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Raadsvoorstel 2010, nummer 175 

 

Utrecht, 7 september 2010 

 

Ten Geleide 
 

In deze Programmabegroting 2011 staan voorstellen waarmee we uitvoering willen geven aan ons collegeprogramma 

2010 – 2014 ‘Groen, Open en Sociaal’. 

 

De Programmabegroting 2011 begint bij het onderdeel beleidsbegroting met een samenvatting van het beleid op 

hoofdlijnen. Vervolgens komen in hoofdstuk 1 de verschillende programma’s aan bod. In de teksten is zoveel mogelijk 

aangegeven wat we willen bereiken en wat we daarvoor willen gaan doen. Elk programma wordt afgesloten met de 

vraag hoeveel dat mag gaan kosten. 

 

In hoofdstuk 2 zijn de paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de Gemeente Utrecht 

op de betreffende onderwerpen. 

 

Hoofdstuk 3 en 4 vormen samen de financiële begroting. Hierin vindt u een totaal overzicht van de baten en lasten per 

programma en de financiële positie, waarbij wordt ingegaan op de financiën van de gemeente als geheel. Hierbij 

komen onder andere de uitkering uit het Gemeentefonds, de investeringen en onze voorstellen om te komen tot een 

sluitende begroting aan de orde. 

 

Wij hopen dat u aan de hand van de voorliggende stukken een goede beleidsafweging kunt maken. 

 

 

De secretaris, 

J. Bakker (a.i.) 

De burgemeester, 

Mr. A. Wolfsen 
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Samenvatting 
Inleiding 

Een groen, open, sociaal en financieel gezond Utrecht. Deze ambities van ons collegeprogramma 2010-2014 vindt u 

terug in de programmabegroting 2011. Ook het komend jaar bouwen we verder aan een duurzame stad, waarin ieder 

zijn toekomst in eigen hand kan nemen en er een sociaal vangnet bestaat voor kwetsbare groepen. We staan voor een 

open en transparant bestuur, waarin we volop samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad.  

 

De komende jaren kenmerken zich door financiële krapte. Vanaf 2012 zal het rijk fors gaan bezuinigen. De precieze 

omvang en het tempo van die bezuinigingen zijn nog niet bekend, maar voorlopig houden we rekening met een 

rijksbezuiniging van 50 miljoen euro in acht jaar, vanaf 2012. We verwachten hier op zijn vroegst in het voorjaar van 

2011 meer duidelijkheid over te hebben. 

 

Wij leggen u een sluitende meerjarenbegroting voor. Daarbij houden we vast aan de afspraak in ons collegeprogramma 

om de gemeentelijke belastingen en tarieven alleen met de inflatiepercentages te verhogen. Tegenvallers bij de 

uitkering van rijksmiddelen vangen we in 2011 tijdelijk op door gebruik te maken van de financiële buffer van bijna 

13 miljoen euro. 

 

Om onze ambities te financieren en de gevolgen van de crisis en van de structurele rijksbezuinigingen op te vangen 

nemen we maatregelen in de gemeentelijke organisatie. Basis hiervoor is een doorlichting van de hele organisatie. Dit 

moet leiden tot een kleinere, maar slagvaardige en effectieve gemeentelijke organisatie en een structurele besparing, 

die oploopt tot 55 miljoen euro in 2014.  

 

Leeswijzer 

Per programma geven wij in de samenvatting de belangrijkste punten weer. Deze begrotingsindeling is nog 

grotendeels opgesteld volgens de opzet van de Programmabegroting 2010. Dat komt omdat de begroting al voor een 

deel werd voorbereid op het moment dat dit college aantrad. Wel hebben wij het wijkgericht werken samengevoegd 

met het programma Lokale Democratie. De kaarten van de wijken vindt u in deze programmabegroting niet terug, 

omdat wij per wijk met een complete publicatie willen komen, die meer recht doet aan wat er allemaal in de 

betreffende wijk gebeurt. Vanaf 2012 komen we met een nieuwe opzet van de begroting, waar we van te voren over 

van gedachten zullen wisselen met de gemeenteraad. 

 

Wellicht ten overvloede voegen we nog toe dat de volgorde van de programma's niets zegt over het belang dat het 

college aan de betreffende onderwerpen hecht. 

 

Samenvatting programma's 
 

Jeugd  

Utrechtse kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien tot gezonde, betrokken en zelfstandige inwoners. Daarvoor 

bieden we ook in 2011 optimale kansen. Het jongerenwerk wordt in 2011 vernieuwd en start in één stedelijke 

organisatie. Het tegengaan van jeugdwerkloosheid houdt onze aandacht. Wij willen bevorderen dat jongeren bij hun 

schoolkeuze kiezen voor kansrijke sectoren en extra inzetten op toeleiding van werkloze jongeren naar baan of 

opleiding via het jongerenloket. 

 

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren, of hun ouders, die dat nodig hebben, professionele hulp snel en efficiënt 

krijgen. We maken –vooruitlopende op de wijziging van de Wet Jeugdzorg- een begin met het snel en zonder schotten 

inzetten van geïndiceerde zorg in het gemeentelijk domein. Bij de aanpak van overlast en criminaliteit onder jeugdigen 

richten wij ons in 2011 op 12-minners, naast de reguliere activiteiten. Ook krijgen jongeren met een licht 

verstandelijke beperking onze aandacht. 

 

Publieksdienstverlening 

We gaan de dienstverlening moderniseren om in te kunnen spelen op de vraag om altijd en overal gebruik te kunnen 

maken van onze diensten. We hanteren daarbij de uitgangspunten dat de vraag centraal staat, dat bewoners, bedrijven 
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en professionals hun zaken snel en zeker kunnen regelen, dat wij als één gemeente opereren en dat onze 

dienstverlening transparant en efficiënt is georganiseerd. 

 

Hiervoor breiden we onze service via internet uit en werken we aan gemakkelijk vindbare en duidelijke informatie over 

onze producten. Waar mogelijk zullen we gemeentelijke en niet-gemeentelijke loketten bundelen. Uiteraard blijven 

onze diensten ook via de persoonlijke kanalen zoals telefoon, post en balie beschikbaar. 

 

Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 

Dit college gaf al aan van Utrecht dé OV en fietsstad te willen maken. Daar maken we in deze begroting duidelijke 

keuzes voor. In de begroting 2011 maken we 8,4 miljoen euro vrij in het programma bereikbaarheid voor een snelle 

uitvoering van extra fietsmaatregelen. Het oplossen van knelpunten, ontbrekende schakels en comfortverbetering op 

de top vijf fietsroutes staan voorop. Extra aandacht besteden we aan het fietsparkeren in de binnenstad. 

 

Samen met het Bestuur Regio Utrecht (BRU) stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer. Begin 2011 besluiten BRU 

en gemeente of de HOV om de Zuid direct als trambaan wordt aangelegd of eerst als busbaan. Met rijk, provincie en 

BRU voeren we een onderzoek uit naar een structurele verbetering van het regionaal openbaar vervoer. Waar 

autogebruik noodzakelijk is, willen we dat zo schoon en stil mogelijk. We werken de plannen voor de bereikbaarheid 

verder uit waarbij we, zoals in het Collegeprogramma afgesproken, geen nieuwe wegen de stad in leggen maar zo veel 

mogelijk de bestaande infrastructuur benutten. Ook maken we een begin met de aanleg van P+R De Uithof en P+R 

Hooggelegen. Dat geldt eveneens voor de uitvoering van de actieplannen Duurzame Mobiliteit en Goederenvervoer. 

Met deze maatregelen willen we de groei van het autogebruik tot 2030 halveren. 

 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen  

Utrecht is een aantrekkelijke woon- en werkstad. We werken daarbij aan een gezonde groene buitenruimte. Specifieke 

aandacht besteden we aan het in stand houden en verbeteren van de structuur van het groen in en om de stad. Extra 

middelen zijn hiervoor in deze begroting opgenomen. Groen in zelfbeheer wordt gestimuleerd en de concrete 

projecten in het meerjaren groenprogramma willen we versneld uitvoeren.  

 

Via ons ruimtelijk ordeningsbeleid werken we aan projecten met een duurzaam stedelijk karakter. Het gebruik van de 

publieke ruimte en stedelijke functies moet zo versterkt worden en bijdragen aan een leefbare en veilige 

woonomgeving. Speciale aandacht geven we aan versterking en behoud van de identiteit van onze wijken. De 

herstructurering van Ondiep en Zuilen en de gebiedsplannen voor Overvecht en Kanaleneiland nemen dit gegeven ook 

als uitgangspunt. We willen in de stad ruimte maken om veel meer woningen te kunnen bouwen voor starters, 

studenten en gezinnen. Samen met andere overheden, corporaties, marktpartijen en bewoners ontwikkelen we 

integrale programma's voor de herontwikkeling en transformatie van woon- en werkgebieden, voor stadsuitbreiding en 

groene ruimte en voor vernieuwing en beheer van wijken. Voorbeelden van particuliere projecten waar in 2011 verder 

aan wordt gewerkt zijn het Prozeeterrein in Hoograven en Zijdebalen in Pijlsweerd. Met de verkoop van de 

ziekenhuisterreinen Overvecht en Oudenrijn hebben we er een mooie binnenstedelijke uitdaging voor 2011 bij. Het 

ontwikkelen van binnenstedelijk bouwprojecten blijft een complexe aangelegenheid. Tal van factoren spelen hierbij 

een rol. Ook hier zullen keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld moeten worden. Het binnenstedelijk bouwen bereiden 

we voor door het opstellen van een dynamisch stedelijk masterplan. 

 

Krachtwijken en Utrecht Vernieuwt 

Het programma Krachtwijken zet in op betere wijken, meer mogelijkheden voor mensen om hun maatschappelijke 

situatie te verbeteren, betere en duurzamer woningen en meer keuzemogelijkheden in woningen. Het programma richt 

zich op de wijken met relatief veel kwetsbare bewoners: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven. 

De problemen in deze wijken zijn vaak groot en kunnen alleen doeltreffend worden aangepakt door een integrale 

benadering met zowel fysieke als sociale maatregelen. Dat kost uiteraard geld. Het programma Krachtwijken wordt niet 

alleen door de gemeente gefinancierd. Dat doet de gemeente in nauwe samenwerking met de corporaties en met 

andere partners in de wijk. De corporaties dragen financieel ook flink bij: 21,5 miljoen euro per jaar in de periode 

2008-2018. Van dat bedrag wordt 10,5 miljoen euro besteed aan sociale maatregelen. Elf miljoen euro is bestemd voor 

extra fysieke investeringen. De fysieke investeringen in de wijk zijn aanvullend op de projecten van Utrecht Vernieuwt. 

Sociale maatregelen zetten we in om de maatschappelijke positie van bewoners te verbeteren, om bewoners te 

activeren en te ondersteunen op het gebied van opvoeding en onderwijs, werkgelegenheid, vrije tijdsbesteding en 

wijkeconomie. In 2011 worden ook eerder verstrekte middelen van rijk en provincie ingezet. 
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Leidsche Rijn  

In 2011 worden er in Leidsche Rijn circa 1100 woningen in aanbouw genomen en/of opgeleverd. Voor de jaren na 

2011 verwachten we een lichte toename ten opzichte van dit aantal. 

 

Veel infrastructurele werken krijgen in 2011 hun voltooiing. Enkele werken lopen nog door tot in 2012. In het Leidsche 

Rijnpark komt Het Lint gereed en in de Binnenhof wordt een theehuis met een grote speeltuin opgeleverd. De Hoge 

Woerd krijgt in 2011 verder vorm. 

Diverse woongebieden zijn klaar om te worden ontwikkeld of te worden uitgegeven als vrije kavel. Leidsche Rijn 

Centrum wordt in 2011 bouwrijp gemaakt. Op dit moment vindt het bouwrijp maken van sportpark Rijnvliet plaats. 

Hier kunnen diverse verenigingen worden gehuisvest. De Utrechtse Bazaar gaat in 2011 naar Leeuwesteyn Zuid. 

 

De ontwikkelingen in Leidsche Rijn worden sterk beïnvloed door de economische crisis. Voor De Wetering en 

Papendorp verwachten we in 2011 geen gronduitgiften; naar verwachting worden wel intentieovereenkomsten 

gesloten. De planontwikkeling voor Strijkviertel is vooralsnog opgeschort: uitgifte van bedrijvenkavels in Haarrijn heeft 

prioriteit. 

De uitgifte van de kantorenstrook langs de A2 in Leidsche Rijn Centrum Noord is zorgelijk, vooral omdat de vertraagde 

uitgifte van kantoren structureel lijkt te zijn. Wij verwachten dat er in 2011 geen intentieovereenkomsten worden 

gesloten. 

 

Om te voorkomen dat de ontwikkeling van Leidsche Rijn een groot nadelig saldo oplevert moet het verdienend 

vermogen worden versterkt. Vanuit het Collegeprogramma is een optimalisering doorgevoerd van de grondexploitatie 

van 29,1 miljoen euro. 

 

Stationsgebied  

We gaan in 2011 verder met het bouwen aan een aantrekkelijk, goed bereikbaar, economisch optimaal benut en 

duurzaam Stationsgebied. De uitvoering ligt op stoom. In 2011 is het ruwe casco van het woon/winkelgebouw gereed 

en worden de contouren van het Muziekpaleis bovengronds zichtbaar. Het Vredenburgviaduct wordt gesloopt om 

plaats te maken voor nieuwe bruggen over de toekomstige Catharijnesingel. De eerste palen van zowel de OV-terminal 

als het Stadskantoor gaan de grond in. De sporthal en de parkeergarage aan het Jaarbeursplein worden gesloopt, om 

plaats te maken voor Stationsplein west. 

 

Gedurende al deze werkzaamheden blijft het gebied bereikbaar en leefbaar. We constateren dat de tijdelijke 

maatregelen – na een periode van gewenning – werkbaar zijn, maar werken ook aan verdere verbetering. 

Omgevingsmanagement rondom het groeiend aantal bouwputten krijgt volop aandacht van gemeente en partners. We 

gaan daarnaast door met het opstellen en sluiten van overeenkomsten met private partijen en het ontwerpen van 

nieuwe openbare ruimte en gebouwen, waaronder het Stationsplein-Oost en de Nieuwe Stationsstraat. Dit jaar 

verwachten wij ook nieuw beleid voor het fietsparkeren in het Stationsgebied te regelen. Op het Smakkelaarsveld wordt 

de tijdelijke fietsenstalling uitgebreid met ongeveer 3.500 fietsparkeerplaatsen. 

 

We willen deze collegeperiode tot besluiten over het Jaarbeurskwartier komen. Doelstelling daarbij is om het 

Jaarbeurskwartier vanuit duurzaamheidsprincipes te herontwikkelen als voorbeeld van binnenstedelijke 

herstructurering, waarbij functiemenging en dubbel grondgebruik centraal staan. 

 

Een belangrijk thema de komende periode zijn de optimalisatiemogelijkheden. Om de plannen op lange termijn 

sluitend te houden, doen wij in deze begroting voorstellen om de verdiencapaciteit met 15 miljoen euro te verbeteren. 

Zo stellen wij voor om meer woningen toe te voegen op onder meer het Paardenveld en langs de sporen. Bij de 

voorjaarsnota 2011/Bestuursrapportage Stationsgebied werken wij nog andere optimalisatiemogelijkheden uit om tot 

een totaal van 29 miljoen euro te komen. Die leggen wij op dat moment ter besluitvorming voor. 

 

Beheer Openbare Ruimte 

De inrichting, kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate het stadsbeeld. Een 

goede openbare ruimte nodigt uit tot ontmoeting, cohesie en sociaal gedrag. Bewoners, maar ook ondernemers en 

potentiële investeerders in de stad, hechten veel belang aan een aantrekkelijke woonomgeving. Wij blijven werken aan 

het wegwerken van achterstallig onderhoud. In 2010 is al een belangrijke inhaalslag gepleegd en in 2011 investeren 

we opnieuw ruim 24 miljoen euro. Bij het beheer besteden we de komende jaren extra aandacht -in samenhang met de 

uitvoering van het groenstructuurplan en de wijk groenplannen - aan de kwaliteit van het groen, vooral in de 

groenarme en de krachtwijken van de stad. 
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In 2011 houden we tenminste vast aan het huidige onderhoudsniveau van het schoon houden van de stad. Dat vraagt 

extra inspanning. We stimuleren de flexibiliteit en klantgerichtheid van onze medewerkers en stimuleren bewoners tot 

het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ook bij andere onderdelen van het beheer van de openbare ruimte, zoals 

afvalinzameling en het reguleren van het gebruik van de openbare ruimte willen we het niveau van bereikte resultaten 

vasthouden. 

 

Veiligheid  

De afgelopen jaren hebben we vooruitgang geboekt op de veiligheid in onze stad. In de jaren 2002-2009 bijvoorbeeld, 

is de geregistreerde criminaliteit met 40% gedaald. Die daling is vooral te danken aan de afname van geweldsdelicten 

en autokraak. Ondanks de daling blijft landelijk gezien het aantal autokraken in Utrecht het grootst, afgemeten aan het 

aantal inwoners. 

 

We richten ons in 2011 (en de jaren daarop) op een verdere daling van de criminaliteit. We willen dat inwoners zich 

veiliger gaan voelen. Speerpunten van onze aanpak vormen delicten met een grote impact: woninginbraak en geweld. 

Ook de aanpak van autokraak en jongerenoverlast in de wijken blijft prioriteit houden. 

 

De gemeente, politie en openbaar ministerie stellen zich als doel om in 2014 de criminaliteit met 17% te laten dalen 

ten opzichte van 2009. Dat lukt alleen als de driehoekspartners intensief samenwerken. Een daling van de 

criminaliteitscijfers vraagt evenzeer om inzet van andere maatschappelijke partners zoals woningcorporaties, maar ook 

om medewerking van onze bewoners. 

 

Een deel van het veiligheidsprogramma werd de afgelopen jaren betaald uit rijksgelden voor Leefbaarheid en 

Veiligheid. Het rijk voert hierop een korting door van 1,4 miljoen euro. Dat leidt tot bezuinigingen op het Programma 

Veiligheid. Door herschikking van geld kunnen we echter de kern van het veiligheidsprogramma in stand houden. 

  

Cultuur  

Het programma Cultuur ondersteunt zowel de harde infrastructuur (van broedplaats tot Muziekpaleis tot 

wijkcultuurhuis) als de zachte infrastructuur (de makers, festivals en instellingen in diverse disciplines). We zetten in 

op een veelzijdige programmering, kunst en cultuur in de wijk, een bloeiend productieklimaat, broedplaatsen, een 

brede publiekssamenstelling en internationalisering. 

 

De ambitie om Utrecht te nomineren voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 staat recht overeind. In 2013 vieren 

we 300 jaar Vrede van Utrecht: een belangrijke stap bij het verwezenlijken van onze ambitie voor 2018. Naast de 

werkzaamheden voor 2013 werkt de stichting Vrede van Utrecht in 2011 het bidbook voor de nominatie van Culturele 

Hoofdstad van Europa verder uit. Voorwaarde voor de viering in 2013 en de voorbereiding van 2018 is een stevige 

culturele infrastructuur.  

