening

Titel 3 Overige leges (evenementen en horeca)

2017
Berekening kostendekkendheid van de leges

Saldo

Lasten taakveld(en), incl. (omslag)rente

105.063

Overhead

12.501

BCF - BTW

15.719

Totaal lasten (A)

133.283

Legesopbrengsten

20.465

Totaal baten (B)

20.465

Totaal lasten titel 1 t/m 3 (A)

1.987.807

Totaal baten titel 1 t/m 3 (B)

1.330.095

Totaal saldo titel 1 t/m 3 (A - B)

657.712

Totale kostendekkendheid titel 1 t/m 3 (B / A * 100%)
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H.

PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemeen
Op advies van de nieuwe richtlijnen BBV wordt geen rekenrente meer toegerekend aan reserves en voorzieningen.
Voor enkele reserves en voorzieningen is daarom de rentetoevoeging komen te vervallen. In bijlage 1 is een
overzicht opgenomen van het toekomstige verloop van de reserves en voorzieningen.
Algemene reserves
Algemene reserve
€ 11.736.644
Het doel van de algemene reserve is het afdekken van algemene risico’s en onvoorzienbare, niet uitstelbare en
onvermijdelijke uitgaven, voor zover daarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie. De
algemene reserve dient als buffer voor eventuele rekeningtekorten en maakt onderdeel uit van het
weerstandsvermogen. (zie paragraaf A weerstandsvermogen).
Bij het ontbreken van een voldoende algemene reserve, moet afwikkeling plaats plaatsvinden via de exploitatie.
Dat leidt tot verdringing van reguliere bestedingen, ofwel heeft directe invloed op de omvang van het resultaat,
waarmee een exploitatietekort ni et uitgesloten kan worden. De reserve wordt gevoed door toevoeging van
positieve exploitatieresultaten van de ‘algemene dienst’. Daarnaast kunnen incidentele baten aan deze reserve
worden toegevoegd. Zoals te lezen is in paragraaf A weerstandsvermogen, wordt de buffer die minimaal in de
algemene reserve aanwezig moet zijn, gebaseerd op 20% van de begrote lasten.
De mutaties in 2017 op de algemene reserve zijn als volgt:
Mutaties algemene reserve 2017

Toevoeging

Onttrekking

Mutatie

Extra inzet MRA 2017 en 2018

-

13.875

-13.875

Incidenteel budget inzake vernieuwde omgevingswetgeving

-

10.000

-10.000

Dialoog toekomstperspectief Blaricum

-

17.500

-17.500

Budgetoverheveling 2016 --> 2017

-

998.810

-998.810

Evaluatie blauwe zone

-

8.000

-8.000

1.062.852

-

1.062.852

Rekeningresultaat 2016
Evaluatie blauwe zone, aanvullend

-

2.500

-2.500

Extra bijdrage GNR

-

12.710

-12.710

100.000

-

100.000

-

20.000

-20.000

577.700

-

577.700

-

25.000

-25.000

Dotatie uit grondverkopen brandweerterrein
Vervangen vetput brandweerkazerneterrein
Activering budget vervangen lampen door LED in Bijvanck
Baggeren vaargeul bij reddingsbrigade
Vrijval voorzieningen vastgoed

41.247

-

41.247

Extra kosten exploitatie vastgoed

-

12.007

-12.007

Kerstverlichting

-

10.000

-10.000

Bijdrage BBV

-

150.000

-150.000

1.781.799

1.280.402

501.397

Totaal mutaties algemene reserve
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Bestemmingsreserves
Reserve Volkshuisvesting
€ 4.423.560
In 1997 gevormde reserve door de verkoop van het gemeentelijke woningbezit. Deze is beschikbaar voor
aanwending in het belang van de volkshuisvesting. Structureel wordt deze aangewend voor de kapitaallasten van
de BSO (De Wetering). Daarnaast worden inkomsten leges bij onttrekking woonruimte aan de reserve toegevoegd.
Reserve Afvalstoffenheffing
€ 100.000
In november 2014 is de notitie riolering van de commissie BBV uitgekomen. Op basis hiervan wordt het jaarlijkse
overschot op de kapitaallasten toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Op de reserve
afvalstoffenheffing is nog € 100.000 beschikbaar. De reserve wordt opgeheven en de middelen worden
overgeheveld naar de voorziening afvalstoffenheffing.
Reserve Riolering
€ 462.545
Het college streeft naar een kostendekkend tarief voor de riolering. Wanneer de heffing kostendekkend is zal er
géén bestemmings(egalisatie)reserve meer benodigd zijn. Tot het moment van kostendekkende tarieven wordt het
tekort verrekend met deze reserve.
Reserve kapitaallasten school Eemnesserweg
€ 3.542.837
Gevormd voor dekking van de jaarlijkse meer-kapitaallasten van de school op basis van een afschrijvingsduur van
40 jaar. Met ingang van 2017 worden de meerjarige kapitaallasten berekend met een omslagrente van 0%.
Om die reden is zowel de dotatie rente aan de reserve, als de rentecomponent in de kapitaallasten tot nul
gebracht. Met ingang van 2017 is op basis van nieuwe kennis over de BBV, vanwege het ontbreken van de
rentecomponent, de afschrijving gebaseerd op lineaire afschrijving. Om deze reden word ook de gevormde reserve
lineair verlaagd gedurende de looptijd. Hiermee wordt het grootste deel van de kapitaallasten van de schoo l
gecompenseerd.
Reserve kapitaallasten school Bijvanck
€ 1.369.319
Ontstaan door verschil tussen ontvangen schadevergoeding en de boekwaarde van de afgebrande school. Op deze
wijze blijven de lasten gelijk aan die van de oude situatie voor de brand. Sinds 2017 worden de meerjarige
kapitaallasten berekend met een omslagrente van 0%. Om die reden is zowel de dotatie rente aan de reserve, als
de rentecomponent in de kapitaallasten tot nul gebracht. Met ingang van 2017 is op basis van nieuwe kennis over
de BBV, vanwege het ontbreken van de rentecomponent, de afschrijving gebas eerd op lineaire afschrijving. Om
deze reden word ook de gevormde reserve lineair verlaagd gedurende de looptijd. Hiermee wordt het grootste
deel van de kapitaallasten van de school gecompenseerd.
Reserve begraafrechten
€ 159.244
Deze reserve is opgebouwd door overschotten op de exploitatie van de begraafplaats. Het college streeft naar een
kostendekkende heffing begraaflasten. Totdat deze kostendekkendheid gerealiseerd is worden overschotten en
tekorten op de exploitatie verrekend met deze reserve. (NB: de vrijval vanuit afkoop onderhoud graven vindt plaats
vanuit de voorziening afkoop onderhoud graven.)
Reserve Sociaal Domein
€ 2.517.891
Met ingang van 2015 (de nieuwe decentralisaties) is één programma Sociaal Domein gecreëerd en daarbij één
reserve ingesteld waarmee overschotten en tekorten van het programma Sociaal Domein opgevangen kunnen
worden. Bij het bestemmen van het jaarresultaat 2016 zijn de middelen uit de reserve re-integratie en participatie
overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein.
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Reserve Re-integratie en Participatie
€0
Deze reserve is beschikbaar voor aanwendingen in het belang van re-integratie en participatie. De middelen zijn
afkomstig uit het participatiebudget. Bij het bestemmen van het jaarresultaat 2016 zijn de middelen van de reserve
re-integratie en participatie overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein. Het saldo van de reserve is ultimo 2017
nihil en de reserve wordt derhalve ook opgeheven.
Reserve Winkelcentrum Bijvanck
€0
Deze nieuwe reserve wordt ingezet als dekking voor kosten die voortvloeien uit de motie “De nieuwe tijd” dat op
22 november 2016 door de raad is vastgesteld. Het saldo van de reserve is ultimo 2017 nihil en de reserve wordt
derhalve ook opgeheven.
Reserve preventief voorveld
€ 236.100
Uit het rekeningresultaat Sociaal Domein van 2016 is een specifieke reserve ingesteld voor innovatieve
investeringen in het preventief voorveld binnen het Sociaal Domein. Met name nieuwe initiatieven in de vorm van
incidentele subsidies of bewonersprojecten, komen voor financiering uit deze reserve in aanmerking.
Reserve onderhoud groen
€ 55.000
Uit het rekeningresultaat van 2016 is een specifieke reserve ingesteld voor extra bestedingen onderhoud groen in
2017en 2018.
Voorzieningen
Pensioenen (voormalig) wethouders
€ 492.118
Het in financiële zin voorzien in de pensioenaanspraken die voormalige wethouders, of hun nabestaanden, hebben
op de gemeente en het separeren van de voor dat doel overgedragen middelen. Wanneer deze voorzi ening niet
wordt gevormd, wordt de exploitatie geconfronteerd met forse lasten, vanaf het moment dat een aanspraak wordt
geëffectueerd. Jaarlijks vindt hierbij actualisatie plaats van te betalen pensioenen en te hanteren rekenrente. Bij de
jaarrekening 2017 is uitgegaan van de in 2017 geadviseerde rekenrente van 1,648%.
Afkoop onderhoud graven
€ 187.077
Conform raadsbesluit bij de zomernota 2015 komt deze voorziening geleidelijk te vervallen. Jaarlijks valt een
bedrag van € 26.725 vrij, totdat de voorziening nihil is.
Achterstallig onderhoud wegen
€ 2.354
Gevormd uit de reserves infrastructurele voorzieningen, wegen en opnieuw bestraten Oostermeent. Aan te
wenden voor achterstallig onderhoud wegen volgens het wegenplan, gebaseerd op berekeningen van Grontmij.
Voorziening bodemprestatie
€ 7.200
Deze voorziening is gevormd bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 ten behoeve van het convenant
Gebiedsgericht beheer grondwater ’t Gooi. Er zal 10 jaar lang jaarlijks een storting van € 2.400 plaatsvinden in het
fonds Masterplan Grondwatersanering het Gooi.
Instandhouding gemeentelijke gebouwen
€ 303.102
Deze voorziening wordt ingezet als een egalisatievoorziening om de kosten voor het onderhoud gelijkmatig te
spreiden op basis van 10-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde. De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op
berekeningen van de meerjaren onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen.
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Huisvestingsvoorzieningen onderwijs (peuterspeelzalen)
€ 170.917
Per 1 januari 2015 zijn de scholen verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. De voorzieningen met
betrekking tot huisvesting van onderwijs zijn ultimo 2014 vrijgevallen. Wel blijft de gemeente verantwoordelijk
indien er sprake is van een calamiteit. Alleen het deel wat betrekking heeft op peuterspeelzalen en algemene
voorzieningen blijft gereserveerd.
Voorziening precario
€ 1.110.648
. Deze voorziening voorziet in het risico dat de geheven en betaalde precario op ondergrondse kabels en leidingen,
opgelegd vanaf medio 2011, niet volledig opgelegd konden worden, met name vanuit de discussie met betrekking
tot het aantal strekkende meters. Overige gehanteerde uitgangspunten (tarieven, rechtmatigheid) zijn in
recentelijke uitspraken van rechtbank en gerechtshof als correct uitgevoerd beoordeeld. In 2017 is de claim voor de
jaren 2011 en 2014 komen te vervallen. De huidige voorziening is het risico dat opgebouwd is in de jaren 2015 tot
en met 2017.
Voorziening riolering
€ 207.204
In november 2014 is de notitie riolering van de commissie BBV uitgekomen. Op basis hiervan wordt het jaarlijkse
overschot op de kapitaallasten toegevoegd aan deze voorziening, en bij besteding ervan weer onttrokken. In 2017
was dit een toevoeging van € 38.151.
Voorziening afvalstoffenheffing
€ 393.654
In november 2014 is de notitie riolering van de commissie BBV uitgekomen. Op basis hiervan wordt het jaarlijkse
overschot op de kapitaallasten toegevoegd aan deze voorziening, en bij besteding ervan weer onttrokken. Met
deze voorziening is het resultaat van de lasten en baten afvalstoffenheffing verrekend (dotatie € 81.656). Daarnaast
is de teruggave
Aansluiting resultaat op reserves
Onderstaand is een overzicht opgenomen waarin per reserve per mutatie is aangegeven is:
 de geraamde onttrekkingen en stortingen
 de gerealiseerde onttrekkingen en stortingen
 de begroting(swijziging) waarmee de raad deze mutaties heeft goedgekeurd
 het verschil tussen mutatie begroot en mutatie gerealiseerd.
Dit laatste verschil sluit aan op het verschil in mutaties reserves dat is weergegeven in de analyse van verschillen in
2.1.1.
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Prim/