 

Sport 

Utrecht is een dynamische sportstad waar iedereen zoveel mogelijk meedoet op zijn of haar niveau. Met een 

sportdeelname van 64% van de inwoners scoort de stad goed. Wij willen deze trend vasthouden en blijven investeren in 

een goede sportinfrastructuur. Voldoende en goede basisvoorzieningen zijn een voorwaarde voor behoud en groei van 

de sportdeelname. 

 

De sportdeelname van de jeugd is de afgelopen jaren toegenomen. Die lijn willen we vasthouden en versterken. De 

sportdeelname van allochtone meisjes krijgt hierbij extra aandacht, omdat - ondanks een toename- nog steeds sprake 

is van een flinke achterstand. De sportdeelname van volwassenen met een lage sociaaleconomische positie en van 

senioren blijft achter bij die van hoger opgeleiden. Voor deze drie groepen is sport bij uitstek een middel om de 

gezondheid te bevorderen, de sociale integratie te stimuleren en daarmee sociaal isolement te voorkomen. 

  

Door een koppeling te maken tussen top- en breedtesport versterken we het (top)sportklimaat. Topsportlocaties zoals 

Nationaal Topsport Centrum Waterpolo en (eventueel) Hockey, de in 2011 op te leveren Turnhal en Galgenwaard 

dragen hier aan bij. Utrecht is één van de partijen die het Olympisch Plan 2028 steunt. Samen met NOC*NSF en 

Provincie Utrecht werkt de gemeente in 2011 aan de voorbereiding van het Europees Jeugd Olympisch Festival 2013. 
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Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 

Onderwijs en werk vormen de basis voor alle bewoners om zich te ontwikkelen, te emanciperen en naar vermogen deel 

te nemen aan de samenleving. De school speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de kansen voor iedereen. De 

komende jaren versnellen we de uitvoering van de renovatie en (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen in het Utrechtse 

basis en voorgezet onderwijs. Er zijn extra middelen beschikbaar voor verbetering van het binnenklimaat in de 

schoollokalen. In Leidsche Rijn gaan we van start met nieuwe voorscholen en we gaan door met de uitbreiding van 

buitenschoolse opvang in schoolgebouwen.  

 

Samen met schoolbesturen en welzijnsinstellingen werken we aan de uitvoering van de Utrechtse Onderwijs Agenda 

waarbij we optimale kansen willen scheppen voor elke leerling en inzetten op het behalen van een startkwalificatie. 

Ambities daarbij zijn een hogere standaard van de Nederlandse taal, meer doorstroming van leerlingen naar een hoger 

niveau, een actieve kennismaking van een grotere groep leerlingen met de sociale en culturele diversiteit van onze 

samenleving en de verhoging van de professionaliteit van de leraren.  

 

Volwasseneneducatie blijft van belang als onderdeel van het participatiebudget. De Bibliotheek Utrecht blijft zorgen 

voor een vrije en laagdrempelige toegang tot bronnen van kennis en cultuur. 

 

Welzijn  

Ons welzijnsbeleid krijgt in 2011 gestalte door middel van het programma Vernieuwend Welzijn. Om ruimte te creëren 

voor nieuwe initiatieven onderwerpen wij in 2011 al onze subsidierelaties aan een toetsing. Vrijwilligers en 

mantelzorgers krijgen de ondersteuning die nodig is om hun rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Zo stellen wij 

voor om in 2011 de nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers(organisaties) in te voeren. Deze omvat zowel 

fysieke (= accommodaties) als inhoudelijke ondersteuning. Tegelijkertijd investeren we verder in de toegankelijkheid 

van bestaande accommodaties in de sociale infrastructuur. Daarnaast willen we initiatieven in het zelfbeheer van 

accommodaties mogelijk maken. Met de aanpak Sociaal Isolement richten wij ons op signalering en bestrijding van 

sociaal isolement.  

 

De organisatie van de loketfunctie voor de Wmo hebben we opgedragen aan de wijkwelzijnsorganisaties. In 2011 

zetten we in op de speerpunten uit de 'Nota Agenda 22' die zijn gericht op mensen met een verstandelijke of langdurig 

psychische beperking. De wijze waarop wij individuele Wmo-voorzieningen verlenen leggen wij vast in een nieuwe 

beleidsvisie. De continuering van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers is afhankelijk van een sluitende 

aanpak van het Rijk. Tot dat moment zetten wij in 2011 onze aanpak voort om illegaliteit te voorkomen.  

 

Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering  

Het programma Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering gaat uit van onze nieuwe visie op maatschappelijke 

participatie en dienstverlening. Uitgangspunt van de Participatienota die eind 2010 verschijnt is 'Iedereen doet naar 

vermogen mee'. Werkproces, klantbenadering en een efficiëntere organisatie zijn uitgewerkt in een nieuw 

Dienstverleningsconcept. Jongeren en inburgeraars blijven ook in 2011 belangrijke doelgroepen, voor wie passende 

trajecten worden aangeboden. Bij jongeren leggen wij de nadruk op een leerwerkaanbod. Voor de groep inburgeraars 

bestaat het aanbod van 1.500 trajecten voor tenminste 80% uit duale trajecten (inburgeren met een participatie 

component). Om te voorkomen dat een uitkering ten onrechte wordt verstrekt maken we gebruik van de Utrechtse 

handhavingsmix en de Utrechtse handhavingsprincipes. 

 

Als gevolg van de economische crisis verwachten we een grotere toestroom op de bijzondere bijstand, de U-pas en de 

schuldhulpverlening. Om het huidige beleid te kunnen voortzetten is een meerjarig beleidsplan armoedebestrijding 

nodig. Hierin krijgt een nog hoger bereik van financiële regelingen veel aandacht evenals het bereik op het gebied van 

participatie zoals de sportdeelname door kinderen. Een belangrijk aandachtspunt binnen de armoedebestrijding is de 

schuldhulpverlening. De al bestaande (preventieve) maatregelen zetten we onverminderd voort. In 2011 zal naar 

verwachting het grootste deel van de wachtlijst Schuldhulpverlening zijn weggewerkt en de wachttijden zijn 

geminimaliseerd. 

 

Volksgezondheid  

We willen dat alle Utrechters zich optimaal gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven. Om dit te bereiken is een 

goede samenwerking met maatschappelijke partners en Agis Zorgverzekeringen (convenant Utrecht Gezond!) 

belangrijk. Het verbeteren van de psychosociale gezondheid van inwoners blijft onze aandacht houden. We stimuleren 

een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren. Een gezond gewicht en preventie van alcoholgebruik zijn daarbij 

belangrijke thema's. We streven ernaar om de risico's voor ongeboren kinderen te beperken. Daarnaast ondersteunen 

 13



we ouders in een vroeg stadium bij de opvoeding van hun kind(eren). We zijn er voor de kwetsbare mensen in de stad. 

We bieden opvang en begeleiding aan dak- en thuislozen en helpen hen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. 

Daarnaast blijven we als gemeente alert en voorbereid op mogelijke (grootschalige) verspreiding van infectieziekten. 

Het voorstel voor een experiment rond het reguleren van de achterdeur van coffeeshops is in 2011 gereed. 

 

Vastgoed 

Ons vastgoedbeleid is verankerd in twee verschillende beleidsstukken: de kadernota Vastgoed en het jaarlijks 

terugkerende Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV). Het jaar 2011 is een overgangsjaar. Vanaf 2012 wordt voortaan in 

één MPV over al het gemeentelijk vastgoed gerapporteerd. 

 

Het Vastgoed wordt ontwikkeld en beheerd op de vastgoedafdelingen van de diensten SO en DMO. De komende jaren 

wordt de samenwerking tussen deze twee delen geïntensiveerd. Uiterlijk bij de ingebruikname van het stadskantoor 

moet dat leiden tot samenvoeging. In deze begroting geven we hieraan al uitvoering door middel van de presentatie 

van één programma Vastgoed. Momenteel vindt er een heroverweging plaats van ons vastgoedbezit. Wij komen met 

voorstellen met betrekking tot de verkoop van panden om middelen vrij te maken voor de uitvoering van ons 

collegeprogramma. 

  

Lokale Democratie en Wijkgericht Werken  

Door het toepassen van de Utrechtse Participatiestandaard bij alle plannen van de gemeente vergroten we de invloed 

en betrokkenheid van bewoners. Door nieuwe vormen van participatie onder andere via internet en de sociale media te 

ontwikkelen willen we de inbreng van bewoners, ondernemers en organisaties in de stad beter benutten. 

 

Het leefbaarheidsbudget zetten we in om met eigen inbreng van bewoners en ondernemers de sociale cohesie te 

stimuleren en bij te dragen aan een veilige en prettige leefomgeving. Onze bestuurlijke partners (regionaal, nationaal 

en internationaal) blijven we betrekken bij de ontwikkeling van de stad. In samenwerking met diverse instellingen in de 

stad willen we Utrecht internationaal als een duurzame stad op de kaart zetten. 

 

Wonen en Monumenten  

Wij verwachten dat er in 2011 1800 woningen kunnen worden opgeleverd: in Leidsche Rijn 1100 en binnenstedelijk 

700 woningen. Op basis van een uitwerking van onze Woonvisie vernieuwen we in 2011 de bestaande afspraken met 

de woningbouwverenigingen, zoals vastgelegd in prestatieafspraken en 'De Utrechtse Opgave (DUO)'. 

 

We zetten in op duurzaamheid bij nieuwbouw, op energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en de 

herstructureringsprojecten in de bestaande stad. In een open en constructieve samenwerking met partners in de stad 

willen we de kwantiteit en kwaliteit van onze woningvoorraad vergroten, de wachttijd voor een sociale huurwoning 

verminderen en extra aandacht geven aan starters en studenten, onder andere via het voortzetten van de 

starterslening. In 2011 bereiden we de bouw voor van starterswoningen op De Uithof. In het (kern)winkelgebied in de 

binnenstad blijven wij hergebruik van leegstaande verdiepingen van winkelpanden voor wonen stimuleren. 

 

De invoering van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) heeft verstrekkende gevolgen voor de 

vergunningverlening en de handhaving. We zorgen dat de verlening van de omgevingsvergunning en handhaving 

voldoen aan de eisen van de wet. We werken aan een integraal handhavingprogramma voor Stadsontwikkeling, 

Stadswerken, Brandweer en Openbare orde en veiligheid. Via klantonderzoek werken we aan verbetering van onze 

dienstverlening bij de uitvoering van onze publiekstaken. 

 

Wij zetten ons in voor instandhouding en een goed gebruik en beheer van onze monumenten en ons archeologisch 

erfgoed. Wij stimuleren onderzoek naar, en publicaties en tentoonstellingen over onze rijke cultuurhistorie als middel 

voor stadpromotie en stadontwikkeling. Daarbij ondersteunen wij particuliere initiatieven als Kerken Kijken en Open 

Monumentendag. Waar mogelijk passen we cultuurhistorisch waardevolle structuren in bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen. Wij blijven ons inzetten voor ons Romeins- en middeleeuws erfgoed in Leidsche Rijn en andere 

stadsdelen. Op interactieve wijze werken we aan een erfgoedagenda en een integrale erfgoedverordening waarbij wij 

ook groene monumenten betrekken. 
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Milieu en Duurzaamheid  

Vanuit het programma Milieu en Duurzaamheid werken we aan een gezonde en duurzame stad en investeren we in 

energiebesparing en duurzame energie. We benutten hierbij de energie en creativiteit die bij bewoners, instellingen en 

bedrijven op het thema duurzaamheid aanwezig is. Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld. We werken er 

aan dat Utrecht in 2020 30% minder CO2 uitstoot en 20% van de energie duurzaam opwekt conform de landelijke 

doelstelling. We komen deze herfst met een plan van aanpak waarin we de voorstellen nader uitwerken. We richten ons 

hierbij op wonen (corporatiewoningen en particuliere woningen), op het verduurzamen van de bedrijvigheid en de 

mobiliteit en op de eigen gemeentelijke organisatie. 

 

Met preventie, sanering en beheer werken we aan de beperking van de gezondheidsrisico’s van bodemverontreiniging, 

geluidshinder en luchtkwaliteit. Omdat minder rijksmiddelen beschikbaar zijn, ligt bij de aanpak van 

bodemverontreiniging de gemeentelijke rol steeds meer bij begeleiding van sanering door marktpartijen. We toetsen 

nieuwe ruimtelijke plannen onder meer op een adequate scheiding van geluidsbronnen en geluidsgevoelige 

bestemmingen zoals scholen en woningen. Ook bewaken we het effect van maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad 

te verbeteren. 

 

Economische Zaken 

Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen van onze stad werken we aan een duurzame groei van de Utrechtse 

economie en werkgelegenheid. We stimuleren ondernemers tot energiebesparing en een zo schoon mogelijke 

productie. We stimuleren bedrijven en organisaties die passen binnen het duurzaam economisch profiel van Utrecht 

om zich hier te vestigen. We richten ons op revitalisering van bestaande bedrijventerreinen als Overvecht en Lage 

Weide en zetten in op versterking van de bedrijvigheid in de wijken. Daarbij ondersteunen wij starters, zzp'ers en 

(nieuwe) innovatieve bedrijven. Speciale aandacht hebben wij voor bedrijven en projecten op het gebied van ICT, 

gaming, zakelijke dienstverlening en duurzaamheid. 

 

Met straatmanagement zorgen we voor een goed leef- en vestigingsklimaat van de Utrechtse winkelgebieden. Een 

goede woon-, werk- en leefomgeving (schoon, heel en veilig) is essentieel voor de ontwikkeling van de Utrechtse 

economie. 

 

Via netwerk- en themabijeenkomsten ondersteunen we (kleine) ondernemers. Met het georganiseerde bedrijfsleven 

staan we in goed contact en hebben we nauw overleg. 

 

Stadspromotie  

Het nationaal en internationaal profileren van Utrecht als stad van kennis en cultuur gebeurt in nauwe samenwerking 

met bewoners, kennisinstellingen en het Utrechtse bedrijfsleven. Via de Utrecht Development Board werken we aan het 

vormgeven van Utrecht als kennisstad en aan versterking van een duurzaam economisch profiel van de stad. 

 

In 2011 ligt de nadruk op het promoten en versterken van projecten van gemeente en partners in de stad. We doen dat 

door het in 2010 succesvol gelanceerde merk en logo van de stad Utrecht te linken aan evenementen, festivals, 

zakelijke congressen, internationale tentoonstellingen en beurzen. Via Toerisme Utrecht promoten we de stad als 

(inter)nationale toeristische bestemming, waarbij nadruk ligt op het stimuleren van verblijfstoerisme. In 2011 werken 

we verder aan de marketing van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013. 

 

Diversiteit en Integratie  

Na de beëindiging van het programma Diversiteit en Integratie zijn de doelstellingen voor diversiteit grotendeels 

toegevoegd aan het programma Welzijn. Op grond daarvan zetten wij in 2011 onder meer in op: realisering van het 

plan van aanpak zoals vastgesteld in het najaar van 2010, het sluiten van allianties met bedrijven, op 

migrantenorganisaties, op homo- en lesbische emancipatie, op antidiscriminatie en kleurrijk vrijwilligerswerk en 

voortzetting van de Dag van de Dialoog en het Wereldfeest. 

 

Tot slot  

Met deze programmabegroting zetten we in 2011 een belangrijke stap in de uitvoering van ons collegeprogramma 

'Groen, Open en Sociaal'. In onze voorstellen laten wij voldoende ruimte voor zowel de gemeenteraad als voor 

participerende bewoners, organisaties, professionals en partners. We zullen de resultaten met regelmaat 

terugkoppelen aan de gemeenteraad en de inwoners van onze stad. 
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Deel 1 Beleidsbegroting 
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Hoofdstuk 1 Programma's 
 

 



Algemene doelstelling 

Jeugd 

      

De Utrechtse jeugd groeit op tot gezonde, 

betrokken, actieve en zelfstandige burgers. 
    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Meer jeugdigen spelen veilig en met 

plezier buiten, doen mee aan een 

aansprekend vrijetijdsaanbod en 

hebben een stem bij de ontwikkeling 

van voor hen belangrijke thema's.  

1.1 Uitbreiden van formele en informele 

speelruimte, aanbieden van voldoende en 

gevarieerde vrijetijdsactiviteiten en creëren 

van voldoende participatiemogelijkheden 

voor jeugdigen.  

2.487 

      

 2. Meer (kwetsbare) jongeren 

ontwikkelen hun talenten, doorlopen 

een goede schoolloopbaan en 

vergroten hun kansen op de 

arbeidsmarkt. 

 2.1 Uitbreiden van het aantal brede 

scholen en verbinden van voorzieningen 

rondom de scholen. 

 7.909  

      

 

  2.2 Beter aansluiten van onderwijs op de 

arbeidsmarkt en actief toe leiden naar 

arbeid. 

 1.529 

      

 3. Meer jeugd groeit gezond en 

zonder problemen op. 

 3.1 Op basis van gegevens monitoren hoe 

het met de gezondheid, attitude en leefstijl 

van de Utrechtse Jeugd gaat, waar nodig 

ondernemen we actie. 

 109 

      

 

  3.2 Tijdige inzet van professionele hulp, 

goed afgestemd en zonder schotten 

tussen lokaal preventief- en zwaarder 

geïndiceerd aanbod. 

 7.730 

      

 4. Minder jeugd veroorzaakt overlast 

of gedraagt zich crimineel. 

 4.1 Een gerichte aanpak en specifiek 

aanbod moet jongeren 

toekomstperspectief bieden, waarmee 

(verder) afglijden naar criminaliteit of 

veroorzaken van overlast voorkomen 

wordt. 

 402 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.1 Jeugd 

Utrecht is een jonge stad! Ongeveer één derde van de inwoners is jonger dan 24 jaar. Net als in de rest van de 

bevolking zijn al die kinderen en jongeren verschillend van elkaar. Ieder met eigen kwaliteiten en talenten, en soms 

ook met eigen risico's of problemen. Ruim honderdduizend unieke individuen die samen de toekomst van onze stad 

vormen. 

 

Daarom geeft ons college hoge prioriteit aan jeugd, zoals neergelegd in het collegeprogramma 'Groen, Open en 

Sociaal'. We willen dat al die jeugdigen in onze stad zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Daarvoor scheppen we de 

juiste kansen en proberen we problemen zo vroeg mogelijk te voorkomen of op te lossen. 

 

In 20

• ernieuwen van het jongerenwerk. 
11 liggen de prioriteiten bij: 

 V
• et blijven tegengaan van de jeugdwerkloosheid.  H
• orgen dat ieder kind zo snel mogelijk het juiste (zorg)aanbod ontvangt.  Z
• Een goede aanpak van 12-min problematiek en van overlast door jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

 

Het programma Jeugd is een gemeentebreed programma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder 

Jeugd. Het heeft tot doel om samenhang en regie aan te brengen in het stedelijk jeugdbeleid. Vier maatschappelijke 

doelen vormen de basis van het jeugdbeleid. De programma's 'Onderwijs, Educatie en Bibliotheek', 'Welzijn', 

'Volksgezondheid' en 'Veiligheid' leveren eveneens een bijdrage aan de doelen van het programma Jeugd.  

1.1.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

De Utrechtse jeugd groeit op tot gezonde, betrokken, actieve en zelfstandige burgers. 

 

Het Utrechtse jeugdbeleid is er voor alle jeugd in Utrecht. We brengen wel een duidelijke verdeling van 

beleidsintensiteit aan over verschillende 'groepen' jeugdigen. Zo werkt het jeugdbeleid van 'breed' met recreatieve 

activiteiten voor iedereen (doelstelling 1) tot 'smal' met specialistische interventies voor specifieke doelgroepen 

(doelstelling 4). 