Begroot

wijz.

P
P
1
5
6
12
13
14
15
16
18
19
21
21
22
24

12
-

Omschrijving Onttrekking

Algemene reserve
extra inzet MRA 2017 en 2018
Vernieuwing omgevingswet
Dialoog toekomstperspectief Blaricum
Budgetoverheveling 2016 --> 2017
evaluatie blauwe zone
Rekeningresultaat 2016
evaluatie blauwe zone, aanvullend
extra bijdrage GNR
dotatie uit grondverkopen brandweerterrein
vervangen vetput brandweerkazerneterrein
activering budget vervangen lampen door LED in bijvanck
baggeren vaargeul bij reddingsbrigade
vrijval voorzieningen vastgoed
extra kosten exploitatie vastgoed
Kerstverlichting
Bijdrage BBV
Subtotaal Algemene reserve
Te bestemmen resultaat
Rekeningresultaat 2016
Rekeningresultaat 2017
Subtotaal Te bestemmen resultaat

Realisatie

Verschil

Storting Onttrekking Storting

Inc/

Saldo Struct

13.875

-

13.875

-

-

I

10.000

-

10.000

-

-

I

17.500

-

17.500

-

-

I

998.810

-

998.810

-

-

I

8.000

-

8.000

-

-

I

-

1.062.852

-

1.062.852

-

I

2.500

-

2.500

-

-

I

12.710

-

12.710

-

-

I

-

100.000

-

100.000

-

I

20.000

-

20.000

-

-

I

-

577.700

-

577.700

-

I

25.000

-

25.000

-

-

I

-

41.247

-

41.247

-

I

12.007

-

12.007

-

-

I

12.100

-

10.000

-

2.100

I

150.000

-

150.000

-

-

I

1.282.502

1.781.799

1.280.402

1.781.799

2.100

2.055.649

-

2.055.649

-

-

I

-

-

-

9.159.987

9.159.987

I

2.055.649

-

2.055.649

9.159.987

9.159.987

Reserve volkshuisvesting
P

kapitaallasten BSO (structureel), de Wetering 20

6.517

-

4.287

-

2.230

I

P

dotatie volkshuisvesting a.d.h.v. leges woningontrrekking

-

-

-

-

-

I

7

aanvulling t.b.v. krediet voor plein winkelcentrum bijvanck

20.298

-

12.330

-

7.968

I

23

gasloos bouwen 7 woningen brandw.kazerne terrein

60.000

-

-

-

60.000

I

Subtotaal Reserve volkshuisvesting

86.815

-

16.617

-

70.198

-

-

-

-

-

-

-

-

121.506

121.506

56.889

-

56.157

-

732

S

20.027

-

20.017

-

10

S

Reserve afvalstoffenheffing
-

geen mutatie begroot of gerealiseerd

Reserve riolering
-

afrekening resultaat

Kapitaallasten school Eemnesserweg
P

structurele dekking kaplast obv lineaire afschrijving

Reserve kapitaallasten school Bijvanck
P

structurele dekking kaplast obv lineaire afschrijving

Reserve Tariefegalisatie begraafrechten
P

afrekening resultaat op begraafplaats

19.566

-

-

-

19.566

S

-

afrekening resultaat op begraafplaats

-

-

-

1.100

1.100

S

19.566

-

-

1.100

20.666

Subtotaal Reserve Tariefegalisatie begraafrechten

Reserve Sociaal Domein
P

Structurele dotatie conform begroot

5

Budgetoverheveling 2016 --> 2017

9

opheffen structurele wijziging

12

Rekeningresultaat 2016
Subtotaal Reserve Sociaal Domein

-

83.937

-

-

-83.937

5.000

-

5.000

-

-

S
I

-

-83.937

-

-

83.937

S
I

-

697.828

-

697.828

-

5.000

697.828

5.000

697.828

-

30.031

-

30.031

-

-

33.702

-

33.702

-

-

30.000

-

13.900

-

16.100

S

-

250.000

-

250.000

-

I

30.000

250.000

13.900

250.000

16.100

Reserve re-integratie en participatie
12

Rekeningresultaat 2016

I

Reserve winkelcentrum Bijvanck
7

Onttrekking conform jaarrekening afsluiten krediet bijvanck

-

Reserve preventief voorveld
9

jaarlijkse kosten preventief voorveld

12

Rekeningresultaat 2016
Subtotaal Reserve preventief voorveld

Reserve onderhoud groen
12

Rekeningresultaat 2016

-

75.000

-

75.000

-

I

20

kosten aanbesteding

20.000

-

20.000

-

-

I

Subtotaal Reserve onderhoud groen

20.000

75.000

20.000

75.000

-

3.640.181

2.804.627

3.531.476

12.087.220

9.391.298

-

-

-

-9.159.987

-9.159.987

3.640.181

2.804.627

3.531.476

2.927.233

231.311

TOTAAL
Af:

Rekeningresultaat 2017
Verschil begroot/realisatie mutatie reserves
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JAARREKENING

3. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING
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3.1

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving

Begroting 2017
voor wijziging

Programma:

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie 2017

Verschil
(b-a)

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo (a)

Baten

Lasten

Saldo (b)

Resultaat

-

793.689

793.689

-

696.273

696.273

-8.046

763.088

755.042

58.769

-214.600

425.003

210.403

-214.600

417.932

203.332

-255.702

424.116

168.414

-34.918

3. Openbare orde en veiligheid

-23.000

1.153.994

1.130.994

-23.000

1.084.050

1.061.050

-32.474

1.047.339

1.014.865

-46.185

4. Wegen, groen, water en verkeer

-47.712

2.061.189

2.013.477

-47.712

2.476.957

2.429.245

-103.752

2.052.459

1.948.707

-480.539

5. Onderwijs

-35.000

675.513

640.513

-35.000

646.257

611.257

-76.142

689.580

613.438

2.181

6. Sport, cul tuur en recreatie

-31.408

483.061

451.653

-74.725

704.901

630.176

-19.982

677.778

657.796

27.620

-1.929.170

6.258.947

4.329.777

-1.883.859

6.230.942

4.347.083

-1.796.124

6.037.865

4.241.741

-105.342

-212.209

541.411

329.202

-212.209

588.987

376.778

-260.944

514.847

253.903

-122.875

9. Bouwen en wonen

-3.412.691

2.149.332

-1.263.359

-3.607.691

2.574.632

-1.033.059

-3.141.754

2.296.172

-845.582

187.478

10. GREX, dorps vernieuwing en economie

-8.584.907

8.606.597

21.690

-8.609.907

8.648.812

38.905

-19.561.724

11.856.627

-7.705.096

-7.744.001

-553.422

553.423

1

-578.562

578.563

1

-875.582

875.582

-

-1

Totaal programma's

-15.044.119

23.702.158

8.658.039 -15.287.265

24.648.305

9.361.040

-26.132.225

27.235.453

1.103.228

-8.257.812

Al gemene dekkingsmiddelen

-13.201.946

1.040.526

-12.161.420 -13.365.891

1.224.277 -12.141.614

-14.975.498

1.468.585

-13.506.913

-1.365.299

-280.936

3.738.699

3.457.763

-280.936

3.892.655

3.611.719

-50.650

3.670.742

3.620.092

8.372

Onvoorzi en

-

29.000

29.000

-

4.000

4.000

-

-

-

-4.000

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-28.527.001

28.510.384

-16.617 -28.934.092

29.769.238

835.146

-41.158.373

32.374.779

-8.783.593

-9.618.739

-126.467

83.938

-1.554.094

718.948

-835.146

-1.445.796

841.553

-604.243

230.903

-28.653.468

28.594.322

-59.146 -30.488.186

30.488.186

-

-42.604.169

33.216.332

-9.387.836

-9.387.836

1. Bes tuurszaken
2. Burgerzaken

7. Soci aal Domein
8. Vol ksgezondheid en milieu

00. Hul pkostenplaats(en) Vastgoed

Overhea d

Totaal saldo van baten en lasten
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
Het gerealiseerde resultaat