 

Effectdoelstelling 1: Vrije tijd 

Meer jeugdigen spelen veilig en met plezier buiten, doen mee aan een aansprekend vrijetijdsaanbod en hebben een 

stem bij de ontwikkeling van voor hen belangrijke thema's. 

 

Kinderen en jongeren krijgen de ruimte om buiten te spelen en te verblijven. Een aantrekkelijk, gevarieerd en bekend 

vrijetijdsaanbod biedt de jeugd kansen haar talenten te ontwikkelen, zodat zij opgroeit tot gezonde, zelfstandige en 

actieve burgers en uitval voorkomen wordt. We stimuleren dat jeugdigen bij beleid en projecten die hen aangaan als 

vanzelfsprekend betrokken worden (participatieve lokale democratie) en dagen hen uit om echt mee te doen. 

 

Effectdoelstelling 2: Ontwikkeling en arbeid 

Meer kwetsbare jeugdigen ontwikkelen hun talenten, doorlopen een goede schoolloopbaan en vergroten hun kansen 

op de arbeidsmarkt. 

 

Sommige jeugdigen hebben een steuntje in de rug nodig om zich optimaal te ontwikkelen. Dit kan zijn op het gebied 

van school, werk of bij het ontwikkelen van sportieve, culturele of andere capaciteiten. Via onder andere voorschools 

aanbod, Brede Scholen, het actieplan 'Jeugdwerkloosheid' en de 'Vreedzame Wijk', bereiken we dat kinderen en 

jongeren in alle fasen van hun jeugd de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. In een Vreedzame Wijk worden 

kinderen niet alleen op school, maar ook in bijvoorbeeld de speeltuin, het buurthuis en de sportvereniging op dezelfde 

wijze aangesproken en leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving. 
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Effectdoelstelling 3: Zorg 

Meer jeugd groeit gezond en zonder problemen op. 

 

We stimuleren een opvoedklimaat waarin het voor jeugdigen en ouders normaal is om opvoedvragen te benoemen, 

tegelijkertijd motiveren we hen om zelf en samen met hun sociale netwerk opvoedingsvragen of lichte 

opvoedingsproblemen aan te pakken. We zorgen er voor dat iedereen die dit nodig heeft, snel en gemakkelijk bij de 

juiste professionele hulp terecht komt. 

 

We investeren hiervoor in hulpverlening die dichtbij en snel geboden wordt en die kwalitatief goed is. Daarbij letten we 

zowel op kwaliteit en duurzaamheid van de geboden hulp als op de ervaringen en tevredenheid van de gebruikers. De 

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Utrecht vervullen daarin de spilfunctie in de wijk doordat zij dichtbij, 

laagdrempelig en fysiek aanwezig zijn. Ook hun regierol en netwerkfunctie, die we in 2010 verder versterken, spelen 

hierbij een belangrijke rol. 

 

Effectdoelstelling 4: Veiligheid 

Minder jeugd veroorzaakt overlast of gedraagt zich crimineel. 

 

Een kansrijke toekomst vormt de beste preventie tegen criminaliteit en overlastgevend gedrag. We voorkomen (verder) 

afglijden naar criminaliteit van (risico) jongeren door hen, naast een stevige aanpak, met gericht aanbod ook 

toekomstperspectief te bieden. Inzet van het beleid is dat jongerenoverlast en geregistreerde criminaliteit onder 

jongeren in 2011 laag blijft. Bij het tegengaan van jeugdcriminaliteit en overlast door jongeren werken we nauw samen 

met het programma Veiligheid. 

 

Relevante omgevingsfactoren 

Er ligt een bestuursakkoord 'Samen aan de slag' (Rijk en VNG) en een landelijk beleidsprogramma ‘Alle kansen voor 

kinderen’. Een aantal landelijke geldstromen blijven gebundeld in de Brede Doeluitkering Centra Jeugd en Gezin. 

 

De decentralisatie uitkering Leefbaarheid en Veiligheid zal in 2011 fors lager uitvallen dan in andere jaren. Deze 

bezuinigingsmaatregel zal ook doorwerken op het aanbod van jeugd en veiligheid. 

 

De provincie en de gemeente Utrecht hebben een samenwerkingsagenda, waarin jeugd prioriteit heeft. Uitvoering van 

de pilot 'wrap-around care' en de pilot 'Nazorg na Jeugdzorg' zijn voorbeelden van projecten die voortkomen uit de 

samenwerkingsagenda. 

 

Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

    

1.a 

Percentage jeugd dat deelneemt aan 

georganiseerde vrijetijdsbesteding 72% 73% 75% 

1.b 

Percentage scholen (groep 7 en 8) dat 

deelneemt aan de kinderraadsvergadering 80% 85% 100% 

2.a 

Verbetering doorstroom havo/vwo en meer 

evenredige vertegenwoordiging 

van achterstandskinderen n.v.t. nnb1 nnb 

2.b 

Verbetering deelname aan reguliere 

buitenschoolse activiteiten (sport/cultuur, 

etcetera) en meer evenredige deelname van 

achterstandskinderen n.v.t. nnb1 nnb 

2.c Percentage terugdringing jeugdwerkloosheid  2%  

2.d 

Percentage extra jongeren toegeleid naar 

toekomstige risicosectoren: zorg, techniek en 

bouw  2,5% n.v.t. 

                                                           
 
 
1 De indicatoren worden nog nader bepaald. Dit is nog in onderzoek. 
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Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

    

3.a 

Percentage ouders met soms 

opvoedingsproblemen2 22% 22% 22% 

3.b 

Percentage ouders met vaak 

opvoedingsproblemen  2% 2% 2% 

3.c 

Vermindering van groei instroom in 

geïndiceerde jeugdzorg  10% 20% 

4.a Ervaren jongerenoverlast:  zie programma Veiligheid 

1.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Vrije Tijd 

Prestatiedoelstelling 1.1: Vrije tijd en participatie 

Uitbreiden van formele en informele speelruimte, aanbieden van voldoende en gevarieerde vrijetijdsactiviteiten en 

creëren van voldoende participatiemogelijkheden voor jeugdigen. 

 

We zorgen in 2011 dat de Jantje Betonnorm wordt toegepast bij de (her)inrichting van openbare ruimte in de stad. We 

ontwikkelen wijkspeelruimteplannen (inclusief uitvoeringsparagraaf) voor de wijken Oost, Noord oost, Binnenstad, 

Overvecht en West en monitoren de uitvoering van eerder vastgestelde wijkspeelruimteplannen. 

 

In 2011 start de uitvoering van het vernieuwd jongerenwerk (ondergebracht in één stedelijke organisatie), dat jongeren 

stimuleert hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfredzaam te zijn. 

 

We zetten in 2011 de succesvolle jongerenwebsite Jong030.nl voort. Bij de verdere uitbouw hiervan hebben jongeren 

een belangrijke stem. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om te komen tot één brede vrijetijdspas voor jongeren, 

om het vrijetijdsaanbod ook voor (financieel) kwetsbare jeugdigen eenvoudig toegankelijk te maken. 

 

De jongerendenktank U-shake en de Kinderraadsvergadering, beiden een begrip in Utrecht, vinden ook in 2011 

doorgang. 

Ontwikkeling en Arbeid 

Prestatiedoelstelling 2.1: Optimale ontwikkeling 

Uitbreiden van het aantal brede scholen en verbinden van voorzieningen rondom de school. 

 

Tijdens de basisschoolleeftijd en daarna investeren we in de ontwikkelingskansen van kinderen. Via de Brede School 

werken we verder aan een goede afstemming van het binnen- en buitenschoolse aanbod, de ouderbetrokkenheid en 

talentontwikkeling. Samenwerking tussen organisaties staat hierbij centraal en is belangrijker dan gezamenlijke 

huisvesting. We faciliteren deze samenwerking door middel van het inzetten van combinatiefuncties. In het primair 

onderwijs wordt vooral wijkgericht gewerkt; het voortgezet onderwijs is meer gericht op de omgeving van de school. 

Een actueel thema is de discussie 'Andere schooltijden' die inzoomt op de structurele samenwerking en inbedding van 

kinderopvang in Brede school primair onderwijs. De samenhang met het programma Onderwijs, Educatie en 

Bibliotheek spreekt voor zich. 

 

                                                           
 
 
2 Met de toegenomen aandacht voor opvoedingsvragen (onder andere op televisie, maar ook door laagdrempelige 

informatie via de CJG's) geven ouders eerder toe dat zij soms opvoedingsproblemen ervaren. De oorspronkelijke 

planning van 14% is hierdoor niet langer reëel. 
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De succesvolle methode 'Vreedzame Wijk' zetten we voort in Overvecht en breiden we uit naar Kanaleneiland en (delen 

van) Noordwest. 

Ook investeren we in 2011 in een uitbreiding van het aantal voorschoolplaatsen, vooral in Leidsche Rijn. Zie 

programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek voor een uitgebreide beschrijving van de prestaties op het gebied van 

voorschools aanbod. In de derde technische wijziging van 2010 is ook het budget voor de voor- en vroegschoolse 

educatie overgeboekt naar het programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek. 

 

Prestatiedoelstelling 2.2: Voorkomen voortijdige schooluitval 

Beter aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt, voorkomen voortijdige schooluitval en actief toeleiden naar arbeid. 

 

In 2011 gaan we door met de uitvoering van het actieplan 'Jeugd sterker uit de crisis'. We blijven investeren op de vier 

ngrijkste gebieden: bela

• ersterking aanpak voortijdig schoolverlaten met onder andere extra schoolmaatschappelijk werk.  V
• ersterking van sturing op beroepskeuze van jeugdigen door afspraken met bedrijven en onderwijsinstellingen.  V
• ersterking van competenties van vmbo- en mbo-leerlingen met onder andere extra stages en leerwerkplaatsen.  V
• Extra inzet op toeleiding van werkloze jongeren naar baan of opleiding via het jongerenloket. 

 

Bij de uitvoering van het stedelijk actieplan Jeugdwerkloosheid werken we nauw samen met de programma's 

'Onderwijs, Educatie en Bibliotheek' en 'Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering'. 

Zorg 

Prestatiedoelstelling 3.1: Gezonde leefstijl Jeugd 

Monitoren van de gezondheid, attitude en leefstijl van de Utrechtse jeugd. 

 

Met behulp van de jeugdmonitor volgen we de resultaten van de programma's Jeugd en Volksgezondheid. Daarvoor 

bevragen we jongeren zelf over hun fysieke en mentale gezondheid en hun leefstijl. In 2011 presenteren we gegevens 

van de meting onder basisschoolleerlingen. 

 

Prestatiedoelstelling 3.2: Zorgstructuur Jeugd en ouders 

In de Centra voor Jeugd en Gezin verbinden we de signalering van opvoed- en opgroeiproblemen met het toeleiden 

naar en coördineren van zorg. 

 

Vanaf 2011 bereiden we ons voor op de komst van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeente. Op het moment dat 

professionele hulp nodig is, dan is die snel en toegankelijk voorhanden. Dit geldt ook voor de geïndiceerde jeugdzorg; 

in 2011 maken we een begin met het snel en zonder schotten inzetten van geïndiceerde zorg in het gemeentelijk 

domein. De zes CJG's in Utrecht zijn daarvoor de spil in de wijk. Jeugd Advies Teams en Opvoedbureau vormen mede 

de spil van de CJG's. 

 

De resultaten van de pilot 'Wrap around care' zullen in 2011 beschikbaar komen. Indien deze positief zijn wordt 'Wrap 

around care' in Utrecht dé methodiek voor hulpverlening aan en coördinatie van multiprobleemgezinnen.  

 

We stimuleren in 2011 verder de empowerment van jeugdigen en ouders; we willen de eigen kracht van gezinnen en 

hun omgeving versterken. 
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Veiligheid 

Prestatiedoelstelling 4.1: Jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast 

Een gerichte aanpak en specifiek aanbod moet jongeren toekomstperspectief bieden, waarmee (verder) afglijden naar 

criminaliteit of veroorzaken van overlast voorkomen wordt. 

 

We zorgen er voor dat de jeugdoverlast in 2011 niet toeneemt. Voor jongeren die criminele activiteiten plegen, of 

dreigen af te glijden richting de criminaliteit, hebben we een toekomstgerichte aanpak. Deze aanpak bestaat uit een 

mix van preventieve, curatieve en repressieve activiteiten. We werken hiervoor nauw samen met het 'Veiligheidshuis', 

de Politie en Justitie. Aanpak van de problemen met overlast en jeugdcriminaliteit vergt een lange adem, daarom zetten 

ooral de al ingeslagen koers voort. Het gaat daarbij in 2011 onder andere om: we v

• Uitvoering van de ‘Aanpak overlastgevende en criminele jeugd’ (groepsaanpak). Voor tenminste 21 hinderlijke, 

verlastgevende en criminele groepen voeren we een gefocust plan van aanpak uit. o

• ieden van nazorg voor jongeren die uit detentie komen, zoals 'Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer' en Titan.  B
• Vervolg op de aanpak Marokkaanse jongeren, 'Onze Toekomst II – voorkomen criminele loopbaan Marokkaanse 

eugd', dat een looptijd heeft tot en met 2013, waarvoor het Rijk opnieuw middelen beschikbaar heeft gesteld. J

• Voortzetten en optimaliseren van preventieve inzet zoals de jongeren op straat (JOS)-aanpak, School en Veiligheid 

n Forza en Tawazoun. e

• Voorkomen jeugdprostitutie (meisjes én jongens), via het project Pretty Woman en voorlichting op scholen. 

 

Daarnaast gaan we in 2011 actief aan de slag met twee specifieke doelgroepen. We komen met voorstellen voor de 

aanpak van kinderen onder de twaalf jaar (12-minners) die overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. Ook voor 

jongeren met een licht verstandelijke beperking komen we met voorstellen voor een specifieke aanpak. 

 

Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1.a Aantal uren openstelling speeltuinen 30.000 30.000 32.500 

1.1.b Bereik scouting 1.200 1.300 1.300 

2.1.a Aantal brede scholen 

11PO 

9 VO 

13 PO 

11VO 

14PO 

12VO 

2.1.b Aantal aangestelde combinatiefunctionarissen  22 fte  28 fte 36 fte 

2.2.a 

Aantal jongeren dat via jongerenloket is 

toegeleid naar school of werk  8003
  

2.2.b 

Vormgeven aantal leerwerkallianties (zorg, 

techniek en bouw)  2 3 

3.1.a 

Percentage deelnemende scholen aan de 

Jeugdmonitor 

100% VO 

(2010) 40% PO 

100% VO 

 

100% V0 

 

3.2.a Aantal Centra voor Jeugd en Gezin 5 74
 94 

3.2.b 

Begeleiding van aantal gezinnen met 

opvoedingsproblemen (opvoedbureau) 910 900 900 

3.2.c 

Percentage geëvalueerd hulpverleningsaanbod 

en daarmee effectieve inzet van zorg 25% 40% 60% 

3.2.d 

Het aantal trajecten waarin lokale zorg en 

geïndiceerde zorg in één aanpak wordt geboden  >50 >100 

4.1b 

Aantal aangepakte criminele/overlastgevende 

groepen  zie programma Veiligheid 

                                                           
 
 
3 Afhankelijk van effecten kredietcrisis en inzet middelen uit stedelijk en regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. 
4 Inclusief 1 digitaal Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 27



1.1.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Vrije tijd en participatieaanbod 3.668 3.421 2.487 3.450 3.449 3.449 

Optimale ontwikkeling 3.982 5.185 7.909 8.749 8.114 8.194 

Gezonde leefstijl jeugd 100 107 109 109 109 109 

Zorgstructuur jeugd en ouders 7.468 7.222 7.730 4.891 4.890 4.890 

Voorkomen voortijdige schooluitval 0 1.500 1.529 29 29 29 

Jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast 454 398 402 402 402 402 

       

Totaal lasten 15.672 17.833 20.164 17.630 16.992 17.072 

       

Baten       

Vrije tijd en participatieaanbod -1 0 0 0 0 0 

Optimale ontwikkeling 601 0 0 0 0 0 

Gezonde leefstijl jeugd 0 0 0 0 0 0 

Zorgstructuur jeugd en ouders 1.935 2.266 2.909 70 70 70 

Voorkomen voortijdige schooluitval 0 0 0 0 0 0 

Jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast 0 0 0 0 0 0 

       

Totaal baten 2.535 2.266 2.909 70 70 70 

       

Saldo lasten en baten 13.137 15.567 17.255 17.560 16.922 17.002 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 3.499 0 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 9.638 15.567 17.255 17.560 16.922 17.002 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Vrije tijd en participatie 

De lasten dalen doordat de gemeentebrede toerekening van de nog in te vullen taakstellingen voor de gehele Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) (efficiency 0,766 miljoen euro, vacaturestop 0,197 miljoen euro) voorlopig bij 

het programma Jeugd zijn geplaatst. Deze taakstelling wordt nog over de programma's van de DMO verdeeld. 

 

Optimale ontwikkeling 

De toename van de lasten betreft extra middelen voor vroeg- en voorschoolse educatie, voortijdig schoolverlaten en 

peuterspeelzalen. Deze bedragen hevelen we bij de derde technische wijziging 2010 en eerste technische wijziging 

 over naar het programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek: 2011

• ,944 miljoen euro decentralisatie uitkering Preventief lokaal jeugdbeleid voor voortijdig schoolverlaters.  0
• ,447 miljoen euro Kwaliteit peuterspeelzalen.  0
• ,120 miljoen euro uit ons collegeprogramma voor voorscholen in Leidsche Rijn.  1
• 0,200 miljoen euro voor voorscholen uit de meerjarenraming 2009. 
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Zorgstructuur jeugd en ouders 

De baten stijgen in 2011 met 0,643 miljoen euro als gevolg van de toename van de Brede doeluitkering (BDU) Centra 

voor Jeugd en Gezin (CJG). De lasten stijgen met hetzelfde bedrag en dalen met 0,136 miljoen euro als gevolg van een 

technische aanpassing van de kostentoerekening. 

 

Voorkomen voortijdige schooluitval 

Dit betreft de middelen voor het stedelijk actieplan jeugdwerkloosheid die beschikbaar zijn gesteld voor 2010 en 

2011. De toename van middelen betreft het accres voor 2011. 

 

 



Algemene doelstelling 

Publieksdienstverlening 

 

    

De gemeente Utrecht wil excelleren in 

publieksdienstverlening die past bij de wettelijke 

kaders en de ambities van de stad. 

    

      

 

Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Kosten 

      

 1. Klanten zijn tevreden over het contact met 

de gemeente. 

 1.1 Het geven van duidelijke informatie 

aan de klanten. 

 5.757 

      

 2. Klanten zijn tevreden over de geleverde 

(wettelijke) producten en diensten. 

 2.1 Betrouwbaar, actueel en juist 

bestand van persoonsgegevens 

(Gemeentelijke BasisAdministratie 

personen). 

 12.047 

      

 3. Geen stijging van de klachten over het niet 

nakomen van de servicenormen. 

 3.1 De gemeente hanteert de 

servicenormen. 

 655 

      

 4. Klanten kiezen steeds vaker voor het 

snelste en meest flexibele contactkanaal. 