Saldo is:
Verschil is:

-42.529

lasten -/- baten; positief getal is meer lasten dan baten
realisatie -/- raming; positief getal is negatief resultaat
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3.2

Analyse saldo 2017 ten opzichte van begroting

In onderstaand overzicht zijn de belangrijke verschillen per programma opgenomen. De toelichting op deze
verschillen zijn per programma toegelicht in het jaarverslag.
Financiële verschillen per programma

Bedrag

V/N

1. Bestuurszaken
⦁ Pensioenvoorzieningen APPA-plan, college B&W
⦁ Bijdrage metropool Regio Amsterdam (MRA), Bestuurlijke samenwerking
⦁ Dialoog Blaricum, raad en commissies
⦁ Overige diverse kleine verschillen

58.800
63.700
15.700
16.900
3.700

N
N
N
V
V

2. Burgerzaken
⦁ Meer legesinkomsten
⦁ Meer kosten afdrachten Rijk
⦁ Overige diverse kleine verschillen

34.900
41.100
13.300
7.100

V
V
N
V

3. Openbare orde en veiligheid

46.200

V

⦁
⦁
⦁
⦁

Criminaliteitsbestrijding
Brandweer
Huiselijk geweld
Overige diverse kleine verschillen

10.000
21.400
9.400
5.400

V
V
V
V

4. Wegen, water en verkeer
⦁ Wegen, straten en pleinen
⦁ Bruggen, singels en duikers
⦁ Uren straatreiniging
⦁ Verkeersborden
⦁ Verkeersmaatregelen
⦁ Vergunningen en leidingen
⦁ Openbaar groen
⦁ Waterbeheer
⦁ Overige diverse kleine verschillen

480.500
3.700
23.100
10.200
21.300
280.600
36.900
69.900
30.200
4.600

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

5. Onderwijs
⦁ Openbaar basisonderwijs algemeen
⦁ Onderwijshuisvesting
⦁ Leerlingenvervoer
⦁ Peuterspeelzalen
⦁ Overige diverse kleine verschillen

2.200
10.200
162.300
67.200
74.200
8.500

N
V
N
V
V
V

6. Sport, Cultuur en Recreatie

27.600

N

⦁
⦁
⦁
⦁

5.100
10.900
42.100
8.700

N
V
N
V

105.300
17.300
5.000
17.300
8.200
6.200

V
V
N
V
V
V

Kunst en cultuur
Speeltuinen en -plaatsen
Monumenten, onjuiste begroting
Overige diverse kleine verschillen

7. Sociaal Domein
⦁ Incidentele subsidies
⦁ Bijdrage kantine BEL Combinatie
⦁ Eerstelijns-loket, wijkteam
⦁ Kinderopvang
⦁ Regresovereenkomst 2017
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⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Bijstandsvoorzieningen
Participatietrajecten
Sociale Werkvoorziening (WSW)
Voorzieningen in en om het huis
Maatwerkvoorzieningen 18 + incl. PGB
Eigen bijdragen WMO
Jeugdzorg
Stelposten ter correctie
Overige diverse kleine verschillen

18.600
81.500
52.400
12.600
90.200
35.700
136.600
61.200
9.100

N
V
V
N
N
N
V
N
V

8. Volksgezondheid en milieu
⦁ Jeugdgezondheidszorg
⦁ Inkomsten op milieubeheer
⦁ Begraafplaatsen
⦁ Lijkschouw
⦁ Overige diverse kleine verschillen

122.900
38.800
6.100
76.700
4.300
5.600

V
V
V
V
N
V

9. Bouwen en wonen
⦁ Riolering
⦁ Afval
⦁ Volkshuisvesting
⦁ Overige gebouwen en gronden
⦁ Bestemmingsplannen
⦁ Verlenen omgevingsvergunningen
⦁ Welstandsvergunningen
⦁ Handhaving omgevingsvergunningen
⦁ Woonwagenstandplaatsen
⦁ Overheveling nieuwbouwproject voormalige brandweerkazerne
⦁ Overige diverse kleine verschillen

187.500
3.200
23.700
12.400
41.000
43.400
285.100
8.200
16.800
49.000
85.400
1.700

N
V
V
V
V
V
N
N
V
V
N
V

10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie

7.744.000

V

⦁ Upgrading pleinen winkelcentrum Bijvanck
⦁ Incidentele winstneming Blaricummermeent
⦁ Overige diverse kleine verschillen

8.000
7.730.700
5.300

V
V
V

Algemene dekkingsmiddelen
⦁ Uitkeringen Gemeentefonds
⦁ OZB
⦁ Precario-inkomsten
⦁ Stelposten
⦁ Incidentele baten en lasten
⦁ Mutaties met reserves
⦁ Begroot rekening resultaat
⦁ Overige diverse kleine verschillen

1.134.400
529.200
8.900
925.500
38.400
145.100
230.900
88.700
3.500

V
V
V
V
N
N
N
V
N

Onvoorzien
⦁ Niet gebruikt budget

4.000
4.000

V
V

Overhead

8.400

N

38.600
46.800
200

V
N
N

9.387.800

V

⦁ Kosten vastgoed gemeentehuis
⦁ Overhead BEL Combinatie
⦁ Overige diverse kleine verschillen
TOTAAL RESULTAAT
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3.3

Incidentele baten en laten

Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier
kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een sluitende begroting. Incidentele baten en lasten zijn
baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. Hierbij hanteren wij de volgende u itgangspunten:






Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar
een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar
niet als incidenteel aangemerkt. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid
kwalificeren wij dus als “structureel”.
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd als het gaat om
niet-structurele toevoegingen aan een bestemmingsreserve of dekking van incidentele lasten. In het
overzicht is dit vertaald door naast de incidentele last ook de mutatie uit de reserve te presenteren.
Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een bestuursbesluit
kwalificeren wij als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar. Hiervan is
sprake bij bijvoorbeeld projecten die langer dan 3 jaar duren, maar waarvan wel bekend is dat die bijdrage
op termijn stopt.

De over 2017 gerealiseerde incidentele baten en laten zich als volgt specificeren:
Incidentele baten en lasten per programma

Begroting 2017 Begroting 2017
voor wijziging
na wijziging

Realisatie
2017

A. Incidentele baten
Grondverkoop voormalige brandweerkazerne

-

-175.000

-

9. Bouwen en wonen

-

-175.000

-

Winstneming Blaricummermeent 2017

-

-

-7.730.699

10. GREX, dorpsvernieuwing en economie

-

-

-7.730.699

Vrijval uit voorziening precario

-

-

-770.147

-13.875

-13.875

-13.875

-

-17.500

-17.500

-10.000

-10.000

-10.000

Vervangen vetput t.l.v. algemene reserve

-

-20.000

-20.000

Uitgaven preventief voorveld t.l.v. reserve Sociaal Domein

-

-30.000

-13.900

Baggeren vaargeul t.l.v. algemene reserve

-

-25.000

-25.000

Extra bijdrage Goois Natuurreservaat t.l.v. alg. reserve

-

-12.710

-12.710

Bijdrage renovatie kleedkamers BVV '31 t.l.v. alg. reserve

-

-150.000

-150.000

Aanbesteding groenonderhoud t.l.v. algemene reserve

-

-20.000

-20.000

Herontw. centrum Bijvanck t.l.v. reserve volkshuisv.

-

-54.000

-46.032

Bijdrage kerstverlichting t.l.v. algemene reserve

-

-12.100

-10.000

Teruggave afvalstoffenheffing t.l.v. voorziening

-

-100.000

-111.675

Algemene dekkingsmiddelen

-23.875

-465.185

-1.220.839

Totaal incidentele baten

-23.875

-640.185

-8.951.538

Samenwerking in de MRA t.l.v. de algemene reserve
Toekomstperspectief Blaricum t.l.v. algemene reserve
Extra inzet omgevingswet t.l.v. de algemene reserve
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Incidentele baten en lasten per programma

Begroting 2017 Begroting 2017
voor wijziging
na wijziging

Realisatie
2017

B. Incidentele lasten
Samenwerking in de MRA

13.875

13.875

15.302

-

17.500

595

1. Bestuurszaken

13.875

31.375

15.897

Inzet BOA's

20.000

20.000

10.000

-

20.000

-

3. Openbare orde en veiligheid

20.000

40.000

10.000

Vervanging civiele kunstwerken

30.000

30.000

-

Wegwerken onderhoudsachterst. bewegwijzeringsborden

16.000

16.000

-

-

250.000

-

46.000

296.000

-

Aanbesteding groenonderhoud

-

20.000

-

5. Onderwijs

-

20.000

-

Baggeren vaargeul reddingsbrigade

-

25.000

-

Bijdrage renovatie kleedkamers BVV '31

-

150.000

150.000

Extra bijdrage Goois Natuurreservaat

-

12.710

12.710

6. Sport, cultuur en recreatie

-

187.710

162.710

Extra inzet omgevingswet

10.000

10.000

-

Verlaging stelpost t.b.v. extra inzet BOA's

-20.000

-20.000

-20.000

-

75.000

45.390

-10.000

65.000

25.390

Herontwikkeling centrum Bijvanck

-

54.000

46.032

Bijdrage kerstverlichting

-

12.100

10.000

10. GREX, dorpsvernieuwing en economie

-

66.100

56.032

Dotatie opbrengst grondverkoop aan algemene reserve

-

100.000

100.000

Niet compensabele btw BEL Combinatie

-

-

30.557

Btw compensatiefonds suppleties

-

-

32.072

Verrekening vastgoed

-

-

67.400

Teruggave afvalstoffenheffing

-

100.000

111.675

Algemene dekkingsmiddelen

-

200.000

341.704

Totaal incidentele lasten

69.875

906.185

611.733

Saldo incidentele baten en lasten

46.000

266.000

-8.339.805

Toekomstperspectief Blaricum

Vervanging vetvangput

Deelname project HOV in 't Gooi
4. Wegen, groen, water en verkeer

Kosten grondverkoop voormalige brandweerkazerne
9. Bouwen en wonen
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3.4

Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
gemeente Blaricum. Het voor de gemeente Blaricum toepasselijke bezoldigings-maximum is in 2017 € 181.000.
Overeenkomstig de regeling bezoldigingscomponenten WNT onderstaand de gegevens:
WNT
Functiegegevens
Aa nva ng en einde functievervulling in 2017

Hogendoorn, A

Kilic-Karaaslan, M

Groot, P. de

Algemene dienst

Gemeentesecr.