 4.1 Vereenvoudiging en digitalisering 

van producten en sturing op 

kanaalgebruik. 

 0 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.2 Publieksdienstverlening 

Individuele bewoners, ondernemers en professionals maken gebruik van de publieksdienstverlening van onze 

gemeente. Wij willen de dienstverlening moderniseren om in te kunnen spelen op de vraag om altijd en overal 

uik te kunnen maken van onze diensten. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: gebr

• e vraag staat centraal: de vraag van bewoners, ondernemers en professionals staat centraal in ons handelen.  D
• Snel en zeker: wij zorgen ervoor dat bewoners, ondernemers en professionals hun zaken snel en zeker kunnen 

egelen r

• én gemeente: wij opereren als één gemeente.   E
• Eenmalige uitvraag gegevens: wij stellen geen overbodige vragen en gegevens waarover wij beschikken vragen 

e niet nog een keer. w

• ransparant en aanspreekbaar: wij gebruiken servicenormen en dragen deze uit.   T
• Efficiënt: wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk heeft het elektronische 

communicatiekanaal de voorkeur.  

 

Deze verbeteringen vragen de komende jaren investeringen. Maar het levert ook veel op. Naast het evidente voordeel 

voor de klant zijn door procesinnovatie en internetgebruik ook efficiencyvoordelen te bereiken. Hierdoor kunnen de 

noodzakelijke investeringen op termijn worden terugverdiend. Wij zullen dit in de voorjaarsnota 2011 uitwerken in een 

investeringsplan met meetbare resultaten en concrete maatregelen.  

1.2.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de 

stad. 

 

De g

• et geven van duidelijke en herkenbare informatie aan de klanten; 
emeente Utrecht gaat verder met het verbeteren van de dienstverlening. De nadruk ligt daarbij op: 

 h
• et uitbreiden van het meervoudig gebruik van het Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA);  h
• lanten weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten en zijn daar tevreden over;  k
• de dienstverlening vereenvoudigen en verbeteren en sturen op optimaal kanaalgebruik. 

 

We willen de dienstverlening verbeteren en vernieuwen en tegelijkertijd de waardering van de bewoners, ondernemers 

en professionals voor de gemeentelijke dienstverlening houden op minstens het niveau van een zeven. 

 

Publieksdienstverlening verloopt over verschillende kanalen; internet, telefoon, post en balie. We gaan stimuleren dat 

klanten steeds meer kiezen voor het snelste en meest gevraagde kanaal voor de afname van gemeentelijke producten 

en diensten. Als de klanten steeds meer het voor hen meest optimale kanaal gebruiken, dan kan dat leiden tot 

substantiële efficiencyvoordelen waardoor we de investeringen die nodig zijn om te excelleren, op termijn 

terugverdienen. In 2011 vertalen we met de beschikbare middelen de ambitie om te excelleren in concrete 

maatregelen en activiteiten. In de Voorjaarsnota 2011 en de Programmabegroting 2012 komen wij hierop terug. 

 

Effectdoelstelling 1: Contact 

Klanten zijn tevreden over het contact met de gemeente. 

 

De waardering van de klanten over het contact met de gemeente is goed, zoals blijkt uit de jaarlijkse Utrecht Monitor 

en benchmark Publiekszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de Utrecht monitor en de VNG 

benchmark zijn de volgende aspecten genoemd die bijdragen aan de waardering: het gemak waarmee de juiste 

persoon of afdeling is te vinden, de herkenbaarheid en duidelijkheid van gemeentelijke informatie, de website, de 

wachttijd, het kanaal waarlangs het contact loopt en de deskundigheid en vriendelijkheid van de medewerkers. De 

cijfers die nu beschikbaar zijn over dienstverlening gaan vaak over de kwantitatieve aspecten van de dienstverlening of 

betreffen een specifiek onderdeel van de dienstverlening zoals het baliecontact. In 2011 willen we zoeken naar 

hanteerbare indicatoren die meer zeggen over de kwaliteit van de dienstverlening. 
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Effectdoelstelling 2: Transactie 

Klanten zijn tevreden over de geleverde (wettelijke) producten en diensten. 

 

Steeds meer van de gevraagde gemeentelijke informatie en (burgerzaken)producten is direct via internet, zeven dagen 

in de week, 24 uur per dag beschikbaar voor klanten en indirect via een medewerker achter balie, telefoon, brief of e-

mail. Klanten krijgen steeds vaker bij het eerste contact antwoord op hun vraag. Bij herhaalde contacten hoeven 

klanten steeds minder bij de gemeente al bekende (persoons)gegevens nogmaals op te geven. Deze gegevens zijn 

betrouwbaar opgeslagen in basisregistraties die aan wettelijke vereisten rond privacy voldoen. Ook bevatten deze 

registraties actuele informatie en zijn gegevens steeds meer door de klant zelf digitaal in te zien. Door digitalisering 

en voorinvulling van formulieren met bekende gegevens neemt het gemak voor klanten toe en nemen de aanvraag- en 

afhandeltijden af. Deze versnelling van transacties levert samen met eenvoudige maar veilige toegang vermindering 

van administratieve lasten op voor onze klanten en voor de gemeente. 

 

Effectdoelstelling 3: Verwachtingen  

Klanten weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten en zijn daar tevreden over. 

 

De basis van klantgericht en vraaggericht werken uit zich onder andere in het vooraf helder communiceren wat klanten 

kunnen verwachten van de contacten met de gemeente en de afhandeling van (aan)vragen. Dit schept duidelijkheid 

voor klanten én medewerkers van de gemeente en kan de verwachtingen beïnvloeden. Om duidelijkheid te geven aan 

medewerkers en de werkprocessen te verbeteren hanteert de gemeente algemene en product servicenomen. Verder 

kunnen de klanten met klachten over onder meer de publieksdienstverlening bij de gemeentelijke ombudsman terecht. 

 

Effectdoelstelling 4: Kanaalsturing  

Klanten kiezen steeds vaker voor het snelste en meest flexibele contactkanaal. 

 

Klanten willen steeds vaker via internet de diensten geleverd krijgen. Dat biedt de klant tijd- en plaatsonafhankelijkheid 

van het aanbod van dienstverlening en daarmee dienstverlening vanuit het perspectief en logica van de klant zelf (web-

selfservice). Binnen de beschikbare middelen heeft de gemeente de ambitie in te spelen op deze ontwikkeling en 

streeft ernaar dat de dienstverleningsproducten gemakkelijk via internet te krijgen zijn en goed vindbaar zijn. Op deze 

wijze maakt de gemeente het voor de bewoner, de professional of de ondernemer aantrekkelijk om het internetkanaal 

daadwerkelijk te gebruiken. De inzet op het digitale kanaal, betekent niet dat de andere (meer persoonsgebonden) 

kanalen (telefoon, post en balie) niet openstaan voor klanten. De klant zal altijd meerdere kanalen tot zijn beschikking 

hebben en alle kanalen leveren dezelfde informatie op. 

 

Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.a 

Klanten zijn tevreden over het contact met de 

gemeente Utrecht volgens Utrecht Monitor 6,8 7 7 

2.a 

Percentage klanten dat de gemeente als 1 

organisatie ervaart, omdat zij hun gegevens maar 

eenmaal hoeven op te geven  50% 80% 

2.b 

Gemiddeld rapportcijfer voor de vooringevulde, 

digitale formulieren  7 8 

3.a 

Het aantal klachten dat samenhangt met het niet-

nakomen van servicenormen neemt niet toe bij 

diensten (d) en Ombudsman (o) ten opzichte van 

2009 

320 (d) 

20 (o) als 2009 als 2009 

4. 

Aandeel van de meest geleverde gemeentelijke 

producten dat wordt aangevraagd via het digitale 

kanaal circa 5% 25% 50% 
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1.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Contact 

Prestatiedoelstelling 1.1: Contact 

De informatie over de gemeente dienstverlening is duidelijk. 

 

Uit de Utrecht Monitor blijkt dat klanten duidelijke informatie over de dienstverlening in het contact met de gemeente 

waarderen. Daarom vraagt de gemeente in de Utrecht Monitor of de gemeentelijke informatie herkenbaar en duidelijk 

is. In 2009 vond 61% van de ondervraagden de informatie duidelijk. De gemeente gaat in 2011de duidelijkheid van de 

informatie via de verschillende contactkanalen verbeteren. 

Transactie 

Prestatiedoelstelling 2.1: Gemeentelijke BasisAdministratie 

Betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Gemeentelijke BasisAdministratie personen). 

 

Het bijhouden van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Gemeentelijke BasisAdministratie) 

is een wettelijke taak, die wordt uitgevoerd door Burgerzaken. Het verplicht stellen van het gebruik van deze 

persoonsgegevens door andere onderdelen van de overheidsorganisatie voorkomt het dubbel uitvragen bij bewoners 

van de al bekende gegevens en minimaliseert verschillen van persoonsgegevens in de verschillende bestanden van de 

overheidsorganisatie. Om de klant van dienst te zijn faciliteert Burgerzaken andere gemeentelijke diensten door 

persoonsgegevens gemeentebreed beschikbaar te stellen voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Op die 

manier ervaart de klant de gemeente steeds meer als één organisatie, waar hij niet telkens opnieuw zijn gegevens 

hoeft op te geven. Voorbeeld is het gebruik van de basisregistratie voor het voorinvullen van digitale formulieren; dit 

levert administratieve lastenverlichting op voor de klant en voorkomt administratieve fraude. 

Verwachtingen 

Prestatiedoelstelling 3.1: Servicenormen 

De gemeente hanteert de servicenormen. 

 

Voor het verbeteren van processen en prestaties hanteert Utrecht algemene en product servicenormen. Verder zal er in 

2011 de zogenaamde 4- meting plaatsvinden voor de algemene servicenormen. We streven ernaar voor 90% te voldoen 

aan de algemene servicenormen. Er wordt meer ingezoomd worden op de achtergrond van de resultaten. De klachten 

bij de ombudsman en gemeentelijke diensten zijn op zichzelf een nuttige vernieuwingsprikkel maar gaan vaak over 

onvoldoende of onduidelijke informatie en te lange wachttijden. Een juist hanteren van de servicenormen voorkomt 

dergelijke klachten. 

Kanaalsturing 

Prestatiedoelstelling 4.1: Vereenvoudiging en digitalisering 

Vereenvoudiging en digitalisering van producten en sturing op kanaalgebruik. 

 

Om klanten in de gelegenheid te brengen daadwerkelijk te kiezen voor het digitale dienstverleningskanaal is er de 

ambitie met de beschikbare middelen de producten die zich ervoor lenen, te vereenvoudigen en digitaal beschikbaar 

stellen. Dat vraagt aanpassing van de werkprocessen, het bekend zijn van de belangrijkste klantwensen ten aanzien 

van productkenmerken en kanaalgebruik per product, communicatie en toegankelijke informatie. Waar nodig kan het 

gebruik van internetkanaal worden gestimuleerd door differentiatie in prijsstelling en door aanvullende service die via 

internet mogelijk wordt (zoals attenderings- of abonneringsdiensten). Noodzakelijke investeringen kunnen alleen 

gedaan worden als er ruimte ontstaat binnen het huidige investeringsbudget. 
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Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1.a 

De informatie van de gemeente is duidelijk 

volgens de Utrecht monitor. 61% 70% 80% 

2.1a Positief oordeel op GBA-audit voor Burgerzaken  100% 100% 100% 

2.1.b 

De mate waarin gemeentebreed het verplichte 

gebruik van persoonsgegevens is ingevoerd 80% 90% 100% 

3.1a 

De mate waarin de gemeente presteert conform 

de algemene servicenormen 85% 90% 100% 

4.1a 

Aandeel van de meest geleverde 

dienstverleningsproducten, dat beschikbaar is via 

het digitale kanaal  25% 70% 

4.2a 

Percentage Utrechters dat op de hoogte is van 

digitaal beschikbare dienstverlening volgens 

Utrecht Monitor 46% 55% 70% 

4.3a 

Aantal dienstverleningsproducten waarvan een 

klantenprofiel is vastgesteld  20 50 

1.2.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Contact  7.399 6.029 5.757 5.770 5.756 5.756 

Transactie 12.184 12.310 12.047 12.074 12.036 12.036 

Verwachtingen 753 659 655 665 665 665 

       

Totaal lasten 20.336 18.998 18.459 18.509 18.457 18.457 

       

Baten       

Contact 0 0 0 0 0 0 

Transactie 6.774 6.426 7.017 7.017 7.017 7.017 

Verwachtingen 135 53 69 69 69 69 

       

Totaal baten 6.909 6.479 7.086 7.086 7.086 7.086 

       

Saldo lasten en baten 13.427 12.519 11.373 11.423 11.371 11.371 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 54 54 54 54 54 54 

Onttrekking reserves 529 0 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 12.952 12.573 11.427 11.477 11.425 11.425 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht. 
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Transactie 

De stijging van de baten met 0,591 miljoen euro ten opzichte van 2010 wordt veroorzaakt door een meeropbrengst 

leges als gevolg van tariefswijzigingen. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

We storten 0,054 miljoen euro in de programmareserve voor verkiezingen. 

 



Algemene doelstelling 

Bereikbaarheid en luchtkwaliteit 

 

Een bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en 

begaanbaar is. 
    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Utrecht, de OV en fietsstad in 

combinatie met beperking groei 

autoverkeer. 

 1.1 Projecten en maatregelen OV. 

 

18.728 

      

   1.2 Projecten en maatregelen Fiets.   20.038 

      

 

  1.3 Projecten en maatregelen 

autogebruik. 

  

      

 

  1.4 Projecten en maatregelen 

luchtkwaliteit / goederenvervoer. 

 70.362 

      

   1.5 Ontwikkelen, adviseren, verkennen.   

      

  

 

1.6. reguleren en exploiteren 

parkeervoorzieningen. 

 20.669 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.3 Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 

1.3.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Een bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en begaanbaar is. 

 

Om Utrecht leefbaar, gezond, bereikbaar en aantrekkelijk te houden voor inwoners, bezoekers en bedrijven zijn 

alternatieven nodig voor de automobiliteit van, naar en binnen Utrecht. Dat betekent dat mensen andere vervoerwijzen 

kunnen en willen kiezen. Daarvoor werken we samen met bedrijven, inwoners en andere overheden. Een schaalsprong 

in het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur is nodig om in 2030 de groei van het autogebruik te halveren tot 

maximaal 15%. We investeren extra in fietsmaatregelen en stimuleren (samen met de BRU) het OV gebruik. In deze 

begroting verschuiven we 8,4 miljoen euro voor een snelle uitvoering van extra fietsmaatregelen. Waar autogebruik 

noodzakelijk is, willen we dat zo schoon en stil mogelijk. Met Rijk, provincie en BRU voeren we een regionaal MIRT-

onderzoek uit naar een structureel beter regionaal Openbaar Vervoer. 

 

Naast het collegeprogramma Groen, Open en Sociaal vormen de volgende documenten de meerjarige kaders voor de 

mene doelstelling: alge

• ctieplan Luchtkwaliteit (2009).  A
• mbitiedocument OV in een hogere versnelling van BRU (2008).  A
• ramnetwerk Regio Utrecht van BRU (2009).  T
• Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (2005). 

 

Effectdoelstelling 1: Omslag van auto naar fiets en OV 

Utrecht, de OV en fietsstad in combinatie met beperking groei autoverkeer. 

 

Autogebruik heeft een grote invloed op de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit van de stad. Minder gebruik van auto's 

en meer gebruik van OV en fiets zorgen voor schonere lucht en een bereikbare stad en maken duurzame groei van de 

stad mogelijk. Een omslag in het denken over autogebruik is even nodig als haalbaar. Wij zetten in op maximale 

maatregelen om OV en fiets te stimuleren en de groei van het gebruik van de auto af te remmen. Automobiliteit is van 

belang voor de bereikbaarheid van een vitale en aantrekkelijke stad, maar moet worden gedoseerd omdat we de 

bestaande infrastructuur niet kunnen laten meegroeien met de groei van de automobiliteit. Beperken van de groei en 

een optimale benutting van de bestaande infrastructuur is daarom noodzakelijk. Bij alle maatregelen is en blijft de 

verkeersveiligheid een belangrijk uitgangspunt en moet tenminste aan alle wettelijke normen op het terrein van geluid 

en luchtkwaliteit worden voldaan. 

 

Relevante omgevingsfactoren  

Voor het uitvoeren van de maatregelen die bijdragen aan de omslag van auto naar OV en fietsgebruik zijn we ook 

afhankelijk van de rijks- en/of regionale overheden. Maatregelen aan de hoofdinfrastructuur kunnen ingrijpende 

gevolgen hebben voor straten, buurten en wijken en vergt het vinden van evenwicht tussen de verschillende belangen. 
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Effectindicatoren Realisatie 2009 Doelstelling 2020 Doelstelling 2030 

    

Norm fijnstof jaargemiddelde 

concentratie  40 ug/m3  

Norm fijnstof aantal dagen 

overschrijding 

24-uursgemiddelde grenswaarde  

35 dagen 

overschrijding 

van 50 ug/m3  

Jaarnorm stikstofdioxide  40 ug/m3  

Gemiddelde snelheid auto's in 

ochtendspits en avondspits, op zes 

invalswegen stad in 21 km/u (2008) 25 - 30 km/u  

Aantal ernstige slachtoffers 2009 op 

gemeentelijke wegen <175 <144  

Tevredenheid inwoners 

parkeervoorzieningen 51% 55%  

Tevredenheid inwoners 

fietsparkeervoorzieningen binnenstad  20% 35%  

De minimale ambitie is de groei van 

de automobiliteit in ieder geval te 

halveren in 2030. Dat monitoren we 

door het aantal autoritten van en naar 

de (binnen)stad Utrecht te meten5
288.000 Utrecht stad 

36.000 Binnenstad  

331.000 Utrecht stad 

42.000 Binnenstad 

1.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Openbaar Vervoer 

Prestatiedoelstelling 1.1: Openbaar vervoer 

Projecten en maatregelen Openbaar Vervoer. 

 

In 2011 werken we verder aan het HOV netwerk. Zo ronden we voor HOV Rijnvliet het Definitief Ontwerp af en 

beginnen we met de uitvoering. Voor de Zuidradiaal starten we planologische procedures na afronding van het 

Definitief Ontwerp. We werken volgend jaar aan het Integraal Programma van Eisen van twee projecten: busverbinding 

CS – Overvecht en doorstroming bussen en fietsen op de Lucasbrug. We starten met OV-maatregelen in het West 

Tangent (Papendorp). Begin 2011 besluiten BRU en gemeentefonds of de HOV om de Zuid direct als trambaan wordt 

                                                           
 
 
5  

• fgerond op duizendtallen.  A
• Voor een reëel uitgangspunt (schommelingen per dag gemiddeld) is de waarde bij 'Realisatie 2009' bepaald op 

basis van het berekend gemiddelde van de jaren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en 2008 (waarbij de meetperiode 

in 2002 is gecorrigeerd van 7-18 uur naar 7-19 uur door het uurgemiddelde van die dag te berekenen en dat te 

ermenigvuldigen met het aantal gemeten uren plus 1) v

• Uitgaande van een verwachtte groei van 30% tot 2030 is de verwachting dat zonder maatregelen het aantal 

motorvoertuigen dat Utrecht stad of de binnenstad in- en/of uitrijdt groeit van 287.578 respectievelijk 36.404 naar 

373.851 respectievelijk 47.325. Realisatie van de ambitie om te komen tot een halvering van de groei in 2030 zal 

leiden tot 330.715 respectievelijk 41.865 motorvoertuigen, die in 2030 Utrecht stad of de binnenstad in- en/of 

itrijden. u

• De realiteit gebiedt te vermelden dat de gewenste halvering van de groei in 2030 vooral in de periode na 2020 mag 

worden verwacht: pas dan zullen de meeste en meest effectieve maatregelen zijn gerealiseerd. Het vanuit 2030 

terugredeneren naar doelen voor de tussengelegen jaren is daarom niet verantwoord. Wel worden met de 

beleidsmonitor eens per twee jaar de aantallen motorvoertuigen geteld en gerapporteerd. 
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aangelegd of eerst als busbaan en stellen we het Definitief Ontwerp voor de bovenbouw (asfalt of rails) op. In 2011 

start de aanleg van de inmiddels gegunde onderbouw van de HOV-baan tussen Adama van Scheltemalaan en 

Koningsweg, het deel Koningsweg en De Uithof wordt aanbesteed. Volgend jaar stelt BRU de nieuwe regionale OV-visie 

vast, waarin de tramambitie verder is uitgewerkt. In relatie tot de planstudie Ring starten we met Rijk, provincie en BRU 

een regionaal MIRT-onderzoek regionaal Openbaar Vervoer. 

Fiets  

Prestatiedoelstelling 1.2: Fiets 

Projecten en maatregelen Fiets. 

 

We maken vaart met onze ambities voor de fiets, onder andere door het verschuiven van middelen voor uitvoering van 

extra fietsmaatregelen. We intensiveren de aanpak van de Top vijf fietsroutes, behalve naar de knelpunten kijken we 

ook naar de aantrekkelijkheid en het comfort van de routes als geheel. De eerste tranche voeren we uit in 2011; de 

tweede bereiden we voor. Daarnaast voegen we ontbrekende schakels toe. Voor de fietsbrug Oog in All inclusief de 

aanlandingen leveren we in 2011 een Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp op. We werken aan het 

ontwerp van de onderdoorgang Spinozabrug en onderzoeken de haalbaarheid van de schakel 'tussen de rails', een 

fietspad dat Lunetten laat aansluiten op het fietspad door Maarschalkerweerd/De Uithof. Voor het fietsparkeren in de 

Binnenstad is uitbreiding van de stallingsmogelijkheden op het Janskerkhof in voorbereiding. Daarnaast zoeken we 

naar een inpandige locatie voor een tweede stalling. Vanwege de goede resultaten van de mobiele stalling zullen we 

een tweede mobiele stalling in de binnenstad inzetten. 

Auto 

Prestatiedoelstelling 1.3: Auto 

Projecten en maatregelen Auto. 

 

Projecten en maatregelen voor het autoverkeer richten zich op de doorstroming én op het beperken van de groei van 

het autoverkeer. We werken verder aan de maatregelen in het kader van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit). Zo ronden we het Definitief Ontwerp af van de reconstructie Overste Den Oudenlaan. Een aantal 

automaatregelen vloeit direct voort uit onze keuze de bereikbaarheid van Utrecht West af te wikkelen via de bestaande 

infrastructuur. In 2011 starten we met de voorbereiding van deze projecten. 

 

In 2011 starten we met de aanleg van de P+R De Uithof en P+R Hooggelegen. Afhankelijk van de mogelijkheden om 

alsnog een Randstadspoorhalte Lage Weide te realiseren starten we voor deze locatie voor P+R Leidsche Rijn Centrum 

de planvoorbereiding. 

Luchtkwaliteit / goederenvervoer 

Prestatiedoelstelling 1.4: Luchtkwaliteit/goederenvervoer 

Maatregelen luchtkwaliteit / goederenvervoer. 

 

In 2011 voeren we aantal maatregelen uit het nog vast te stellen actieplan Goederenvervoer uit waaronder een proef 

met goederenuitleverpunten. Hier kunnen consumenten in de binnenstad gekochte goederen aan de rand van de stad 

bij bijvoorbeeld P+R's ophalen. We starten de implementatie van het nog vast te stellen actieplan Duurzame Mobiliteit, 

onderdeel zijn stimuleringsmaatregelen voor elektrisch vervoer. In 2011 realiseren we ongeveer 150 oplaadpunten 

voor elektrische voertuigen in de stad en kijken we naar de mogelijkheid voor de aanschaf van elektrische voertuigen 

voor ons eigen wagenpark. Om mensen te stimuleren meer van de fiets en het OV in plaats van de automobiliteit 

gebruik te laten maken zetten we in 2011 in op verandering van gedrag. De kwaliteit van de fiets- en het OV-aanbod 

moet in onze stad op een dusdanig niveau komen, dat de automobilist -ondersteund door (gedrags-)campagnes- wordt 

verleid om de overstap te maken. In het kader van het NSL monitoren we de luchtkwaliteit en starten we ook met het 

gebruik van ons eigen meetnet. 
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Ontwikkeling 

Prestatiedoelstelling 1.5: Ontwikkeling 

Verkennen, ontwikkelen, adviseren. 

 

Het brede beleidsterrein van Verkeer en Vervoer met als randvoorwaarde verkeersveiligheid, strekt zich uit van 

incidentele fietsenklemmen in de straat tot de structurele lange termijn investeringen en alles wat daar tussenin zit. Bij 

de prestatie 'ontwikkelen, adviseren en verkennen' behoort alles dat nodig is om plannen te maken, te wegen en af te 

stemmen in samenhang en overleg met andere overheden, stakeholders, wijken en buurten. Naast bijdragen aan fiets-, 

 doorstromings- en inrichtingsmaatregelen springen een aantal prestaties in het oog: OV-,

• In 2007 is de integrale planstudie Ring Utrecht gestart die duidelijkheid moet geven over te realiseren lange 

termijninvesteringen op het gebied van hoofdinfrastructuur. Samen met de regio, provincie en het Rijk werken we 

n 2011 aan fase 2 van de planstudie Ring Utrecht. i

• We werken aan de verdere operationalisering van de Regionale Verkeersmanagementcentrale met als doel te 

zorgen voor een optimaal gebruik van het verkeersnetwerk. Voor de Nationale Databank Wegverkeersgegevens 

onden we in 2011 de uitrol van camera's af. r

• We zorgen er ook in 2011 voor dat de hinder door wegwerkzaamheden en (her)ontwikkeling van de stad, 

beheersbaar blijft. We geven daarbij voorrang aan het faciliteren van de fiets en het OV, maar dragen zorg voor 

cceptabele reistijden voor de auto. a

• -e ontwikkelen voorstellen voor de uitbreiding van betaald parkeren die bijdragen aan het verminderen van 

utogebruik en de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad bevorderen. a

•  In 2011 gaat de nieuwe concessie voor het regionale OV van start. De BRU geeft de concessie af, de gemeente 

dviseert intensief. a

• In 2011 zetten we de in 2007 gestarte actie ‘Utrechts VerkeersveiligheidsLabel’ (UVL) bij de basisscholen voort, 

waarin verkeerseducatie (met betrokkenheid van ouders) en aanpassen van de inrichting van de schoolomgeving 

hand in hand gaan. In 2011 willen we dat (meer dan) 80% van alle basisscholen werkt aan het UVL of het label 

eeft. h

• Met de opgerichte brancheorganisatie Taxi wordt gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van het keurmerk. 

In 2011 zal voor een of enkele locaties een bufferplaats worden ingericht en een beperkte opstelplaats die alleen 

oegankelijk is voor taxi's met een keurmerk. t

• Ook in 2011 organiseren we een autovrije zondag. 

Parkeren 

Prestatiedoelstelling 1.6: Parkeren 

Reguleren parkeren en exploitatie parkeervoorzieningen. 

 

Met de P+R promotie 'P+R: gemakkelijker dan je denkt' zullen wij het parkeren van (motor)voertuigen aan de randen 

van de stad stimuleren. 

 

Wanneer de experimenteerwet gedifferentieerd parkeren in werking treedt (naar verwachting medio 2011), willen wij 

daarop aansluiten. De experimenteerwet maakt het voor een aantal gemeenten mogelijk te experimenteren met lagere 

parkeertarieven voor schonere auto’s. Doel is te bekijken of dit bijdraagt aan de verbetering van de lokale 

luchtkwaliteit. 

 

In 2011 zullen wij de parkeerplaatsen in het Zocherplantsoen bij het Lucasbolwerk opheffen. Wij zullen eerst het aantal 

parkeervergunningen afbouwen en in evenwicht brengen met het verminderde aantal parkeerplaatsen. 

 

Wij zullen in 2011 ter verbetering van de publieksdienstverlening de modernisering van parkeerdiensten en -producten 

verder vormgeven. Privacy van het individu is daarbij een belangrijke voorwaarde. De handhaving op betaald parkeren 

verbeteren we, onder andere door de inzet van de zogenaamde scanauto. 

 

In 2011 breiden wij in de woonwijken het aantal buurtfietsstallingen uit met twee en plaatsen wij fietsklemmen, 

toegesneden op de behoefte in de wijken. In de binnenstad zetten we in op extra uitbreiding van het aantal 

onbewaakte fietsklemmen. 
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In 2011 houden wij het Stationsgebied bereikbaar door het aanbieden van (tijdelijke) fietsparkeercapaciteit en door 

handhaving op fout en te lang gestalde fietsen. Daarnaast werken wij in 2011 door aan de planvorming voor het 

toekomstige Stationsgebied, waarbij wij bij de nieuwe OV-terminal blijven inzetten op 22.000 inpandige 

fietsenstallingen. Gezamenlijk met Prorail en NS werken wij aan de opzet voor een nieuwe beheerorganisatie. In 2011 

zullen wij de effecten van een gezamenlijke pilot voor gedeeltelijke automatisering van het beheer in de 

Smakkelaarsveldstalling presenteren. 

 

Prestatie-indicatoren Begroting 2011 Begroting 2013 

    

1.1 HOV bril gereed  Gereed in 2016 

1.2 Top 5 fietsroutes In uitvoering Gereed in 2012 

1.3. 24 Oktoberplein In uitvoering Gereed in 2012  

1.3. Overste den Oudenlaan Aanbesteding Gereed in 2012 

1.3 P+R voorzieningen Uithof / Hooggelegen In uitvoering   

1.5. Regionale verkeerscentrale  Gereed 2012 

1.5 Schoolveiligheidslabel 80% basisscholen  

1.6 Handhaving betaald parkeren 85% 85% 

1.6 Nieuwe buurtstallingen 2 2 

1.3.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Projecten en maatregelen OV 3.798 827 18.728 21.227 68.426 801 

Projecten en maatregelen fietsgebruik6 323 2.740 20.038 30.078 1.684 1.033 

Projecten en maatregelen auto, 

luchtkwaliteit en goederenvervoer 21.871 13.366 70.362 12.967 32.389 16.142 

Reguleren en exploiteren 

parkeervoorzieningen7 17.534 21.382 20.669 20.664 20.660 20.660 

       

Totaal lasten 43.525 38.316 129.796 84.935 123.160 38.637 

       

Baten       

Projecten en maatregelen OV -5.702 0 0 0 0 0 

Projecten en maatregelen fietsgebruik6 -940 0 0 0 0 0 

Projecten en maatregelen auto, 

luchtkwaliteit en goederenvervoer 6.165 0 8.904 2.180 2.180 2.180 

Reguleren en exploiteren 

parkeervoorzieningen7 21.822 26.048 26.048 26.048 26.048 26.048 

       

Totaal baten 21.345 26.048 34.952 28.228 28.228 28.228 

       

Saldo lasten en baten 22.180 12.267 94.844 56.707 94.931 10.408 

       

                                                           
 
 
6 Onder deze prestatiedoelstelling zijn de producten stimuleren fietsgebruik en wijkverkeersplannen 
samengevoegd. 
7 Onder deze prestatiedoelstelling zijn de producten reguleren autoparkeren en stallingsvoorzieningen 
samengevoegd. 
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Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 15.159 14.330 19.894 11.002 26.826 6.913 

Onttrekking reserves 5.226 2.965 99.837 61.707 104.760 324 

       

Saldo na mutaties reserves 32.113 23.632 14.901 6.002 16.997 16.997 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht. 

 

In de Voorjaarsnota 2010 hebben wij –in verband met de gemeentelijke bezuinigingen- voorgesteld om vanaf 2013 het 

budget voor de investeringen Bereikbaarheid met 4 miljoen euro per jaar (20 jaar) te verlagen van 15 naar 11 miljoen 

euro. Het totaalbedrag van 80 miljoen euro wordt in mindering gebracht op de maatregel Westelijke Verdeelring. Dit is 

in lijn met het niet doorgaan van de nieuwe verbindingsweg en de tunnel Josephlaan. Dit leidt tot heroverwegingen 

binnen de resterende financiële kaders van het meerjarig programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. 

 

Tegelijkertijd met deze programmabegroting leggen wij aan u voor de investeringen Bereikbaarheid èn een budgettair 

bijsturingsvoorstel in verband met de verwachte cashflowuitgaven en -inkomsten. Deze cashflow is niet in 

bovenstaande tabel opgenomen. Zie hiervoor hoofdstuk Financiële Positie paragraaf 4.6 Investeringen en de paragraaf 

4.5 Bijsturingvoorstellen. 

 

Projecten en maatregelen OV 

Op deze prestatiedoelstelling ramen wij de lasten en baten van de lopende OV-projecten. In de paragraaf 4.5 

Bijsturingvoorstellen is de bijstelling van cashflow voor de projecten verbeteren openbaar vervoer Lucas Brug, het 

ongelijkvloers maken van het Anne Frankplein en het 5 meiplein en de lopende overige projecten HOV opgenomen. 

 

Projecten en maatregelen fiets 

Op deze prestatiedoelstelling ramen wij de lasten en baten van de lopende projecten fiets. 

 

Projecten en maatregelen auto en Luchtkwaliteit en goederenvervoer 

Op deze prestatiedoelstelling ramen wij de lasten en baten van de lopende projecten auto, P+R en luchtkwaliteit en 

goederenvervoer. In paragraaf 4.5 Bijsturingvoorstellen is de bijstelling van de cashflow uitgaven voor deze 

infraprojecten in verband met vertraging en het uitvoeren van maatregelen uit het programma VERDER door BRU 

opgenomen. 

 

Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen 

Compensatie voor de structurele inkomstenderving door het opheffen van de parkeerplaatsen in het Zocherplantsoen 

in 2011 vormt al onderdeel van de meerjarenexploitatie. Compensatie voor het opheffen van parkeerplaatsen aan het 

Janskerkhof (motie 14/2010) is hierin nog niet verwerkt. In het plan van aanpak voor het stapsgewijs autovrij maken 

van het Janskerkhof komen wij hierop terug. 

 

Zoals bij de Voorjaarsnota 2010 gemeld, ontwikkelt de parkeerexploitatie zich bij bestaand beleid naar verwachting 

negatief. Om te voorkomen dat bij nieuw beleid (zoals voorgenomen investeringen P+R-voorzieningen, 

stallingsvoorzieningen fiets en het opheffen van parkeerplaatsen) het meerjarige beeld van de parkeerexploitatie 

opnieuw negatief wordt, moeten deze voornemens binnen het bereikbaarheidsprogramma worden voorzien van 

dekkende exploitatievoorstellen. Daarbij is een goede prijs- product- kwaliteitverhouding uitgangspunt voor een 

optimaal exploitatieresultaat. 
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Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

De t

• Een storting tot 2020 van het jaarlijkse budget voor het Actieplan Fiets (0,928 miljoen euro) en OV-pendel 

1,114 miljoen euro) voor de gemeentelijke cofinanciering pakketstudie. Dit is in lijn met eerdere besluitvorming. 

oevoeging aan programmareserve van 19,894 miljoen euro bestaat uit: 

(

• Een storting in verband met de decentralisatie van de stelpost kapitaallasten van het concern naar het programma 

ereikbaarheid en Luchtkwaliteit (17,498 miljoen euro). B

• Een storting van 0,354 miljoen euro exploitatie onderhoud parkeren. 

 

De o

• en onttrekking van 0,324 miljoen euro voor de kapitaallasten transferium Westraven. 
nttrekking aan de programmareserve van 99,837 miljoen euro bestaat uit: 

 E
• Een onttrekking van 99,513 miljoen euro voor projecten hoofdfietsnetwerk, openbaar vervoer, auto en P+R. 

 

Bovenstaand overzicht licht de in de financiële tabel opgenomen cijfers 2011 toe. In de derde technische wijziging 

2010 worden hierop een aantal aanpassingen gedaan (zie ook paragraaf 4.5). 

 



Algemene doelstelling 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 

      

Ontwikkelen, versterken en beheren van de 

(economische) vitaliteit, de ontmoetingsfunctie 

van de stad en de leefbaarheid van de (woon) 

wijken. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Versterken van de ruimtelijke 

vitaliteit van de stad met een 

(hoog)stedelijk, duurzaam milieu. 

 1.1 Verkennen en organiseren van het 

(fysieke) ruimtelijke programma. 

 6.633 

      

 

  1.2 Ontwikkelen van ruimtelijke plannen en 

bouwrijpe grond. 

 46.319 

      

      

      

 2. Versterken van de publieke ruimte 

en stedelijke functies. 

 2.1 Initiëren en stimuleren van de 

uitvoering van ruimtelijke plannen voor de 

openbare ruimte, groenvoorzieningen en 

stedelijke functies. 

 1.418 

      

 

  2.2 Verwerven, ontwikkelen en exploiteren 

van accommodaties. 

 16.624 

      

 3. Creëren van een veilige en leefbare 

woonomgeving en het handhaven van 

de identiteit en herkenbaarheid van de 

wijken.  

3.1 Herstructureren, adviseren en beheren 

(inclusief Programma en financieren). 

 

17.653 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.4 Stedelijke Ontwikkeling en Groen 

Met 

• uimtelijke projecten realiseren die bijdragen aan een duurzaam stedelijk karakter. 
Stedelijke Ontwikkeling en Groen willen we: 

 R
• et gebruik van de publieke ruimte en stedelijke functies versterken.  H
• Een leefbare en veilige woonomgeving creëren, waarbij de identiteit van de wijken behouden blijft of versterkt 

wordt. 

 

We ontwikkelen integrale programma's voor herontwikkeling en transformatie van woon- en werkgebieden, stadsuitleg, 

de groene ruimte en voor vernieuwing en beheer van wijken. We verliezen daarbij de relatie met andere programma's 

zoals 'Bereikbaarheid', 'Milieu en Duurzaamheid', 'Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering' niet uit het oog. De 

stad maken we bovendien niet alleen. Dat doen we samen met de markt, andere overheden, bewoners en andere 

belanghebbenden. In de context van de financiële- en woningbouwcrisis zoeken we actief naar mogelijkheden om in 

Utrecht door te kunnen gaan met bouwen voor de groepen voor wie het woningtekort het meest nijpend is. 

1.4.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Het programma Stedelijke Ontwikkeling en Groen richt zich op het in samenhang ontwikkelen, versterken en beheren 

van de stad, waarbij de duurzaamheid, de (economische) vitaliteit, de ontmoetingsfunctie van de stad en de 

leefbaarheid van de (woon)wijken centraal staan. De aantrekkingskracht van Utrecht mag blijven toenemen. 