Griffier

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

Ja

Nee

Nee

(Fi cti eve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

100.414

94.360

74.329

Deeltijdfactor i n fte

Bezoldiging
Bel oning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Bel oningen betaalbaar op termijn

15.779

14.242

9.032

Subtotaal

116.193

108.602

83.361

Indivi dueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

181.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

116.193

108.602

83.361

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

01/01 – 31/12

01/09 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor 2016 i n fte

1,0

1,0

1,0

Bel oning plus belastbare
onkostenvergoedingen

104.239

27.855

70.201

11.576

4.177

9.032

115.815

32.032

79.233

-/- Onvers chuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
Aa nva ng en einde functievervulling in 2016

Bel oningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
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3.5

Structurele mutaties reserves

In de toelichting bij het BBV staat dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves incidenteel
van aard zijn. Er zijn echter uitzonderingen, zoals de reserve dekking kapitaallasten. Bij de bepaling van het
structurele evenwicht is het van belang om rekening te houden met de structurele mutaties van de reserves. Het
BBV geeft aan dat er een overzicht gegeven moet worden van de structurele toevoegingen en onttrekking aan de
reserves. In onderstaand overzicht zijn de structurele mutaties aan de reserves weergegeven.
Structurele mutaties reserves

Begroting 2017

Begroting 2017

Realisatie

voor wijziging

na wijziging

2017

6.517

6.517

4.287

Kapitaallasten school Eemnesserweg

56.889

56.889

56.157

Kapitaallasten school Bijvanck

20.027

20.027

20.017

Egalisatiereserve begraafrechten

19.159

19.159

-

-

30.000

13.900

102.592

132.592

94.361

Reserve riolering

-

-

-121.506

Egalisatiereserve begraafrechten

-

-

-1.100

Reserve Sociaal Domein

-83.937

-

-

Totaal structurele toevoegingen

-83.937

-

-122.606

18.654

132.592

-28.245

A. Structurele onttrekkingen reserves
Reserve volkshuisvesting

Reserve preventief voorveld
Totaal structurele onttrekkingen
B. Structurele toevoegingen reserves

(A – B) Saldo structurele mutaties
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3.6

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Algemeen
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op
het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt de begrotings -rechtmatigheid als volgt
omschreven:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen
tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende
programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn
vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het
juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.”
De raad heeft daarom op 24 april 2018 ingestemd met de onderstaande overschrijdingen.
Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is van meerdere onderdelen binnen een
programma, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan
overschrijdingen dan het saldo van overschrijdingen op het programma. Op bepaalde programmaonderdelen zijn
namelijk ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de
begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten. In onderstaande analyse is een ondergrens gehanteerd van
minimaal €10.000 ten opzichte van de actuele begroting.
Bedragen x €1.000

Omschrijving

Rechtmatig, althans telt niet
mee voor het oordeel

Ter goedkeuring voorgelegd
aan de raad

Programma:

1

2

6b

7b

3

4

5

6a

7a

1. Bestuurszaken

-

-

-

-

-

87

-

-

-

5. Onderwijs

-

-

-

-

-

162

-

-

-

3.208

-

-

-

-

-

-

-

-

221

-

-

-

-

247

-

-

-

3.429

-

-

-

-

496

-

-

-

Renovatie speelplaatsen 2013-2015

-

-

-

-

1

-

-

-

Voetgangers- en fietsbrug Goyergracht

-

-

-

-

6

-

-

-

Reconstructie wegen 2016

75

-

-

-

-

-

-

-

Reconstructie wegen 2018

-

-

-

-

36

-

-

Totaal overschrijdingen kredieten

-

-

-

-

-

43

-

-

-

3.504

-

-

-

-

539

-

-

-

10. GREX, dorpsvernieuwing en economie
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal overschrijdingen programma
Investeringskredieten:

Totaal overschrijdingen

De bovenstaande opstelling van begrotingsoverschrijdingen is tot stand gekomen toen met name de kosten voor
het Sociaal Domein nog niet bekend waren. Aanvullend op de hierboven genoemde kosten is een overschrijding
van € 144.391 te melden op de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein. Deze overschrijding valt onder de
categorie “Rechtmatig, althans telt niet mee voor het oordeel”, omdat het alle valt onder de categorie:
Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen.
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4.

BALANS EN DE TOELICHTING
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4.1

Balans per 31 december 2017

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

54.974

-

54.974

-

21.330.466

21.044.442

13.720.020
3.733.756

14.284.592
3.362.620

3.876.689

3.397.230

2.557.522

2.915.464

13.539
2.543.984

13.539
2.901.925

23.942.962

23.959.906

Voorraden
• Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

16.664.883

10.402.554

16.664.883

10.402.554

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
• Vorderingen op openbare lichamen
• Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
• Overige vorderingen

27.423.833

24.779.987

4.213.905
20.800.990

3.510.085
19.650.646

2.408.939

1.619.256

Liquide middelen
• Banksaldi

1.016.435

782.688

1.016.435

782.688

Overlopende activa
• Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die
ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.798.423

2.328.637

1.798.423

2.328.637

Totaal vlottende activa

46.903.575

38.293.866

TOTAAL ACTIVA

70.846.537

62.253.772

-

-

Vaste activa
Immateriële vaste activa
• Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
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
Financiele vaste activa
• Leningen aan deelnemingen
• Overige langlopende leningen
Totaal vaste activa
Vlottende activa

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969
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PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

33.990.976

25.207.381

11.736.644
12.866.495
9.387.836

11.235.247
11.916.486
2.055.648

2.874.408

2.938.615

2.273.550

2.345.890

393.654
207.204

423.673
169.053

29.003.254

29.003.254

29.000.000
3.254

29.000.000
3.254

65.868.637

57.149.250

4.007.334

3.680.172

• Banksaldi
• Overige schulden

4.007.334

1.196.653
2.483.519

Overlopende passiva

970.566

1.424.350

870.074

1.349.203

-

-

100.492
-

75.057
90

4.977.899

5.104.522

TOTAAL PASSIVA

70.846.537

62.253.772

Garantstellingen

39.000.000

36.000.000

Vaste passiva
Eigen vermogen
• Algemene reserve
• Bestemmingsreserves
• Gerealiseerd resultaat
Voorzieningen
• Voorzieningen t.b.v. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de
balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten
• Voorzieningen ter egalisatie van kosten
• Voorzieningen t.b.v. de bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar
• Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen;
• Waarborgsommen
Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

• Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume.
• De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, van:
- Ontvangen voorschotten van Het Rijk
• Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren
komen
Totaal vlottende passiva
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4.2

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Met de voorschriften van het BBV is inhoud gegeven aan de informatievoorziening in het duaal bestuur en worden
kaders geschetst voor een dualistische inrichting van begroting en jaarrekening van provincies en gemeenten. Deze
BBV voorschriften en de verordening conform artikel 212 gemeentewet vormen de basis voor de balans en de
toelichting hierop.
Grondslagen voor waardering
Algemeen
De jaarrekening is opgebouwd conform de actuele wettelijke regelgeving in de BBV (Besluit, Begroting en
Verantwoording)
Er wordt gestreefd naar continuïteit in de systematiek van waarderen en resultaatbepaling met voorgaande
jaren. Daar waar afgeweken wordt, wordt dit in de tekst vermeld.
Hetzelfde geldt voor de omgang met soortgelijke posten of activiteiten. Deze worden op gelijksoortige wijze in
de jaarrekening verwerkt.
Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van
historische kosten;
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde;
Het moment van afschrijven wordt voor de nieuwe investeringen bepaald door het moment van
ingebruikname van het desbetreffende goed, waarbij als uitgangspunt 1 januari en 1 juli wordt genomen;
Rentetoerekening aan de investeringen vindt plaats op basis van de boekwaarde per 1 j anuari;
Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat
van het boekjaar in aanmerking genomen;
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs, verminderd met de
ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame
waardeverminderingen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden ingedeeld naar investeringen met economisch nut, met een specificatie voor
investeringen waarvoor een heffing kan worden geheven, en investeringen met maatschappelijk nut.
Economisch nut
Materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingspijs, met uitzondering van het
scholencomplex Bijvanck, welke gewaardeerd is tegen herbouwwaarde. Dit heeft te maken met het feit dat de
herbouw van de Bijvanck een gevolg is van brandschade, waarbij gebruik kon worden gemaakt van dezelfde
fundering van het gebouw en bestaande bouwtekeningen. De afschrijvingsmethodiek voor de materiële vaste
activa is lineair, met uitzondering van de onderwijs gerelateerde gebouwen. Hiervoor wordt uit budgettaire
overwegingen de annuïtaire methode gevolgd.
Maatschappelijk nut
Materiële vaste activa met meerjarig maatschappelijk nut worden, onder aftrek van bijdragen van derden en
onttrekking aan (bestemmings)reserves, geactiveerd en lineair afgeschreven. Hiervan kan bij raadsbesluit worden
afgeweken. Voor de bestaande investeringen met maatschappelijk nut zijn geen reserves beschikbaar vanwege
onvoldoende beschikbare middelen. De afschrijvingstermijn is conform de vigerende verordening 212, voor
Investeringen in aanleg en reconstructie. Van: (inrichting) wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en
kunstwerken worden afgeschreven over de verwacht levensduur of een kortere, door de raad aan te geven
tijdsduur.
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorraden
Onderhanden werk
De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken),
alsmede een redelijk toegerekende rente.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoend e mate van
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de
verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht.
Voorziening
Voor eventuele verwachte verliezen wordt een voorziening getroffen op het moment dat verliezen voorzien
worden.
Gereed product en handelsgoederen
Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden zijn statisch bepaald en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande
vorderingen wordt een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. Voor debiteuren sociale zaken volgens opgave
van de gemeente Huizen.
De debiteuren belastingen en overige debiteuren zijn per 31-12-2017 opnieuw gewaardeerd. Grondslag voor de
waardering als volgt:
 Alle debiteuren met een betalingsachterstand worden gelabeld;
 Vervolgens wordt per categorie bepaald voor welk deel van de vordering een voorziening getroffen wordt.
Nadere bepalingen daarvoor zijn in de verordening 212 vastgelegd.
Rentetoerekening Eigen Vermogen
Aan het Eigen Vermogen wordt op advies van de nieuwe regelgeving BBV geen rente meer toegerekend.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
Naast verplichtingen en rechten die expliciet op de balans worden opgenomen, zijn er ook verplichtingen en
rechten die daaruit niet blijken. Er zijn rechten en verplichtingen bekend die direct verband houden met de
gemeente Blaricum. Tevens lopen er enkele verplichtingen via de BEL Combinatie, bijvoorbeeld inzake
kopieerapparatuur.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzien zijn.
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Resultaatbestemming
Het gerealiseerde resultaat, volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, is op de balans
gepresenteerd onder het eigen vermogen. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt dit bedrag bestemd.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn ingedeeld in drie categorieën.
Voorzieningen met contante waarde berekening
Aan de voorzieningen, die gewaardeerd zijn tegen contante waarde (hetgeen inhoudt de waarde op moment
bepaling van de benodigde voorziening), wordt jaarlijks een toevoeging gedaan, ter grootte van de toe te voegen
rekenrente over de contante waarde. Hiermee behoudt de voorziening de benodigde omvang om daarmee de
toekomstige kosten te kunnen voldoen. Het betreft de voorzieningen lasten voormalig personeel en pensioenen
(voormalige) wethouders. Hierbij wordt het door het ministerie van BZK bekendgemaakte percentage voor 2018
gehanteerd (1,648%).
Onderhoudsvoorzieningen
Het niveau van de voorzieningen per ultimo 2017 is bepaald op basis van de aanwezige planningen c.q.
berekeningen. De stand van de voorzieningen voor de gebouwen is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen. Hierbij is er van uitgegaan dat aan het begin van het jaar waarin de werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd 100% dekking in de voorziening aanwezig is. In de voorziening zijn die componenten
opgenomen die een cyclisch karakter hebben. Een specifieke voorziening is de afkoop onderhoud graven. De
stortingen die hierin gedaan zijn vallen in 10 jaar vrij ter dekking van de onderhoudskosten.
Overige voorzieningen
Op basis van de BBV, artikel 44, dienen de voorzieningen in de volgende vier categorieën ingedeeld te zijn:
A. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s (art. 44 lid 1a en 1b). Hieronder vallen de
voorzieningen met contante waarde berekening en de precariovoorziening.
B. Voorzieningen ter egalisering van kosten (art. 44 lid 1c). Hieronder vallen de onderhoudsvoorzieningen.
C. Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
geheven als bedoeld in art. 35 eerste lid, onder b. (art. 44 lid 1d). Hieronder vallen de voorzieningen voor
riolering en afvalstoffenheffing.
D. Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is( art. 44 lid 2).
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
college over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat zij schattingen maakt die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Eventuele schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en
verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd.
De schattingen betreffen met name:
Inkoop Sociaal Domein:
De inkoop en registratie van de kosten voor het sociaal domein wordt regionaal georganiseerd. Met name voor de
WMO en de Jeugd geeft dit problemen in de doorlooptijd van de verwerking van externe gegevens. De Regio Gooi
en Vechtstreek heeft het onderhanden werk bepaald aan de hand van de opgaven van de zorgleveranciers.
Toekomstige baten en lasten grondexploitaties:
In bijlage A zijn de kosten en inkomsten van de Blaricummermeent voor de komende jaren weergegeven. Deze zijn
gebaseerd op de ervaring van de afgelopen jaren bij de grondexploitatie Blaricummermeent en gaan uit van
gelijkblijvende economische omstandigheden.
Overige schattingen hebben betrekking op de waardering van voorzieningen, vorderingen en vaste activa.
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Overhead
Voor het eerst bij deze jaarstukken is de overhead niet meer op de overige taakvelden, maar binnen dit programma
verantwoord. Dit geldt echter niet voor kosten die aan derden doorberekend worden. Hierbij wordt óók de
overhead doorberekend. Toerekening van de overhead van inzet van derden vindt plaats door berekening van een
gemiddeld overheadbedrag per uur. Dit bedrag wordt berekend door de totale begrote overheadkosten van de BEL
Combinatie te delen door het aantal begrote werkbare uren. De overhead op de inzet van uren wordt doorbelast in
de gevallen van de lokale heffingen (met name riool - en afvalstoffenheffing) en de toerekening aan de
grondexploitaties.
VPB (Vennootschapsbelasting)
Ook voor de berekening van de VPB worden de actuele regels van de BBV gevolgd. Met ingang van 1 januari 2016 is
de gemeente belastingplichtig voor de VPB. Daartoe is per 1 januari 2016 de waarde van de grondexploitaties (te
weten de Blaricummermeent) in het economisch verkeer vastgesteld ten behoeve van de fiscale openingsbalans.
De gehanteerde methode is de discounted cashflow methode.
Het fiscale resultaat wordt beoordeeld aan de hand van de gerealiseerde opbrengst in het boekjaar waar de fiscale
boekwaarde van de verkochte hoeveelheid tegenover wordt gezet. Daarnaast wordt rekening gehouden met
toekomstig te maken kosten waar een winstuitstelpost voor wordt gevormd.
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4.3

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa hebben betrekking op kosten van onderzoek en ontwikkeling verbonden aan een vast
actief. In 2016 kwamen deze activa niet voor. In boekjaar 2017 heeft de balanspost betrekking op de gemaakte
kosten van het haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding tussen het dorp en de Bijvanck en de kosten voor de
ontwikkeling en onderzoek GVVP. In totaal betreft dit een bedrag van € 54.974.
Materiële vaste activa
De specificatie en het verloop van de materiële vaste activa luidt als volgt:
Omschrijving

Boekwaarde

Investeringen

31-12-2016
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Overige materële vaste activa
Totaal economisch nut
Riolering
Totaal economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Totaal openbare ruimte met maatschappelijk nut
Totaal materële vaste activa

Des-

Afschrijving

investeringen

Boekwaarde
31-12-2017

187.735

-

-

-

187.735

12.747.445

-

-

483.730

12.263.714

1.307.057

-

-4.440

62.402

1.249.094

9.200

-

-

3.067

6.134

33.156

-

-

19.813

13.343

14.284.592

-

-4.440

569.012

13.720.020

3.362.620

601.598

34.679

195.782

3.733.756

3.362.620

601.598

34.679

195.782

3.733.756

3.367.230

411.541

15.821

235.511

3.527.439

30.000

323.001

-

3.750

349.251

3.397.230

734.541

15.821

239.261

3.876.689

21.044.442

1.336.139

46.061

1.004.056

21.330.466

Er is bij de verminderingen van de activa geen sprake van bijdragen van derden of afwaardering wegens duurzame
waardevermindering. De presentatie van de materiële vaste activa volgt de indeling zoals deze door de BBV
voorgeschreven is. Deze is voor de indeling van de openbare ruimte met maatschappelijk nut gewijzigd ten
opzichte van de indeling in 2016. Bij de huidige indeling zijn de meeste activa ondergebracht onder grond - weg en
waterbouwkundige werken.
Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa zijn opgenomen de leningen aan deelnemingen en overige langlopende leningen.
De leningen aan deelnemingen en overige langlopende leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er zijn
geen deelnemingen waarvan de marktwaarde lager wordt geacht dan opgenomen op de balans. Het verloop van
de financiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Verstrekking
disagio

Aflossing

Boekwaarde
31-12-2017

Deelneming BNG

13.539

-

-

13.539

Leningen aan deelnemingen

13.539

-

-

13.539

Leningen divers

1.024.418

-

-345.053

679.366

Diverse obligaties

1.877.507

-12.889

-

1.864.618

Overige langlopende leningen

2.901.925

-12.889

-345.053

2.543.984

Totaal financiële vaste activa

2.915.464

-12.889

-345.054

2.557.522
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De uitstaande leningen à € 679.366 hebben ultimo 2017 merendeels betrekking op het verstrekte fonds voor de
startersleningen aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Daarnaast is er nog
sprake van een ING-beleggingsportefeuille met een boekwaarde van € 1.864.618 ultimo 2017.
Vlottende activa
Voorraden
De voorraden per 31 december 2017 hebben volledig betrekking op het onderhanden werk van de
Blaricummermeent. De boekwaarde neemt verder af als het gevolg van de toenemende verkoop van gronden.
Voor de specificatie van de post onderhandenwerk wordt verwezen naar de bijlage. Naast dit onderhanden werk
Blaricummermeent staat ook nog een kleine voorziening ten behoeve van het opknappen van het winkelcentrum
Bijvanck open. Dit wordt de komende jaren besteed aan het vullen van de bloembakken op het plein.
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Deze vorderingen hebben betrekking op verschillende kleine vorderingen op openbare lichamen. Ultimo 2017
bedraagt deze post €4.213.905. Dit betreft de aangifte BCF.
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
Op 31 december 2017 is een bedrag van €20.800.990 gestald in ‘s Rijks schatkist. Op 31 december 2016 bedroeg de
uitzetting in de schatkist nog € 19.650.646 . Oorzaak van de lichte stijging is met name te wijten aan het feit dat er
in verhouding door de Blaricummermeent in 2017 meer verkopen zijn gedaan dan dat er langlopende leningen zijn
afgelost.
Schatkistbankieren
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige liquide middelen in ’s Rijks schatkist aan te houden. Een
bepaald bedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, het zogenaamde drempelbedrag, mag buiten de schatkist
worden gehouden. Voor Blaricum is dit € 250.000.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Kwart. 1