 

Met de Structuurvisie Utrecht 2005-2030, de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (mei 2009) en het 

position paper 'Utrecht, stad van kennis en cultuur' (juni 2009) is deze algemene doelstelling nader ingevuld. Zoals in 

het collegeprogramma aangegeven, wordt momenteel gewerkt aan een 'Dynamisch Stedelijk Masterplan', om een extra 

accent te kunnen leggen op de herontwikkeling van een aantal binnenstedelijke locaties, zoals de Merwedekanaalzone, 

Rotsoord, Cartesiusdriehoek, Tweede Daalsedijk en het Rioolwaterzuiveringsterrein in Overvecht. 

 

Effectdoelstelling 1: Ontwikkeling 

Versterken van de ruimtelijke vitaliteit van de stad met een (hoog)stedelijk, duurzaam milieu. 

 

De ontwikkeling van de stad draagt bij aan de vitaliteit van Utrecht en onze positie in de regio, in de Randstad en zelfs 

in Nederland. Het programma Stedelijke Ontwikkeling biedt kansen om die vitaliteit te vergroten. Utrecht positioneert 

zich daarbij als 'Stad van kennis en cultuur'. Dat brengt focus aan in de manier waarop wij aan de ruimtelijke 

ontwikkeling van de stad vorm willen geven. Dat betekent ook, dat wij de ontwikkeling van de stad met alle 

stakeholders gezamenlijk ter hand willen nemen. Als partner binnen de G4 en de Randstad willen we ons profiel 

richtinggevend laten zijn, ook in de discussies die op Rijksniveau gevoerd worden (zoals over de verstedelijking, 

economische ontwikkeling en de binnenstedelijke opgave). Ook nu het economisch gezien minder gaat met Nederland 

en de woningmarkt inzakt, zien we juist in een stad als Utrecht kansen om door de neerwaartse spiraal heen te breken. 

 

De Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 en het collegeprogramma zijn richtinggevend voor het 

uitvoeringsprogramma en ontwikkelingsvisie van de stad. In 2011 willen we extra aandacht geven aan de participatie 

van bewoners en andere belanghebbenden. We willen zorgen voor aantrekkelijke, dynamische woon/werkmilieus en 

een openbare ruimte, die misschien compact is, maar van hoge kwaliteit. We willen in het stedelijk gebied intensiever 

bouwen; naast woningbouw, geldt dat ook voor voorzieningen en werkgelegenheid. Door binnenstedelijke 

transformatie worden reisafstanden kleiner, wat een positief effect heeft op de mobiliteit. Rondom de stad ligt het 

accent op groen (blauw) en recreatie. We moeten keuzes maken in onze aanpak. We leven in een tijd waarin niet alles 

tegelijk kan. Dat vergt een strakke regie. In het Dynamisch Stedelijk Masterplan geven we, samen met betrokkenen 

(ontwikkelaars, bewoners, corporaties, etc.) aan voor welke aanpak we in tijd, geld, kwaliteit en participatie kiezen. Bij 

het tot ontwikkeling brengen van transformatiegebieden zal het financieringsvraagstuk een belangrijke rol spelen. 
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Specifieke aandacht besteden we aan het in stand houden en verbeteren van de structuur van het groen in en om de 

stad. Het beoogde maatschappelijke effect is een aantrekkelijke woon- en werkomgeving met een gezonde, groene 

buitenruimte. De capaciteit en kwaliteit van het bestaande groen verbeteren we door het toevoegen van functies en 

verbindingen, door het toegankelijker maken van groen en het steunen van 'Groen in zelfbeheer'. Daarnaast is het 

belangrijk dat we de verbinding naar het groen en het landschap buiten de stad verbeteren. Dit betekent aanleggen 

van nieuwe verbindingen en opwaarderen van bestaande verbindingen. Hierbij is samenhang tussen recreatieve, 

cultuurhistorische en ecologische waarden van belang. De doelen liggen vast in het Groenstructuurplan en zijn vertaald 

in concrete projecten in het meerjaren groenprogramma, die wij – conform collegeprogramma - versneld uit willen 

voeren.  

 

Effectdoelstelling 2: Gebruik 

Versterken van de publieke ruimte en stedelijke functies. 

 

In de opeenvolgende hoofdstukken in de programmabegroting en de gemeentelijke beleidsnota’s op het gebied van 

onder andere jeugd, cultuur, sport, welzijn, onderwijs, openbare orde en veiligheid, cultuurhistorie en monumenten, 

economische zaken, stadspromotie, wonen en gebiedsontwikkeling zijn raakvlakken met de versterking van de 

publieke ruimte en stedelijke functies. Zo zijn ook bijvoorbeeld in het meerjaren groenprogramma projecten 

gedefinieerd, die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte. Binnen dit programma 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen valt ook het gemeentelijk vastgoed. Wij zetten in op een actief vastgoedbeleid en wil 

het gemeentelijke vastgoedbeleid inzetten voor het behalen van gemeentelijke beleidsdoelen. Waar gemeentelijk 

vastgoed niet (meer) bijdraagt aan gemeentelijke doelen, wordt het afgestoten of herontwikkeld. Een verdere 

inhoudelijke toelichting op vastgoed treft u aan in het programma Vastgoed (paragraaf 1.16). 

 

Effectdoelstelling 3: Verblijf 

Creëren van een veilige en leefbare woonomgeving en het handhaven van de identiteit en herkenbaarheid van de 

wijken. 

 

De stad is aan voortdurende verandering onderhevig. Woongebieden veranderen, verbeteren of verslechteren. In 

sommige gebieden zijn extra maatregelen nodig om een ongewenste sociaal-economische tweedeling in de stad te 

voorkomen. Woonwijken moeten leefbaar en veilig zijn om huidige bewoners te binden en nieuwe bewoners aan te 

trekken. Daarbij willen we de identiteit van de wijken en buurten in stand houden. Want juist in de herkenbaarheid van 

de wijken zit een groot deel van hun kracht. Waar nodig vervangen we - in samenwerking met corporaties en 

ontwikkelaars - woningen door nieuwbouw, vindt woningverbetering plaats, maken we de woonomgeving 

aantrekkelijker en knappen winkel- en voorzieningencentra op. 

 

Een belangrijke indicator voor de aantrekkelijkheid van de woonomgeving is het verschil in bewonersoordelen over 

leefbaarheid tussen de zogenoemde Krachtwijken en de rest van de stad. Het effect, dat we willen bereiken, is dat de 

verschillen in beoordeling van de bewoners van de Krachtwijken en niet-Krachtwijken steeds kleiner worden. We zullen 

daarom doorgaan met de uitvoering van het Krachtwijkenprogramma. 

 

Relevante omgevingsfactoren  

De omgeving, waarin de ruimtelijke programma’s zich bevinden, maakt de stuurbaarheid complex. De economische 

crisis zet de afzetbaarheid en daarmee de productie van woningen onder druk en leidt bovendien tot vertraging in 

projecten. Met de inzet van het Stimuleringsfonds Woningbouw productie Utrecht en ook de middelen van Rijk en 

Provincie is het gelukt een groot aantal woningbouwprojecten – ondanks de crisis - van start te laten gaan. Dit zal in 

2011 ook nog zijn doorwerking hebben. 

 

Effect indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2013 

     

2.a  Positie op de woonaantrekkelijkheidsindex 2 2 2 

3.a Algemeen buurtoordeel Krachtwijken 6,0 6,1 6,3 

3.b Prestatiedoelstellingen ISV   100%  
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1.4.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Ontwikkeling 

Prestatiedoelstelling 1.1: Het (fysiek) ruimtelijk programma 

Verkennen en organiseren van het (fysiek-) ruimtelijke programma. 

 

Bela

• Het tot uitvoering brengen van de gemaakte afspraken uit het convenant met de Universiteit Utrecht en de 

rovincie Utrecht (om onze positie als kennisstad verder te verstevigen). 

ngrijke producten waar we aan gaan werken in 2011 betreffen: 

p

• Het bijdragen aan diverse projecten en thema’s in het kader van Stad van Kennis en Cultuur (waaronder Culturele 

oofdstad, Olympische Spelen en Domplein). H

• et opstellen van het Dynamisch Stedelijk Masterplan.  H
• erkennen van nieuwe inbreidingslocaties in samenwerking met lokale partijen.  V
• Implementatie van het nieuwe WRO-instrumentarium, waaronder de uitwerking van een aantal beknopte 

tructuurvisies op thema's (Visie Oost, Openbare Ruimte Binnenstad). s

• Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad (vermijden energieverlies). 

 

Daarnaast willen we de samenwerkingsagenda binnen de NV Utrecht versterken en werken we aan een 

samenwerkingsagenda met de Metropoolregio Amsterdam. Met dit soort samenwerkingagenda's brengen we de 

Utrechtse wensen en belangen in en zorgen we voor afstemming tussen de ontwikkelingen in Utrecht, de omliggende 

gemeenten en andere regio's in het land. 

 

Prestatiedoelstelling 1.2: Ruimtelijke plannen en bouwrijpe grond 

Ontwikkelen van ruimtelijke plannen en bouwrijpe grond en het verkopen of in erfpacht uitgeven van gronden en 

opstallen met als doel ruimtelijke ontwikkelingen te bewerkstelligen en financiële opbrengsten voor de gemeente te 

behalen. 

 

Als voorbeeld kan de Talmalaan worden genoemd. De herontwikkeling van de grond heeft lang geduurd, maar nu 

worden er woningen aan de Utrechtse voorraad toegevoegd waaraan veel behoefte bestaat. Mede door de 

woningbouwcrisis zijn locaties als de Van Lieflandlaan en het Hieronymuserf in 2010 nog niet tot ontwikkeling 

gekomen, maar we verwachten dat het in 2011 wel gaat lukken. Een voorbeeld van grootschalige ontwikkeling is 

Rijnenburg. 

 

Rijnenburg: De vraag naar woningen in de regio en stad vragen om toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 

Rijnenburg is een belangrijke locatie hiervoor. In vervolg op de vaststelling van de structuurvisie (februari 2010) wordt 

het bestemmingsplan opgesteld. Eind 2011/begin 2012 wordt deze in procedure gebracht (inclusief het 

exploitatieplan en het besluit milieueffectrapportage). Afhankelijk van de nog te kiezen marktstrategie worden 

voorbereidingen getroffen voor de te maken afspraken met marktpartijen over de nadere ontwikkeling van het 

plangebied. De samenwerking met de Provincie (als onderdeel van de samenwerkingsagenda) en het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wordt in 2010 en 2011 voortgezet met betrekking tot het 

klimaatbestendig en duurzaam ontwikkelen van Rijnenburg. Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan vindt een 

afweging plaats of de uitvoering kan starten in de lijn met de oorspronkelijke planning of dat temporisering nodig is. 

Centraal bij deze afweging staan, naast de economische situatie van dat moment, onder meer de bereikbaarheid, de 

invulling van het openbaar vervoer, de exploitatie en investeringen van de gemeentelijke voorzieningen en de actuele 

financiële risico's voor de gemeente (investering en exploitatie). 

 

Groe

• We werken mee aan de planvorming en realisatie van groengebieden rond de bebouwde kom, zoals bij Haarzuilens, 

ange Vliet, het Hollandse IJsselbos, Groenraven Oost, het Noorderpark en langs de Vecht. 

n en blauw; We geven de kaders aan voor ruimtelijke initiatieven van derden in en om de stad: 

L

• We leveren een bijdrage aan de groene (plan)ontwikkelingen die de provincie uitvoert in het kader van de Agenda 

Vitaal Platteland in 3 AVP-gebieden: Stad en Land Utrecht, Utrechtse Vecht en Weiden en Kromme Rijn en in de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) enveloppe commissie Rhijnauwen–Vechten en Kraag van Utrecht. 
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• We voeren het deelprogramma Kraag van Utrecht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uit. Det betekent dat we de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie in en om Utrecht, zo mogelijk, met een groene route, beleefbaar en toegankelijk 

aken door de herontwikkeling van een aantal forten. m

• We voeren het vast te stellen meerjaren groenprogramma 2011-2014 uit, dat zich vooral richt op de bestaande 

tad. s

• We zorgen in nauwe samenwerking met partners op het gebied van groen en recreatie voor implementatie van de 

aanbevelingen uit het recreatie-onderzoek uit 2010 om optimaal in te spelen op de recreatiebehoeften van de 

trechtse bevolking in de groengebieden rond de stad. U

• We zorgen voor een regelmatig overleg met de verschillende waterbeheerders in de stad om, indien er ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn, de waterdoelstellingen hierbinnen te realiseren. 

 

Ontwikkelen bouwrijpe grond 

De paragraaf Grondbeleid in deze programmabegroting zal ingaan op de gewenste herijking van het grondbeleid en de 

eveneens gewenste optimalisatie van de grondexploitatie. Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in gang te zetten, 

verwerven we terreinen, plaatsen we bedrijven uit, wordt voor vrijkomende gemeentelijke panden een andere 

bestemming gezocht en geven we opdracht om terreinen bouwrijp te maken. De panden en gronden die in ons bezit 

zijn voor gebiedsontwikkeling worden tijdelijk beheerd, waarbij maatschappelijke functies van deze panden en 

gronden gebruik kunnen blijven maken tot de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In 2011 leveren 

we bouwrijpe grond op voor 600 woningen. Belangrijke gebiedsontwikkelingen die voor deze productie zorgen zijn 

bijvoorbeeld As Kanaleneiland, Bruisdreef en Kop van Lombok. 

Gebruik 

Prestatiedoelstelling 2.1: Ontwikkelen plannen 

Initiëren en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke plannen met betrekking tot de openbare ruimte, 

groenvoorzieningen en stedelijke functies. 

 

We stellen kwalitatieve randvoorwaarden op bij planontwikkeling door derden. Hierbij ligt het accent op woningbouw, 

aantrekkelijke voorzieningen en een goed functionerende openbare ruimte. In 2011 gaan we bijvoorbeeld door met het 

opstellen van ruimtelijke kaders voor de vernieuwing van diverse onderwijsaccommodaties. Daarnaast formuleren we 

stedenbouwkundige uitgangspunten voor diverse grootschalige bouwplannen en gebiedsontwikkelingen, onder meer 

via het opstellen van het Dynamisch Stedelijk Masterplan. 

 

We zorgen dat de projecten uit het meerjaren groenprogramma worden uitgevoerd. Projecten waarvan de planvorming 

heeft plaatsgevonden die in 2011 worden gerealiseerd; fietsbrug de Gagel, verbeteringsmaatregelen Kromme Rijn, 

verbinding naar het Noorderpark bij Ruigenhoek, verdere invulling recreatiegebied Ruigenhoek, inrichting Wielrevelt 

(onderdeel Landinrichting Haarzuilens), herinrichting Monicahof en maatregelen op de landgoederen, zoals de 

herinrichting van de Voorlaan. Ook start in 2011 de planvorming voor een aantal nieuwe projecten. In het meerjaren 

groenprogramma 2011-2014 wordt de lijst van alle lopende en nieuwe projecten opgenomen. Onder andere wordt in 

samenwerking met bewoners en belangengroepen een herstart gemaakt met het opstellen en uitvoeren van 

wijkgroenplannen.  

 

Prestatiedoelstelling 2.2: Accommodaties 

Verwerven, ontwikkelen en exploiteren van accommodaties. 

 

De inhoudelijke toelichting op het verwerven, ontwikkelen en exploiteren van accommodaties treft u samen met het 

maatschappelijk vastgoed aan in het programma Vastgoed (paragraaf 1.16).  

 

Erfpacht 

Veel gronden in de stad worden uitgegeven in erfpacht om zeggenschap over de grond te houden en inkomsten voor 

de gemeente te genereren. Het beheer en de handhaving van deze erfpachtcontracten is onderdeel van deze 

prestatiedoelstelling. 
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Verblijf 

Prestatiedoelstelling 3.1: Herstructureren, adviseren en beheren 

Opstellen kaders, begeleiden en toetsen van bouwplannen voor herstructurering en beheer. De bewoners en 

belanghebbenden zijn tevreden over het verloop van communicatie en participatie bij complexe bouwinitiatieven. 

 

Dynamisch Stedelijk Masterplan 

De stad Utrecht is voortdurend in ontwikkeling. De opgave in de stad is complex. Gebouwen en gebieden verouderen. 

Wensen ten aanzien van de gebouwde omgeving veranderen. Diverse partijen investeren op grote schaal in de stad. 

Het volume aan investeringen in de bouwplannen bedraagt jaarlijks tussen de half en één miljard euro. 

 

De gemeente wil met binnenstedelijk ontwikkelen de veroudering van de stad tegengaan, de vitaliteit versterken en de 

beschikbare ruimte optimaal benutten. Utrecht heeft als vierde stad van Nederland een grootstedelijke ambitie, waarbij 

tegelijkertijd meerdere belangen gediend moeten worden. 

 

Bij het realiseren van complexe bouwplannen en gebiedsontwikkelingen is de gemeente meestal niet zelf de 

investeerder. Er bestaat een grote afhankelijkheid van de investeringsbereidheid van marktpartijen en corporaties en 

van bijdragen van het Rijk. 

 

Binnenstedelijk ontwikkelen is ook inhoudelijk complex; milieurandvoorwaarden (lucht / geluid / bodem), de noodzaak 

tot extra investeren in kwaliteit (zoals in openbare ruimte, groen en gebouwd parkeren) en de beschikbaarheid van 

voldoende financiële dekkingsbronnen zijn bepalende variabelen voor de haalbaarheid en de voortgang van de 

projecten. Daarnaast willen we in 2011 nader onderzoeken op welke wijze de bestaande woningvoorraad energiezuinig 

gemaakt kan worden. 

 

Om kansen te benutten (en de bedreigingen tegen te gaan) wordt een Dynamisch Stedelijk Masterplan opgesteld. Op 

hoofdlijn geeft dit de richting en het tempo aan van de verschillende transformatiezones in de stad en geeft het zicht 

op het toekomstige ontwikkelprogramma. Wat willen wij (en de eigenaren en andere belanghebbenden) met 

Cartesiusdriehoek, Rotsoord, Zuidwesthoek Hoograven, Rioolwaterzuiveringsterrein, Merwedekanaalzone, Tweede 

Daalsedijk en dergelijke? 

 

In het voorjaar van 2011 wordt het Dynamisch Stedelijk Masterplan ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Uitvoeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt 

In het uitvoeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt zijn in 2011 ca. 90 complexe 

bouwprojecten uit het Programma Stedelijke Ontwikkeling (Particuliere bouwinitiatieven en Grondexploitaties) en circa 

60 projecten uit het Programma Utrecht Vernieuwt (de gebiedsplannen / de herstructureringsopgave van de 

corporaties) opgenomen. In elke wijk is een gebiedsmanager actief. Zij begeleiden de initiatiefnemers naar uitvoering. 

Met gebiedsmanagement organiseren wij korte communicatielijnen tussen initiatiefnemers, bewoners en 

belanghebbenden en ons bestuur. Met de inzet van de gebiedsmanagers kunnen wij de regierol van de gemeente in de 

ruimtelijke planontwikkeling vorm geven. 

 

Voorbeelden van particuliere projecten waaraan in 2011 verder gewerkt gaat worden zijn het Prozee-terrein in 

Hoograven en het Zijdebalenterrein in Pijlsweerd. Maar ook met het in 2010 in de verkoop gaan van de 

ziekenhuisterreinen Antonius Oudenrijn en Overvecht komen er in 2011 weer nieuwe uitdagingen op ons af. 