Kwart. 2

Kwart. 3

Kwart. 4

1

Drempelbedrag

250

2

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

167

40

209

215

(3a ) = (1) > (2)

Rui mte onder het drempelbedrag

83

210

41

35

(3b) = (2) > (1)

Overs chri jding va n het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
(4a )

Begrotingstotaal verslagjaar

27.866

(4b)

Het deel va n het begrotingstotaal dat
kl einer of gelijk is a an € 500 mi l joen

27.866

(4c)

Het deel va n het begrotingstotaal dat de €
500 mi l joen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
mi nimum va n
€250.000

Drempelbedrag
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(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(5a )

Som va n de per dag buiten 's Rijks schatkist
a a ngehouden middelen (negatieve
bedra gen tellen als nihil)

(5b)

Da gen i n het kwartaal

(2) - (5a ) / (5b)

Kwa rta alcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
s cha tkist aangehouden mi ddelen

15.068

3.644

19.216

19.820

90

91

92

92

167

40

209

215

Overige vorderingen
De overige vorderingen kunnen als volgt worden gerubriceerd:
Overige vorderingen

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Debiteuren (gemeentelijke heffingen en overige)

1.470.139

2.301.826

Debiteuren Sociale zaken (via gemeente Huizen)

149.117

107.113

1.619.256

2.408.939

Totaal overige vorderingen

Bij de bovenstaande vorderingen is rekening gehouden met een voorziening voor dubieus. Aan de voorziening
dubieuze debiteuren is per 31-12-2017 een onttrekking gedaan van € 55.380. Voor de gehanteerde systematiek
wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen. De aanzienlijke toename van de overige vorderingen wordt
voornamelijk veroorzaakt door een herschikking van posten die voorheen onder de balanspost “vordering op
openbare lichamen” stonden verantwoord. Een nadere specificatie volgt hieronder:
Specificatie debiteuren
Debiteuren
Af: voorziening dubieuze debiteuren
Totaal debiteuren
Debiteuren sociale zaken (via gemeente Huizen)
Af. Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal debiteuren sociale zaken
Totaal debiteuren

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

1.555.924

2.357.206

-85.785

-55.380

1.470.139

2.301.826

321.082

221.143

-171.965

-114.030

149.117

107.113

1.619.256

2.408.939

Liquide middelen
Het saldo liquide middelen bestaat uit de bank- en girosaldi die als volgt zijn opgebouwd:
Bank- en girosaldi

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

BNG bank

-

160.500

Rabobank

164.726

164.699

ING bank

617.962

691.237

Totaal bank- en girosaldi

782.688

1.016.435
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Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit diverse nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen bestaan grotendeels uit de
vooruitbetaalde bedragen ten behoeven van het Sociaal Domein en de nog te ontvangen heffingen en belastingen.
Het totaal aan overlopende activa is hieronder gespecificeerd.
Specificatie overige nog te ontvangen bedragen

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

74.028

453.617

Nog te ontvangen bedragen

2.248.982

1.288.679

Nog te ontvangen subsidies

5.627

56.127

2.328.637

1.798.423

Vooruitbetaalde bedragen

Totaal overige nog te ontvangen bedragen
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4.4

Passiva

Vaste passiva
Eigen vermogen
Toelichting reserves
Volgens artikel 54 van de BBV moet de aard en de reden van elke reserve worden toegelicht. Toelichting vindt
plaats voor die reserves die per ultimo 2017 aanwezig zijn. Hieronder volgt een overzicht van de mutaties in de
reserves, op hoofdlijnen, gedurende het verslagjaar.
Eigen vermogen

Boekwaarde
31-12-2016

Rentetoevoeging

Toevoegingen

Onttrekkingen

Boekwaarde
31-12-2017

Algemene reserve

11.235.247

-

1.781.799

1.280.402

11.736.644

Bestemmingsreserve

11.916.486

-

1.115.403

165.394

12.866.495

Gerealiseerd resultaat

2.055.648

-

9.387.836

2.055.648

9.387.836

Totaal eigen vermogen

25.207.381

-

12.285.038

3.501.444

33.990.975

Voor de specificatie van de afzonderlijke reserves wordt verwezen naar de bijlage balansspecificatie B. De aard van
de reserves worden afzonderlijk toegelicht in de paragraaf reserves en voorzieningen.
Voorzieningen
Toelichting voorzieningen
Volgens artikel 55 van de BBV moet de aard en de reden van elke voorziening worden toegelicht. Toelichting vindt
plaats voor die voorzieningen die per ultimo 2016 aanwezig zijn. Voorzieningen dienen naar beste schatting
dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Het verloop van het totaal van de voorzieningen
gedurende het verslagjaar is als volgt:
Opbouw voorzieningen

Boekwaarde

Vrijval

31-12-2016
Voorzieningen t.b.v. verplichtingen en
verliezen waarvan de omvang op de
balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te
schatten
Voorzieningen ter egalisatie van kosten
Voorzieningen t.b.v. de bijdragen aan
toekomstige vervangingsinvesteringen,
waarvoor een heffing wordt geheven
Totaal voorzieningen

2.345.890 818.999
423.673
169.053

-

-

2.938.615 818.999

ToeAan- Boekwaarde
voegingen wendingen 31-12-2017
848.250

101.591

2.273.550

81.656

111.675

393.654

38.151

-

207.204

650.957

213.266

2.874.408

Voor de specificatie van de afzonderlijke voorzieningen wordt verwezen naar de bijlage balansspecificatie C.
De aard van elke voorziening wordt afzonderlijk toegelicht in de paragraaf reserves en voorzieningen.
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Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
Geldleningen
De vaste schulden bestaan uit onderhandse leningen van binnenlandse banken en van openbare lichamen en uit
waarborgsommen. De totale vaste schulden bedragen € 29.000.000.
Omschrijving

Lening bedrag

Rente-

Saldo

Saldo

Percentage

01-01-2017

31-12-2017

Rentelast

BNG 40.108.380 (fixed)

9.000.000

1,995%

9.000.000

9.000.000

179.550

BNG 40.108.381 (fixed)

8.000.000

1,745%

8.000.000

8.000.000

139.600

BNG 40.109.334 (fixed)

6.000.000

0,480%

6.000.000

6.000.000

28.800

BNG 40.109.335 (fixed)

6.000.000

1,370%

6.000.000

6.000.000

82.200

29.000.000

29.000.000

430.150

Totaal

29.000.000

Waarborgsommen
Deze balanspost bestaat uit enkele waarborgsommen. Per 31 december 2016 bedraagt dit gesaldeerd een bedrag
van € 3.254. Hierop is in 2017 geen mutatie geweest.
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
Bank- en girosaldi
Ultimo 2017 komen er geen rekeningcourantverhoudingen meer voor aan de passiva zijde van de balans.
Overige schulden
De overige schulden bestaan uit de privaat- en publiekrechtelijke crediteuren en de nog af te dragen btw. Ultimo
2017 bedragen de overige schulden € 4.007.334.
Overlopende passiva
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar
De verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar bestaan uit de lasten 2017 die pas in 2018 of later tot een
betaling zullen leiden. De post bedraagt per 31 december 2017 gesaldeerd € 870.074.
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen
Voor het onderdeel “de van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen ter
dekking van lasten van volgende jaren” moet het verloop gedurende het jaar in een overzicht worden
weergegeven. De totstandkoming van het saldo is gepresenteerd in onderstaand overzicht.
Ontvangen voorschotbedragen
Restant subsidies inburgering (WI)
Energiesubsidies prov. NH
Subsidie VROM, geluidskaarten
Vergoeding zwerfafval
Totaal ontvangen voorschotbedragen

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

17.517

17.517

1.026

1.026

53.008

48.858

3.506

33.090

75.057

100.492

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen
Er zijn geen vooruit ontvangen bedragen die ten bate komen van het volgende boekjaar.
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4.5

Elementen die buiten de balanstellingen vallen

Garantstellingen
De garantstellingen (gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen) belopen ultimo 2017 een bedrag van 101
miljoen. De stand van de garantstelingen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen, waarbij de
gemeente een achtervang positie inneemt, ziet er als volgt uit:
Garantstellingen

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Verstrekkingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

10.000.000

8.000.000

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

26.000.000

31.000.000

Totaal garantstellingen

36.000.000

39.000.000

Waarborgfonds Eigen woningen (NHG leningen)
Het risico met betrekking tot de in het verleden verstrekte gemeentegaranties ter bevordering van het eigen
woningbezit is medio jaren ´90 afgekocht bij het WEW. Slechts voor de zogenoemde tertiaire achtervang (het door
de gemeente verstrekken renteloze leningen) wordt een beperkt financieel risico gelopen. Het totaal aan
waarborgen op de NHG leningen is gebaseerd op de jaarlijkse informatie van het NHG. Hierin worden nominale
bedragen aangegeven, d.w.z. de verstrekte oorspronkelijke hypotheek.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
De door de gemeente gewaarborgde geldleningen van de Stichting Woningcorporatie Gooi - en Omstreken zijn in
1996 overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierbij heeft de gemeente zich verplicht
tot het verstrekken van renteloze geldleningen aan het WSW op het moment dat het risicovermogen van deze
instelling onder een bepaald garantieniveau uitkomt. In 2016 is er nieuwe lening van € 5.000.000 afgesloten met
waarborg door de gemeente. In het kader van de garantstellingen zijn tot en met 2016 en in het jaar 2017 geen
betalingen gedaan door Blaricum.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Op grond van artikel 53 BBV dient in de toelichting bij de balans de belangrijke financiële verplichtingen te worden
opgenomen waaraan de gemeente Blaricum voor de komende jaren is gebonden. Hieronder zijn per
overeenkomst de niet in de balans opgenomen rechten en/of verplichtingen per 31 december 2017 opgenomen.
Verplichtingen

Looptijd

Jaarbedrag

Jaarcontract

Schoonmaakkosten gemeentehuis

2010 - 2018

€12.000

2010

Levering elektriciteit en gas

2017 – 2018

€86.000

2015

Onderhoud groenvoorziening

2011 – 2018

€50.000

2011

Gebiedsgerecht grondwaterbeheer

2011 – 2021

€2.000

2011

Leveringsovereenkomst strooizout

10/2016 – 06/2018

€40 per ton

2017

Onderhoud kolken en infiltratievoorziening

2013 – 2018

€16.000

2013

Onderhoud drukriolering en pompgemalen

2012 – 2018

€15.000

2012

Accountantsdiensten

2016 – 2019

€21.660

Projectleider en projectmanager Blaricummermeent

2017 - 2020

€338.500

2016
2016

Totaal verplichtingen
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Stille reserves
De stille reserves bestaan uit een aantal onroerende zaken die (voor een groot deel) zijn afgeschreven. Per object
wordt de WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2017) vermeld, eventueel gecorrigeerd met aanwezige boekwaarde(n),
of op basis van een eventueel bekend zijnde extra gegeven, namelijk de economische huurwaarde. De laagste van
deze waarden wordt in de staat van de stille reserves verwerkt. Deze is o.b.v verder onderzoek bezittingen
gemeente Blaricum licht verhoogd.

TOTAAL STAAT VAN STILLE RESERVES
(Verkoopbaar op Korte (< 1 jaar) en Langere termijn)
herbouwwaarde
Taxatie

omschrijving

WOZ taxaties

economische

per 1-1-2017

huurwaarde

ultimo 2016

waarde

+boekwaarde

incl. indexering
€
Wetering, Verbindingsweg, Kerklaan (geact.) grond Torenlaan
1a

€
1.502.584

€
1.264.148

€
1.220.398

1.220.398

Grondposities in eigendom gemeente (Verloren Engh etc.)

278.000

landbouw gronden na deel-overdracht ASB - niet in stille reserve

225.978

gemeentelijk kunstbezit (taxatie 2017 )

470.000

Aandelen BNG
Intrinsieke waarde van 5.967 aandelen

223.763

Af:
boekwaarde

-13.539

Intrinsieke waarde (€ 37,50) gebaseerd op waarde

210.223

per 31 december 2017 na dividenduitkering in 2017
Totaal bezittingen gemeente Blaricum

Totaal
Bezittingen t.b.v. de stille reserve (verkoopbaar < 1jaar)

Jaarstukken 2017 – Deel A

140

2.404.599
2.178.621

Gemeente Blaricum

4.6

Bouwrekeningen (balansspecificatie A)

Blaricummermeent

Boekwaarde

Realisatie

31-12-2016

2017

Boekwaarde Prognose nog Prognose per
31-12-2017

te realiseren

einde GREX

8.962.800

-

8.962.800

Lasten
Grondverwerving

8.962.800

Planontwikkelingskosten

22.904.473

812.013

23.716.486

5.498.000

29.214.486

Bouwrijpmaken

34.299.575

6.090.094

40.389.669

9.726.571

50.116.240

Woonrijpmaken

6.912.554

1.669.867

8.582.421

6.581.000

15.163.421

Overige kosten

3.125.287

1.062.174

4.187.461

2.656.285

6.843.746

Exploitatiekosten

2.514.247

2.545.104

1.067.000

3.612.104

Fonds bovenwijks

906.412

906.412

-

906.412

Rente
Totale lasten

30.858

3.595.138

585.537

4.180.675

3.392.000

7.572.675

83.220.486

10.250.542

93.471.029

28.920.856

122.391.885

-70.901.831

-11.718.913

-82.620.744

Baten
Grondverkopen
Provinciale bijdragen
Verkoop de Oorsprong
Overige baten
Totale baten

-60.825.156 -143.445.900

-384.600

-384.600

-

-384.600

1.500.000

1.500.000

-

1.500.000

-28.500

-28.500

-

-28.500

-72.814.931

-11.718.913

-84.533.844

10.405.555

-1.468.371

8.937.184

882.605

882.605

882.605

1.500.000

1.500.000

1.500.000

7.730.699

7.730.699

7.730.699

TOTAAL EXPLOITATIE

914.234

11.319.789
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Saldo baten en lasten

-60.825.156 -145.359.000
-31.904.300

-22.967.116

Totaal Exploitatie na winstneming
Correctie beginsaldo 2004
Correctie winstneming 2009
Winstneming 2017

-

-31.904.300

-12.853.812
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Overzicht reserves (balansspecificatie B)

Naam reserve

Algemene reserve

Saldo 1
januari 2017

Resultaatbestemming 2016

Toevoegingen 2017

RentetoeOnttrekrekening kingen 2017
2017

Verminderingen i.v.m.
afschrijvingen op
activa

Saldo 31
december
2017

11.235.247

1.062.852

718.947

-

1.280.402

-

11.736.644

Te bestemmen resultaat

2.055.648

-2.055.649

9.387.836

-

-

-

9.387.836

Totaal algemene reserve

13.290.896

-992.797

10.106.783

-

1.280.402

-

21.124.480

Reserve volkshuisvesting

4.440.177

-

-

-

12.330

4.287

4.423.560

100.000

-

-

-

-

-

100.000

Reserve afvalstoffenheffing
Reserve riolering

341.039

-

121.506

-

-

-

462.545

Kapitaallasten school Eemnesserweg

3.598.995

-

-

-

-

56.157

3.542.837

Reserve kapitaallasten school Bijvanck

1.389.336

-

-

-

-

20.017

1.369.319

158.144

-

1.100

-

-

-

159.244

1.825.063

697.828

-

-

5.000

-

2.517.891

Reserve re-integratie en participatie

30.031

-30.031

-

-

-

-

-

Reserve winkelcentrum Bijvanck

33.702

-

-

-

33.702

-

-

Reserve preventief voorveld

-

250.000

-

-

13.900

-

236.100

Reserve onderhoud groen

-

75.000

-

-

20.000

-

55.000

Totaal bestemmingsreserves

11.916.486

992.797

122.606

-

84.932

80.462

12.866.495

Totaal reserves

25.207.381

-

10.229.389

-

1.365.334

80.462

33.990.976

Reserve Tariefegalisatie begraafrechten
Reserve Sociaal Domein
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Overzicht voorzieningen (balansspecificatie C)

Naam voorziening

Saldo 1
januari 2017

Vrijgevallen
bedragen

Toevoegingen

Aanwendingen

Saldo 31
december
2017

Toekomstige pensioenen voormalige wethouders

218.710

22.127

79.975

-

276.558

A

Pensioenen voormalige wethouders

216.986

-

14.081

15.507

215.560

A

Voorzieningen met contante waarde berekening

435.696

22.127

94.056

15.507

492.118

Voorziening afkoop onderhoud graven

213.802

26.725

-

-

187.077

B

2.354

-

-

-

2.354

B

136

-

-

-

136

B

9.600

-

-

2.400

7.200

B

Voorziening instand houden gemeentelijke gebouwen

241.047

-

136.300

74.246

303.102

B

Voorziening Huisv.peuterspz

156.141

-

24.214

9.438

170.917

B

Onderhoudsvoorzieningen

623.081

26.725

160.514

86.084

670.786

Voorziening kapitaallasten riolering

169.053

-

38.151

-

207.204

C

Voorziening afvalstoffenheffing

423.673

-

81.656

111.675

393.654

C

Voorziening precario

1.287.115

770.147

593.680

-

1.110.648

C

Overige voorzieningen

1.879.841

770.147

713.487

111.675

1.711.506

Totaal voorzieningen

2.938.617

818.999

968.057

213.266

2.874.409

Achterstallig onderhoud wegen
Voorziening achterstallig onderhoud openbare verlichting
Voorziening bodemprestatie
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BIJLAGEN

Bijlage 1

Renterisico en kasgeldlimiet

Rente risico en kasgeldlimiet 2017 Blaricum
(1a)

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

(1b)

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

(2)

Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

0

(3a)

Nieuw aangetrokken vaste schuld

0

(3b)

Nieuw uitgezette lange leningen

0

(4)

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

0

(5)

Betaalde aflossingen

0

(6)

Herfinanciering (laagste van 4 en 5, minimaal 0)

0

(7)

Renterisico op de vaste schuld (2+6)

0

(8)

Renterisiconorm, 20% van begrotingstotaal:

5.573

(9a)

Ruimte onder renterisiconorm (8-7)

5.573

(9b)

Overschrijding renterisiconorm (7-8)

0

Berekening kasgeldlimiet
Begroting per 1 januari

27.866

Kasgeldlimiet in %

8,50%

Kasgeldlimiet

2.369

Bedragen x € 1.000

Vlottende schuld
Vlottende middelen
Per saldo
Kasgeldlimiet
Ruimte (+) Overschrijding (-)
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1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

jaar

655

1.131

501

501

697

20.837

19.918

17.689

17.689

19.033

-20.182

-18.787

-17.188

-17.188

-18.336

2.369

2.369

2.369

2.369

2.369

22.551

21.156

19.557

19.557

20.705
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Bijlage 2

Overzicht taakvelden 2017

Taakveld overzicht

Taakveld:

Begroting 2017
voor wijziging

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie 2017

Verschil
(b-a)

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo (a)

Baten

Lasten

Saldo (b)