Grondexploitaties zijn bijvoorbeeld de verdere herontwikkeling van het Veemarktterrein in Voordorp en de afronding 

van Dichterswijk-West. 

 

Voorbeelden van Utrecht Vernieuwt projecten, waaraan in 2011 wordt gewerkt zijn de herstructurering van Ondiep en 

Zuilen en de gebiedsplannen voor Overvecht en Kanaleneiland. 

 

In 2009 zijn ca. 3.600 nieuwbouwwoningen gereed gekomen, waarvan 1.600 woningen binnen de Programma's 

Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt (en 1.600 woningen in Leidsche Rijn en 400 anderszins toegevoegde 

woningen). In de periode 2010 – 2014 beogen wij 11.000 nieuwe woningen te (laten) bouwen. Hiervan staan 4.400 

woningen gepland in het Programma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt. De invloed van de 

woningbouwcrisis zal zich voor wat betreft de cijfers over 2010 en 2011 zeker doen gelden. 
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Naast de woningbouw wordt gewerkt aan de bouw van maatschappelijke voorzieningen (zoals Rietveldcollege, Moskee 

Kop van Lombok, Zwembad Kromme Rijn), het ontwikkelen van commerciële voorzieningen (IKEA, Winkelcentrum De 

Gaard, hotelontwikkeling Two Star Lodge) en zal er ook binnen dit programma worden gewerkt aan de openbare 

ruimte (Amsterdam-Rijnkanaalpark, Springertuin en dergelijke). 

 

Het volledige programma 'Stedelijke Ontwikkeling' en 'Utrecht Vernieuwt 2011 – 2015' zal begin 2011 aan u worden 

aangeboden. 

 

Bouwen aan Participatie 

Gebiedsmanagement vormt (mede) het gezicht van de gemeente Utrecht in de wijk en geeft vorm aan het Wijkgericht 

Werken. Het in 2010 ingevoerde werkproces (Het Utrechts PlanProces) voor complexe bouwinitiatieven kent dan ook 

een expliciet benoemde inzet op het gebied van participatie. Vooral in de beginfase van een project (bijvoorbeeld bij 

het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen) worden bewoners en betrokkenen gevraagd om mee te 

denken om projecten beter te laten aansluiten bij de wensen van (al dan niet toekomstige) bewoners. Het hierbij 

gehanteerde instrument 'Bouwen aan Participatie' is in 2010 geëvalueerd. De aanbevelingen tot verbetering worden in 

2011 verder uitgewerkt en toegepast. Hiermee wordt ook in dit programma vorm gegeven aan de participatieve lokale 

democratie. 

 

Bestemmingsplannen 

We zorgen met actuele bestemmingsplannen voor een kwalitatief en maatschappelijk aanvaardbare ruimtelijke 

inpassing van reguliere bouwinitiatieven. Waar nodig bereiden we bestemmingsplanherzieningen voor met een 

kadernota of een structuurvisie. We zorgen voor een adequate afhandeling van verzoeken om tegemoetkoming in 

schade als gevolg van planologische wijzigingen ('planschade'). In 2011 werken we verder aan de wettelijke opgave om 

alle plannen die op 1 juli 2013 ouder zijn dan tien jaar voor die datum te hebben vervangen. In 2011 verwachten wij de 

bestemmingsplannen voor Overvecht, Kanaleneiland-Dichterswijk, Haarzuilens en Hoograven ter vaststelling aan de 

gemeenteraad te kunnen aanbieden. 

 

Prestatie-indicatoren Begroting 2011 Begroting 2013 

    

3.a 

Aantal lopende projecten stedelijke 

ontwikkeling 100 100 

3.b 

Voor ieder nieuw complex bouwinitiatief 

wordt een krachtenveldanalyse opgesteld 

Alle nieuwe complexe 

bouwinitiatieven 

Alle nieuwe complexe 

bouwinitiatieven 

3.c 

Voor ieder nieuw complex bouwinitiatief 

worden communicatie- en 

participatiedoelen opgesteld 

Alle nieuwe complexe 

bouwinitiatieven 

Alle nieuwe complexe 

bouwinitiatieven 

1.4.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Verkennen/organiseren ruimtelijk 

programma 4.893 4.667 6.633 6.632 6.631 6.631 

Ruimtelijke plannen, bouwrijp maken 27.698 46.573 46.319 48.589 48.589 48.589 

Ontwikkelen plannen 801 1.282 1.418 1.556 1.556 1.556 

Verwerven, ontwikkelen, exploiteren 32.558 17.291 16.624 16.106 16.104 16.104 

Programmeren en financieren 14.383 13.936 13.922 14.974 14.974 14.974 

Herstructureren, adviseren en beheren 17.316 7.681 3.731 716 2.822 2.822 

       

Totaal lasten 97.647 91.429 88.648 88.572 90.676 90.676 
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Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

      Baten 

Verkennen/organiseren ruimtelijk 

programma 623 0 0 0 0 0 

Ruimtelijke plannen, bouwrijp maken 20.355 45.976 45.976 45.976 45.976 45.976 

Ontwikkelen plannen 87 480 480 480 480 480 

Verwerven, ontwikkelen, exploiteren 42.652 26.307 26.325 26.325 26.325 26.325 

Programmeren en financieren 8.545 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 

Herstructureren, adviseren en beheren 561 264 264 264 264 264 

       

Totaal baten 72.824 86.070 86.088 86.088 86.088 86.088 

       

Saldo lasten en baten 24.824 5.359 2.560 2.484 4.588 4.588 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 4.634 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 

Onttrekking reserves 18.935 6.778 6.648 6.848 6.848 6.848 

       

Saldo na mutaties reserves 10.523 -165 -2.834 -3.110 -1.006 -1.006 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht. 

 

Verkennen en organiseren 

Met ingang van 2011 stellen wij 2 miljoen euro extra budget ter beschikking voor Groen, in en om de stad. 

 

Ruimtelijke plannen 

De begrote uitgaven van grondexploitaties zijn structureel opgenomen, hoewel de werkelijke bedragen van jaar tot jaar 

sterk kunnen fluctueren aangezien het de financiële afrekening van in enig jaar afgesloten projecten betreft. Jaarlijks 

worden de prognoses geactualiseerd in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) De aanpassingen naar 

aanleiding van het MPG 2010 zijn verwerkt in de derde technische wijziging 2010 als separaat voorstel bij deze 

programmabegroting. Een taakstellende bijdrage van 2,270 miljoen euro uit de grondexploitaties ten behoeve van 

potentiële woningbouwlocaties loopt af in 2012. Dit feit is abusievelijk verwerkt als een verhoging van de toegestane 

lasten, terwijl het in werkelijkheid een verlaging van de onttrekking uit de reserve grondexploitaties tot gevolg heeft. 

Daarnaast hevelen wij met ingang van 2010 structureel 0,295 miljoen euro over voor versterking van het budget van 

account- en programmamanagement. Een en ander is verwerkt in de derde technische wijziging 2010 bij de 

programmabegroting.  

 

Ontwikkelen plannen 

In 2009 waren de lasten en baten van groenprojecten 0,4 miljoen lager als gevolg van een dalende omzet op 

particuliere projecten vanwege bezuinigingen. 

 

Verwerven en ontwikkelen van accommodaties 

In 2009 waren de gerealiseerde lasten en baten bij conversies van erfpachtcontracten circa 7 miljoen euro hoger dan 

structureel begroot in de jaren daarna. Dit is het gevolg van het feit dat in de begroting niet de afzonderlijke 

geldstromen, maar slechts de saldo-resultaten waren opgenomen. Met ingang van 2010 passen wij op dit gebied de 

begroting aan op basis van de werkelijk verwachte geldstromen en verhogen wij daardoor de lasten en de baten 

structureel met 6,5 miljoen euro. Dit laatste is separaat verwerkt in de derde technische wijziging 2010 bij deze 

programmabegroting. In het kader van de DUO overeenkomst met de Utrechtse Woningcorporaties zijn afspraken 

gemaakt over de wijze waarop de conversieopbrengsten verdeeld worden. 

 

 51



 52 

Bij erfpachtbeheer waren in 2009 de gerealiseerde lasten 1,420 miljoen euro hoger als gevolg van hogere 

kapitaallasten bij uitgifte HC Vredenburg. De gerealiseerde baten waren in 2009 2,824 miljoen euro hoger als gevolg 

van opbrengsten uit nieuwe canon HC Vredenburg, een vergoeding voor vervallen erfpachten en de vergoeding voor de 

afkoopsom van de exploitatielasten Jaarbeursplein. 

 

Bij vastgoedbeheer waren in 2009 de lasten 6,4 miljoen euro hoger en de baten 5,2 miljoen euro hoger dan structureel 

begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van het in exploitatie nemen van nieuwe panden in de afgelopen periode. 

Jaarlijks worden de prognoses van vastgoedbeheer geactualiseerd in de Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV). De 

meerjarige aanpassingen naar aanleiding van het MPV 2010 zijn verwerkt in de derde technische wijziging 2010 bij de 

programmabegroting. De taken en bijbehorende budgetten voor Vastgoedadvies respectievelijk Beheer gebouwen zijn 

met ingang van 2010 ondergebracht bij Vastgoedbeheer. In de jaren 2011 en 2012 nemen de lasten verder af met 

telkens 0,5 miljoen euro wegens het aflopen van de jaarlijkse bijdrage vanuit vastgoedbeheer ten behoeve van het 

Muziekcentrum. 

 

Programmeren en financieren 

Tot en met 2007 werd ISV-subsidie door het Rijk uitgekeerd inclusief BTW. Daarna heeft het Rijk de uitkeringen 

genetteerd. In 2010 zijn daarom de BTW-reserveringen vanaf 2008 teruggedraaid. Met ingang van 2010 is de 

compensatie structureel 1,052 miljoen euro per jaar. Deze is in de begroting verwerkt voor de jaren 2010 en 2011, 

echter abusievelijk onder de prestatie 'Herstructureren, adviseren en beheren'. De correctie is opgenomen in de derde 

technische wijziging 2010 bij deze programmabegroting, met als resultaat geen daling van de begrote ISV-uitgaven. 

Met ingang van 2010 worden de uitvoeringskosten van ISV-gerelateerde projecten voor circa 2 miljoen euro 

ondergebracht bij de prestatie 'Herstructureren, adviseren en beheren'. 

 

Herstructureren, adviseren en beheren 

Voor de jaren 2010 en 2011 zijn de bedragen verhoogd met 1,052 miljoen euro als gevolg van nettering van 

rijksbijdragen. Aangezien het ISV-uitkeringen betrof, wordt de genoemde verhoging overgeheveld naar het product 

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing, wat valt onder de prestatie 'Programmeren en financieren'. Deze 

overheveling is verwerkt in de derde technische wijziging 2010 bij deze programmabegroting. Bij de prestatie 

'Herstructureren, adviseren en beheren' zijn onder andere budgetten en taakstellingen opgenomen die de 

bedrijfsvoering van de dienst Stadsontwikkeling betreffen. In 2012 verwachten wij op basis van de huidige gegevens 

een opbrengst van 2,264 miljoen euro te kunnen realiseren bij de verkoop van het gemeentelijk aandeel in de 

WijkontwikkelingsMaatschappij (WOM) Lombok. Deze is conform uw besluit verwerkt als een bezuiniging op de 

begrote bedrijfsvoeringslasten. Een aantal structurele taakstellingen voor in totaal 1,1 miljoen euro zijn onder deze 

prestatie opgenomen. Met ingang van 2012 vervalt een eerdere taakstelling van 0,3 miljoen euro in verband met een 

vacaturestop. Met ingang van 2010 verhogen wij zowel lasten als baten van programma- en accountmanagement 

vanwege extra kosten van de Kraag van Utrecht, welke mede gefinancierd wordt met provinciale middelen. Daarnaast 

hevelen wij met ingang van 2010 structureel 0,295 miljoen euro over vanuit de prestatie 'Ruimtelijk plannen' voor 

versterking van het budget van account- en programmamanagement.  

 

Een en ander wordt verwerkt in de derde technische wijziging 2010 bij de programmabegroting. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Een taakstellende bijdrage van 2,270 miljoen euro uit de grondexploitaties ten behoeve van potentiële 

woningbouwlocaties loopt af in 2012. Dit feit heeft een verlaging van de onttrekking uit de reserve grondexploitaties 

tot gevolg heeft. De verwerking hiervan is opgenomen in de derde technische wijziging 2010 bij deze 

programmabegroting. Tevens wordt de voorfinanciering van de plankosten Rijnenburg voor een bedrag van 

5,554 miljoen euro afgerekend met de reserve grondexploitaties om onnodige rentekosten op het project te 

voorkomen.  

 

 





Algemene doelstelling 

Krachtwijken 

 

Duurzame verbetering van de woon- en 

leefsituatie in de krachtwijken Kanaleneiland, 

Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven. 

 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Verbeterde situatie van en verbeterd 

perspectief voor bewoners op het 

gebied van wonen, werken, leren, 

integreren, veiligheid en gezondheid 

in de krachtwijken Kanaleneiland, 

Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost en 

Hoograven.  

1.1 Uitvoeren van de wijkactieprogramma’s 

in de vijf krachtwijken. 

 

5.065 

     

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.5 Krachtwijken 

1.5.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Duurzame verbetering van de woon- en leefsituatie in de krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost 

en Hoograven. 

 

Het programma Krachtwijken richt zich op de buurten met relatief veel kwetsbare bewoners. De problemen in deze 

wijken zijn vaak groot en kunnen alleen doeltreffend worden aangepakt door een integrale benadering met fysieke en 

sociale maatregelen. Het programma Krachtwijken staat voor betere wijken, meer mogelijkheden voor mensen om hun 

situatie te verbeteren, betere woningen en meer keuzemogelijkheden in woningen. 

 

Effectdoelstelling 1: Verbetering van kwaliteit 

Verbeteren van de situatie van en het perspectief voor bewoners op het gebied van wonen, werken, leren, integreren, 

veiligheid en gezondheid in de krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven. 

 

In de

• Fysiek: investeren in vernieuwing van de wijk en woningdifferentiatie, zodat bewoners een wooncarrière in de wijk 

unnen doorlopen en de wijken daarnaast ook aantrekkelijker worden voor groepen elders uit de stad. 

 wijken kiezen we voor een strategie van twee sporen: 

k

• Sociaal: kansen bieden aan de huidige bewoners zodat zij hun maatschappelijke positie kunnen verbeteren. 

 

Het eerste spoor staat centraal in de projecten van Utrecht Vernieuwt. Het programma Utrecht Vernieuwt is vanaf 2011 

ondergebracht bij het programma Stedelijke Ontwikkeling en Groen. 

 

Het tweede spoor staat centraal in het programma Krachtwijken. De wijkactieprogramma’s voor de vijf krachtwijken 

Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven bevatten een scala aan maatregelen om bewoners te 

activeren en te ondersteunen op het gebied van opvoeding en onderwijs, werkgelegenheid, vrije tijdsbesteding en 

wijkeconomie. De projecten die in het kader van het programma Krachtwijken worden uitgevoerd vormen een ‘plus’ op 

reguliere activiteiten op het terrein van wonen (programma’s 'Wonen en Monumenten' en 'Utrecht Vernieuwt'), werken 

(programma Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering), leren (programma’s 'Onderwijs, Educatie en Bibliotheek' 

en 'Jeugd'), integreren (programma Diversiteit en Integratie), veiligheid (programma Veiligheid) en gezondheid 

(programma Volksgezondheid). 

 

Relevante omgevingsfactoren 

De u

• De gevolgen van de economische crisis: de financiële positie van gemeente, corporaties, welzijnsorganisaties en 

andere betrokken organisaties vraagt om creatieve oplossingen om de gestelde doelen te behalen. 

itvoering van het programma Krachtwijken wordt mede bepaald door: 

 

Communicatie en participatie 

Om bewoners vertrouwen te geven in hun wijk en in de verbeteraanpak van hun wijk, is zorgvuldige communicatie van 

groot belang. Voor bouwprojecten is met de 'Nota Bouwen aan Participatie' vastgesteld dat bewoners een rol krijgen in 

de ontwikkeling. Over de uitvoering van de wijkactieprogramma’s wordt in elke wijk regelmatig en via diverse kanalen 

gecommuniceerd. Bij maatregelen en projecten die in de publiciteit komen, wordt consequent aangegeven dat de 

maatregel deel uitmaakt van de aanpak Krachtwijken. Zo wordt inzichtelijk voor bewoners welke concrete 

verbeteringen er in hun wijk tot stand worden gebracht. Daarnaast stimuleren we in elke wijk dat bewoners meedenken 

en meewerken aan de aanpak van hun wijk. 
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Effectindicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1. 

Het buurtoordeel krachtwijken benadert het gemiddelde 

buurtoordeelcijfer 6,0 6,1 6,2 

1.5.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Prestatiedoelstelling 1.1: Wijkactieprogramma's Krachtwijken 

Het uitvoeren van de wijkactieprogramma’s in de vijf krachtwijken. 

 

Begin 2010 zijn voor Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven de wijkactieprogramma‘s 2010-

2011 vastgesteld. Continuïteit was bij het opstellen van de wijkactieprogramma’s de rode draad: niet allemaal nieuwe 

projecten, maar voortzetten wat goed gaat en stoppen als de beoogde doelen niet worden bereikt. Daarnaast zijn in de 

wijkactieprogramma’s extra maatregelen opgenomen op het terrein van onderwijs, werkgelegenheid en wijkeconomie. 

Pres

• itvoeren van de projecten zoals opgenomen in de wijkactieprogramma’s 2010-2011 voor de vijf krachtwijken.  
taties die we in 2011 willen realiseren zijn: 

 U
• oeren van stedelijke regie en voortgangsbewaking op wijkactieprogramma’s per wijk.  V
• oortzetten en verder verbeteren van monitoring.  V
• fspraken maken met stedelijke en landelijke instellingen over hun inzet in de krachtwijken.  A
• Versterken van de betrokkenheid van bewoners bij de aanpak. 

Voor een overzicht van alle projecten in de krachtwijken verwijzen we naar de vijf wijkactieprogramma’s 2010-2011. 

De voortgang van het programma is uitgebreid beschreven in de vierde Voortgangsrapportage Krachtwijken (juni 

2010). In de meting 2010 (2) van de Monitor Krachtwijken vindt u per wijk de ontwikkelingen van de doelstellingen uit 

de wijkactieprogramma’s. 

 

Het programma Krachtwijken wordt behalve door de gemeente gefinancierd door de corporaties: 21,5 miljoen euro per 

jaar in de periode 2008 – 2018. Van dat bedrag wordt 10,5 miljoen euro besteed aan sociale maatregelen, 11 miljoen 

euro is bestemd voor extra fysieke investeringen in de krachtwijken. Daarnaast wordt een deel van de bijdragen van 

het Rijk (sinds 2008 in totaal ruim 17 miljoen euro) en van de provincie (8 miljoen euro) nog besteed in 2011. 