Resultaat

-

793.689

793.689

-

696.273

696.273

-8.046

763.088

755.042

58.769

-214.600

425.003

210.403

-214.600

417.932

203.332

-255.702

424.116

168.414

-34.918

-54.500

27.080

-27.420

-64.500

199.542

135.042

-90.709

184.775

94.066

-40.976

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

-280.936

3.738.699

3.457.763

-280.936

3.892.655

3.611.719

-50.650

3.670.742

3.620.092

8.372

0.5

Treasury

-536.650

462.150

-74.500

-536.650

462.150

-74.500

-762.068

699.687

-62.381

12.119

-3.243.000

181.475

-3.061.525

-3.243.000

151.710

-3.091.290

-3.344.161

168.813

-3.175.347

-84.057

0.62 OZB niet-woningen

-833.000

-

-833.000

-833.000

39.858

-793.142

-757.820

39.858

-717.962

75.180

0.64 Belastingen overig

-767.675

396.901

-370.774

-767.675

397.425

-370.250

-1.602.251

297.754

-1.304.497

-934.247

-7.670.715

-

-7.670.715

-7.862.636

-

-7.862.636

-8.391.828

-

-8.391.828

-529.192

-150.906

29.000

-121.906

-100.000

65.551

-34.449

-117.370

262.472

145.102

179.551

-126.467

83.938

-42.529

-1.554.094

718.948

-835.146

-1.445.796

841.553

-604.243

230.903

-

59.146

59.146

-22.930

111.583

88.653

-

9.387.836

9.387.836

9.299.183

-13.878.449

6.197.082

-7.681.367 -15.480.021

7.153.628

-8.326.393 -16.826.401

16.740.695

-85.706

8.240.687

-

777.521

777.521

-

830.157

830.157

-

811.528

811.528

-18.629

0.61 OZB woningen

0.7

Alg. uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

0.10 Mutatie reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.0

Bestuur en ondersteuning

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

-23.000

376.473

353.473

-23.000

253.893

230.893

-32.474

235.811

203.338

-27.555

1.0

Veiligheid

-23.000

1.153.994

1.130.994

-23.000

1.084.050

1.061.050

-32.474

1.047.339

1.014.865

-46.185

2.1

Verkeer en vervoer

-37.712

986.533

948.821

-37.712

1.382.509

1.344.797

-90.766

1.053.905

963.139

-381.658

2.2

Parkeren

-

16.287

16.287

-

78.115

78.115

-

81.519

81.519

3.404

2.5

Openbaar vervoer

-

7.216

7.216

-

2.532

2.532

-

3.354

3.354

822

2.0

Verkeer, vervoer en waterstaat

-37.712

1.010.036

972.324

-37.712

1.463.156

1.425.444

-90.766

1.138.778

1.048.012

-377.432
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Taakveld overzicht

Taakveld:

Begroting 2017
voor wijziging

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie 2017

Verschil
(b-a)

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo (a)

Baten

Lasten

Saldo (b)

Resultaat

-

12.680

12.680

-

2.950

2.950

-

3.360

3.360

410

3.1

Economische ontwikkeling

3.4

Economische promotie

-43.000

13.934

-29.066

-43.000

24.955

-18.045

-46.716

22.927

-23.789

-5.744

3.0

Economie

-43.000

26.614

-16.386

-43.000

27.905

-15.095

-46.716

26.287

-20.429

-5.334

4.1

Openbaar basisonderwijs

-

22.141

22.141

-

20.461

20.461

-

10.262

10.262

-10.199

4.2

Onderwijshuisvesting

-

328.847

328.847

-

326.864

326.864

-

486.152

486.152

159.288

4.3

Onderwijsbeleid leerlingenzaken

-35.000

324.525

289.525

-35.000

298.932

263.932

-76.142

193.166

117.024

-146.908

4.0

Onderwijs

-35.000

675.513

640.513

-35.000

646.257

611.257

-76.142

689.580

613.438

2.181

5.1

Sportbeleid en activering

-

87.858

87.858

-

84.861

84.861

-

87.575

87.575

2.714

5.2

Sportaccommodaties

-28.408

50.106

21.698

-15.478

210.106

194.628

-12.079

201.694

189.615

-5.013

5.3

Cultuur presentatie, -productie en - participatie

-

30.914

30.914

-14.000

42.596

28.596

-12.529

46.240

33.711

5.115

5.4

Musea

-

4.552

4.552

-

4.552

4.552

-

4.552

4.552

-

5.5

Cultureel erfgoed

-2.000

17.856

15.856

-44.247

7.340

-36.907

4.436

752

5.188

42.095

5.6

Media

-

118.969

118.969

-

119.187

119.187

-

119.187

119.187

-

5.7

Openbaar groen

-11.000

1.223.959

1.212.959

-11.000

1.250.060

1.239.060

-12.796

1.131.459

1.118.663

-120.398

5.0

Sport, cultuur en recreatie

-41.408

1.534.214

1.492.806

-84.725

1.718.702

1.633.977

-32.968

1.591.458

1.558.490

-75.487

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-185.523

854.819

669.296

-97.254

802.346

705.092

-68.655

789.673

721.018

15.926

6.2

Wijkteams

-

693.925

693.925

-

724.370

724.370

-

707.080

707.080

-17.290

6.3

Inkomensregelingen

-1.487.900

2.101.813

613.913

-1.561.589

2.172.818

611.229

-1.505.736

2.114.998

609.262

-1.967

6.4

Begeleide participatie

-

224.300

224.300

-

214.300

214.300

-6.357

168.220

161.863

-52.437

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
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-56.947

173.600

116.653

-44.316

173.600

129.284

-28.330

112.438

84.108

-45.176

-193.100

121.500

-71.600

-175.000

91.000

-84.000

-145.537

103.581

-41.956

42.044

-5.700

1.113.720

1.108.020

-5.700

921.020

915.320

-41.509

1.058.102

1.016.593

101.273
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Taakveld overzicht

Taakveld:

Begroting 2017
voor wijziging

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie 2017

Verschil
(b-a)

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo (a)

Baten

Lasten

Saldo (b)

Resultaat

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

708.200

708.200

-

934.446

934.446

-

778.415

778.415

-156.031

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-

11.940

11.940

-

11.100

11.100

-

-

-

-11.100

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-

255.130

255.130

-

185.942

185.942

-

205.359

205.359

19.417

-1.929.170

6.258.947

4.329.777

-1.883.859

6.230.942

4.347.083

-1.796.124

6.037.865

4.241.741

-105.342

-

334.093

334.093

-

375.930

375.930

-11.650

347.734

336.084

-39.846

6.0

Sociaal domein

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

-1.097.941

643.889

-454.052

-1.097.941

624.599

-473.342

-1.007.328

530.769

-476.560

-3.217

7.3

Afval

-1.027.750

836.438

-191.312

-1.027.750

838.902

-188.848

-1.068.718

856.207

-212.511

-23.663

7.4

Milieubeheer

-

64.850

64.850

-

64.087

64.087

-8.403

65.805

57.403

-6.684

7.5

Begraafplaatsen

-212.209

142.468

-69.741

-212.209

148.970

-63.239

-240.892

101.308

-139.584

-76.344

7.0

Volksgezondheid en milieu

-2.337.900

2.021.737

-316.163

-2.337.900

2.052.487

-285.413

-2.336.991

1.901.823

-435.168

-149.755

8.1

Ruimtelijke ordening

-9.000

118.058

109.058

-9.000

147.114

138.114

-54.941

147.178

92.236

-45.878

8.2

Grondexploitatie

-8.541.907

8.579.983

38.076

-8.566.907

8.620.907

54.000 -19.515.008

11.830.341

-7.684.667

-7.738.667

8.3

Wonen en bouwen

-1.223.500

523.867

-699.633

-1.408.500

764.475

-920.057

577.244

-342.814

301.212

8.0

Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stedelijke vernieuwing

-9.774.407

9.221.908

-552.499

-9.984.407

9.532.496

-451.911 -20.490.007

12.554.762

-7.935.244

-7.483.333

-28.100.045

28.100.045

- -29.909.624

29.909.623

- -41.728.587

41.728.587

-

-

Totaal resultaat taakvelden
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Bijlage 3

Investeringen

Overzicht lopende investeringen 2017

Project

71000136

Omschrijving

Raadsbesluit

Reconstructie wegen 2016

Raming

37.200
757.723

Wijziging
nummer

105-2015
31-2016

Bijdragen/subsidies
794.923
71000142

Rec. Schapendrift/Bierweg 2017
26-9-2017

509.500
60.500
570.000

34-2016
17-2017

Besteed
t/m 2016

18.777
17.995
-94.500
-57.728

begrotingswijziging

Restant
krediet

18.423
815.121
-50.500
783.044

-75.393
145.000
69.607

98.932

471.068

37.847

-35.803

44.431

15.569

10.542

9.458

323.001

257.999

71000145

Reconstructie wegen 2018

23.500

33-2016

71000147

Haalb. Fietsverbinding dorp-bijvanck

60.000

32-2017

71000149

Ontwikkeling en onderzoek GVVP

12.000
8.000
20.000

34-2017
38-2017

581.000

11-2015

85.000

39-2017

85.000

163.728

40-2017

163.728

71000150

Openbare verlichting

71000154

Uitbreiding parkeerterrein Bellevue

71000155

Renovatie speelplaatsen (2016-2017-2018)

TOTAAL
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15-9-2015

2.298.151
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21.456

Besteed
2017

-36.272

1.297.797

1.036.626

Gemeente Blaricum

Overzicht afgesloten investeringen 2017
PRG Project

4

71000131

Omschrijving

Reconstructie Eemnesserweg
Bijdragen/subsidies

6

71000135

Renovatie speelplaatsen 2013-2015

4

71000152

Voetg- en fietsbrug GoyergrachtN

TOTAAL
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Raadsbesluit

Raming

Wijziging
nummer

1.613.684
-64.000
1.549.684

105-2014
5-2014

132.100

105-2015

30.000

37-2017

1.711.784
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Besteed
t/m 2016

1.006.286
-110.051
896.235

Besteed
2017

7.123
7.123

133.307

1.029.542

begrotingswijziging

-600.275
-46.051
-646.326

Restant
krediet

0
0
0

1.207
35.692

5.692

0

42.815

-639.428

0
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Bijlage 4

OCW

D9

Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2017
Gemeenten
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artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 56.347
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

€ 7.271
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€0
Van andere gemeenten in (jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08
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SZW

G2

Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
tedeel 2017
Gemeente

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

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)

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)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

G3

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2017

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 27.318
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 114.819
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 5.029
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 16.037
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)

€0
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€0
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Besluit
bijstandverlening

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 54.356
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€0
€ 3.000
€ 2.429
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0
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Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

€ 1.399.502
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 4.108

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
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Bijlage 5

Controleverklaring

Nog niet gereed bij het samenstellen van de jaarrekening. Deze wordt zodra gereed separaat bijgevoegd.
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