1.5.3 Wat mag dat kosten? 

 Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Wijkactieprogramma's Krachtwijken 11.199 6.785 5.065 9.065 9.065 9.065 

       

Totaal lasten 11.199 6.785 5.065 9.065 9.065 9.065 

       

Baten       

Wijkactieprogramma's Krachtwijken 1.343 0 0 0 0 0 

       

Totaal baten 1.343 0 0 0 0 0 

       

Saldo lasten en baten 9.857 6.785 5.065 9.065 9.065 9.065 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 6.625 6.625 1.275 0 0 0 

Onttrekking reserves 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

       

Saldo na mutaties reserves 11.482 8.410 1.340 4.065 4.065 4.065 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 
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Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. 

 

Krachtwijken 

De gemeentelijke middelen voor het Programma Krachtwijken voor de jaren 2008 tot en met 2011 zijn beschikbaar 

gesteld bij de begrotingsbehandelingen 2008 en 2009 en de Bestuursrapportage 2008. Deze middelen zijn aan de 

programmareserve Krachtwijken toegevoegd. In 2011 staat 5,065 miljoen euro opgenomen voor de uitvoering van de 

wijkactieplannen. De lasten en baten worden nog aangepast aan de Wijkactieprogramma's 2010-201. Dit vindt plaats 

bij de derde technische wijziging 2010, die gelijktijdig met deze programmabegroting aan u wordt voorgelegd. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de programmareserve Krachtwijken 

In bovenstaande tabel staat nu nog een toevoeging aan de programmareserve van 1,275 miljoen euro en een 

onttrekking van 5 miljoen euro. Op basis van de Wijkactieprogramma's 2010 – 2011 worden de toevoegingen en 

onttrekkingen aan de programmareserve nog aangepast. Dit vindt plaats bij de derde technische wijziging 2010, die 

gelijktijdig met deze programmabegroting aan u wordt voorgelegd. 

 

 

 

 



Algemene doelstelling 

Leidsche Rijn 

      

De stad Utrecht uitbreiden met een stedelijk 

gebied waar de huidige en komende 

generaties met plezier kunnen wonen, werken 

en recreëren. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. De voorwaarden (in de vorm van 

kaders, contracten en programma’s) 

scheppen om een goed functionerend 

stadsdeel tot stand te brengen. 

 1.1 Opleveren woningen. 

 

17.206 

      

   1.2 Gronduitgifte kantoren en bedrijven.  5.652 

      

   1.3 Aanleg hoofdwegen.  47.546 

      

   1.4 Aanleg groenprojecten.  41.067 

      

 

  1.5 Planvoorbereiding bijzondere 

projecten. 

 33.195 

      

 2. De medische, sociaal-culturele, 

maatschappelijke en 

onderwijsvoorzieningen afstemmen op 

de huidige en toekomstige bewoners 

van Leidsche Rijn.  

2.1 Planvoorbereiding en oplevering 

voorzieningen. 

 58.309 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.6 Leidsche Rijn 

1.6.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

De stad Utrecht uitbreiden met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen 

wonen, werken en recreëren. 

 

Met dit doel maakt de gemeente grond bouwrijp voor ruim 30 duizend woningen, 720 duizend vierkante meter 

kantoren, 270 hectare bedrijventerrein en een 300 hectare groot Leidsche Rijn Park. Daarbij zorgt de gemeente voor 

het tot stand komen van een adequate infrastructuur, een aantrekkelijk openbaar gebied en goede voorzieningen. 

 

Met 

• Uitbreiding van het woningaanbod in de Utrechtse regio voor de huidige en toekomstige bewoners en gebruikers 

et een grote verscheidenheid aan woningen, met inbegrip van infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen. 

de bouw van Leidsche Rijn beoogt de gemeente: 

m

• en betere doorstroming van woningzoekenden in de regio.  E
• en gedifferentieerd samengestelde bevolking in het nieuwe stadsdeel.  E
• en uitbreiding van het aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten.  E
• Betere voorwaarden voor de economische ontwikkeling van de regio. 

 

De gemeente Utrecht heeft de missie en het beleid voor Leidsche Rijn vastgelegd in een Masterplan en een 

Ontwikkelingsvisie. De opgave voor de gemeente kan worden samengevat in twee doelstellingen: gebiedsontwikkeling 

en voorzieningen. 

 

Effectdoelstelling 1: Gebiedsontwikkeling 

De voorwaarden (in de vorm van kaders, contracten en programma’s) scheppen om een goed functionerend stadsdeel 

tot stand te brengen. 

 

Hier

• Bouwrijpe grond ontwikkelen voor woningen, bedrijfsruimten, kantoren en voorzieningen die grotendeels door 

erden worden gerealiseerd. 

aan zijn de volgende subdoelstellingen verbonden: 

d

• oede bereikbaarheid van het nieuwe stadsdeel door een evenwichtig verkeerssysteem.  G
• Openbaar gebied aanleggen en inrichten, met gebruikmaking van de landschappelijke en cultuurhistorische 

kwaliteiten die in het gebied voorhanden zijn. 

 

Een financiële randvoorwaarde is dat de ontwikkeling van Leidsche Rijn moet worden afgerond met een 

grondexploitatie die tenminste sluitend is. 

 

Effectdoelstelling 2: Voorzieningen 

De medische, sociaal-culturele, maatschappelijke en onderwijsvoorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige 

bewoners van Leidsche Rijn. 

 

Subd

• Voorzieningen (eventueel tijdelijke) moeten zo snel mogelijk na het opleveren van woningen, bedrijven en kantoren 

eschikbaar zijn. 

oelstellingen hierbij zijn: 

b

• Voor de voorzieningen gelden de financiële kaders van het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn. 

 

Relevante omgevingsfactoren 

Het Rijk is verantwoordelijk voor een aantal strategische projecten: de integratie en verplaatsing van de A2, de 

spoorverdubbeling en de aansluiting op de A12. Als in het tempo en het kwaliteitsniveau van deze projecten 

veranderingen worden aangebracht, kan dat gevolgen hebben voor het realiseringstempo en het kwaliteitsniveau van 

het stadsdeel als geheel. 

 59



 

Effectindicatoren Realisatie 2008 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

 

Tevredenheid bewoners over wonen, recreëren en 

bereikbaarheid in rapportcijfer 6,8 7,5 8 

1.6.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Gebiedsontwikkeling 

Prestatiedoelstelling 1.1: Woningbouw ontwikkeling 

Opleveren woningen en bewerkstelligen van woningen in aanbouw. 

 

Enke

• In Het Zand wordt na de sloop van het Veilinggebouw het terrein bouwrijp gemaakt, er wordt gewerkt aan de 

woningontwerpen. Tegelijkertijd worden in De Veiling fase 1 de woningen van Ovast gebouwd en voor fase 2 

woningontwerpen gemaakt. In de Leidsche Maan wordt gebouwd aan 66 eengezinswoningen en een 

appartementenblok. In Rijnsche Maan wordt een appartementenblok gebouwd. Waterwijk nadert voltooiing met de 

bouw van het laatste eiland. De afronding van Tussen de Parken vordert gestaag met de start van de bouw langs 

het Park Groot Zandveld. De laatste grote opgave in Het Zand worden de appartementen langs de stadsas. Parkrand 

et Zand start na opgraving van de archeologische vondsten in 2011 met de tweede fase. 

le details: 

H

• In Terwijde worden de projecten Terwijder Veste, woon-werkwoningen scherf 16b, UrBAN, blok 7 scherf 19 

pgeleverd. o

• Begin 2011 kan in Parkwijk in principe met de bouw van de voorzieningen op de locaties Kop Amaliapark en 

Verlengde Houtrakgracht worden begonnen. Dit is nog wel afhankelijk van het indienen van de bouwplannen en het 

erloop van de procedures van het uitwerkingsplan en de bouwplannen. v

• Met ontwikkelaars wordt gewerkt aan het Stedenbouwkundig Plan van Grauwaart fase 2 en in fase 1 wordt verder 

oorgebouwd. d

• Voor Hoge Weide worden in 2011 de ontwerpen van de woningen en de openbare ruimte in de deelgebieden 

Voornse Poort en Hogeweidekwartier gemaakt en tevens de overeenkomsten met de woningbouwcorporaties en de 

ntwikkelaars. o

• n het centrumplan van Vleuterweide worden de woningen aan het water herontwikkeld.  I
• De verwachting is dat de verkoop van kavels in 2011 weer aan zal trekken. Om dit proces te versnellen willen wij 

een aantal kavels kleiner maken. Hierdoor ontstaan dan meer kavels. 

 

Woningen 

 

Deelgebied 

Opgeleverd 

en in aanbouw 

eind 2010 

Opgeleverd 

en in aanbouw 

eind 2011 

Te realiseren 

na 2011 

Totale 

productie 

     

Langerak 1.742 1.742 0 1.742 

Parkwijk 2.581 2.595 14 2.595 

Veldhuizen 3.392 3.392 0 3.392 

Terwijde 3.168 3.518 1.232 4.500 

Vleuterweide 4.851 5.301 1.257 6.108 

Het Zand 2.793 2.993 1.807 4.350 

De Woerd 475 475 0 475 

Grauwaart ('t Zand en Centrum) 220 329 358 578 

Hoge Weide (inclusief Voorn) 0 0 1.396 1.396 

Leidsche Rijn Centrum 0 0 2.558 2.558 
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Deelgebied 

Opgeleverd Opgeleverd 

en in aanbouw en in aanbouw Te realiseren 

na 2011 

Totale 

eind 2010 eind 2011 productie 

     

Leeuwesteyn Noord / De Wiel en A2 park 0 0 1.194 1.194 

Rijnvliet bij Sportpark en Stadsweg Zuid 0 0 993 993 

Haarrijn 0 0 650 650 

Leidsche Rijn park 80 140 360 450 

Haarzicht 0 0 500 500 

     

Totaal cumulatief 19.302 20.485 12.319 31.481 

     

Cumulatief opgeleverd 18.004 19.162 12.319 31.481 

Aandeel in het totaal in procenten 57 61 39 100 

 

Prestatiedoelstelling 1.2: Commercieel vastgoedontwikkeling 

Gronduitgifte voor kantoren en bedrijven. 

 

De gevolgen van de financiële crisis zijn duidelijk merkbaar voor de ontwikkeling van kantoren en bedrijven/kantoren 

in Papendorp. Gezien deze situatie is het moeilijk een uitspraak te doen over nieuwe overeenkomsten, maar het zal 

hoogstwaarschijnlijk bij slechts een enkele overeenkomst blijven. 

 

Kantoren 

 

Deelplan 

Transport eind 

2010 (m2)  

Transport eind 

2011 (m2)  

Te realiseren 

na 2011 (m2) Totaal m2  

     

Leidsche Rijn Centrum 24.000 24.000 338.000 362.000 

De Wetering Zuid   18.000 18.000 

Papendorp Zuid 167.846 167.846 62.154 230.000 

Papendorp Noord 42.533 46.033 63.967 110.000 

     

Totaal cumulatief 234.379 237.879 482.121 720.000 

     

Aandeel in totaal in procenten 33 33 67 100 

     

Bron: Triode maart 2010     

 

Voor de bedrijvenkavels blijven ook in 2011 de gevolgen van de financiële crisis voelbaar. Er zal naar verwachting 

slechts een enkele overeenkomst worden gesloten. De planontwikkeling van Strijkviertel is vooralsnog opgeschort. 

Uitgifte van bedrijvenkavels in Haarrijn heeft prioriteit. 

 

Voor de oplevering van de woningbouw in Haarrijn moet een groot deel van de geluidwerende voorziening zijn 

gerealiseerd. Aangezien de kavels aan de A2 onderdeel uitmaken van deze geluidwerende voorziening, is het van 

belang dat de uitgifte voorspoedig verloopt. Als gevolg van de kredietcrisis is het moeilijk te voorspellen hoe het 

uitgiftetempo zal verlopen. Vertraging in de uitgifte van bedrijfskavels heeft directe gevolgen voor de fasering van de 

woningbouw. Naar verwachting is in 2011 het bestemmingsplan woningbouw en Haarrijnseplas rechtsgeldig. 
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Bedrijven 

 

Deelplan 

Transport eind 

2010 (m2)  

Transport eind 

2011 (m2)  

Te realiseren na 

2011 (m2) Totaal m2 

     

De Wetering Noord 295.000 295.000 0 295.000 

De Wetering Zuid 128.763 128.763 139.887 268.650 

Papendorp Zuid 49.220 49.220 2.500 51.720 

Papendorp Noord 73.138 73.138 42.129 115.267 

Strijkviertel (inclusief Passtuk)   318.706 318.706 

Haarrijn 2.586 15.7368 104.264 120.000 

Vleuterweide 34.600 34.600 0 34.600 

     

Totaal cumulatief 583.307 596.457 607.486 1.203.943 

     

Aandeel in totaal in procenten 48 50 50 100 

 

Prestatiedoelstelling 1.3: Infrastructuur 

Aanleggen hoofdwegen. 

 

De hoofdinfrastructuur in Leidsche Rijn is grotendeels aangelegd. In 2011 worden op Hooggelegen de laatste 

gedeelten van de op- en afritten van de A2 verbonden met het onderliggende wegennet (Stadsbaan en M.L. Kinglaan). 

Het middelgedeelte van de Stadsbaan en het oostelijk gedeelte van de noordelijke stadsas ontbreken nog en worden in 

samenhang met het Leidsche Rijn Centrum ontwikkeld (gepland in 2015). Op dit moment vindt de planuitwerking van 

de Stadsbaantunnel plaats. In deze tunnel onder Leidsche Rijn Centrum komt de Stadsbaan te liggen, een belangrijke 

noord-zuid autoverbinding in Leidsche Rijn tussen knooppunt Hooggelegen en de Soestwetering. We onderzoeken 

optimalisaties van het tunneltracé om de bouwkosten van de tunnel zo laag mogelijk te houden. 

 

Prestatiedoelstelling 1.4: Groen 

Aanleggen groenprojecten. 

 

De zandwinning in (het westelijk gedeelte van) de Haarrijnseplas zal in 2011 worden afgerond. De resterende 

hoeveelheden zand worden benut voor ophoging van terreinen rond de A2 tunnel en voorophoging van het gebied 

Strijkviertel. 

 

2011 wordt voor het Leidsche Rijn Park een belangrijk jaar. Twee grote programmatische ambities komen gereed. Om 

het park zal het Lint gereed komen, waarmee een aaneengesloten rondje van acht kilometer kan worden geskeelerd, 

gefietst, hardgelopen en gewandeld. In de Binnenhof wordt het theehuis in combinatie met een grote speeltuin 

opgeleverd: dit belooft een grote publiekstrekker voor het park te worden. Aan de verdere realisatie van tracédelen van 

de Vikingrijn en aan de Binnenhof-Zuid wordt gewerkt. Voor de eerste fase van de realisatie van de parkpergola is 

budget beschikbaar. De Hoge Woerd is in 2011 goeddeels gereed met uitzondering van het Romeins Castellum 

waarvoor een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd. 

 

Den Engh wacht op de ontwikkeling van de opstallen door Portaal. Diverse woningbouwgebieden rondom het Leidsche 

Rijn Park zijn gereed om te worden ontwikkeld of uit te geven als vrije kavel. 

 

                                                           
 
 
8 In juni 2010 is een intentieovereenkomst betreffende kavel 2a ter grootte van 13.150 m2 grond voor bedrijfsterrein 

in Haarrijn ontbonden. Vooralsnog is geen nieuwe contractpartner gevonden. 
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Prestatiedoelstelling 1.5: Bijzondere projecten 

Planvoorbereiding bijzondere projecten. 

 

Het tempo van de uitgifte van de kantorenstrook langs de A2 in Leidsche Rijn Centrum is zorgelijk. Mede door de crisis 

loopt deze uitgifte vertraging op en wordt er naar verwachting in 2011 geen intentieovereenkomst gesloten. In 2011 

worden de resterende werkzaamheden ten aanzien van bouwrijpmaken uitgevoerd, onder meer de aanleg van de 

riolering. De bestemmingsplanprocedure wordt afgerond. Belangrijk daarbij is dat er in het bestemmingsplan 

uitwerking is gegeven aan een nieuwe invulling van hoogbouw. Dat zal mede tot stand komen in overleg met 

bewoners(groeperingen). Leidsche Rijn Centrum Kern wordt in 2011 bouwrijp gemaakt. De eerste paal voor de bouw 

van het kernwinkelgebied gaat naar verwachting eind 2011 de grond in. 

 

 Begin 2011 wordt het haalbaarheidsonderzoek afgerond met een voorstel waarin een nieuw concept voor de 'Culturele 

trekker van formaat' in Leidsche Rijn Centrum is geformuleerd. Hierbij is rekening gehouden met de wens tot 

verruimde openstelling en multifunctionaliteit. 

 

Thans vindt het bouwrijpmaken van het sportpark Rijnvliet plaats. Hier worden de rugbyvereniging URC, 

tennisvereniging PVDV en voetbalvereniging UTS gehuisvest. In 2011 volgt de aanleg van de velden en de realisatie van 

clubgebouwen. Planning van de opening van het sportpark is medio 2011. Volgens de huidige planning wordt de 

manege De Voornruiters in het najaar van 2011 opgeleverd. 

 

In Leeuwensteyn Zuid staat aan de Groenewoudsedijk een hal die geschikt wordt gemaakt voor de Utrechtse Bazaar. De 

tweede hal wordt in gebruik genomen door bedrijf Van Doorn. Er is een bestemmingsplan voor de kop van 

Leeuwensteyn Zuid in voorbereiding om deze ontwikkeling en de ontwikkeling van de P&R Hooggelegen, met een 

directe afrit vanaf de A2, mogelijk te maken. 

Voorzieningen 

Prestatiedoelstelling 2.1: Voorzieningen 

Planvoorbereiding en oplevering voorzieningen. 

 

In Het Zand wordt het gezondheidscentrum met apotheek en praktijkruimtes voor fysiotherapie gebouwd. Ook wordt 

de bouwaanvraag van de basisschool en het kinderdagverblijf in de Veiling ingediend. Het terrein is al bouwrijp 

gemaakt. La Sabbia, een gebouw met sport- en dansschool, horeca en appartementen naast forumschool Het Zand, kan 

van start zodra daar nieuwe huurders en kopers voor gevonden zijn. In de plinten van de gebouwen langs de 

Vleutensebaan is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, dienstverlening en lichte horeca zoals lunchroom of 

restaurant. 

 

In Terwijde wordt gewerkt aan het ontwerp van het winkelcentrum Terwijde, zodat daar eind 2011de bouwaanvraag 

voor kan worden ingediend. In het gemeentelijk monument aan de Hof ter Weydeweg wordt een dagopvang voor 

kinderen met een zorgvraag geopend. Ook wordt de uitbreiding van het kinderdagverblijf in de Poort van Terwijde 

gerealiseerd. In de noordpunt van het Leidsche Rijn Park aan de Componistenlaan worden twee kinderdagverblijven 

van zes groepen gebouwd. 

 

In Parkwijk zal naar verwachting in 2011 het islamitisch centrum en de jongerenaccommodatie worden gebouwd. Ook 

worden de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw voor startende 

ondernemers met daarbij een kinderdagverblijf. De boerderij de Balije wordt gerenoveerd en verbouwd tot 

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang met een kleinschalige horecavoorziening. In Hoge Weide wordt het 

bouwplan van de basisschool en gymzaal afgerond en de bouwvergunning ingediend. 

 

Als vervolg op de herijking voorzieningen, zoals die in 2010 heeft plaats gevonden, wordt een actualisatie van de visie 

op het voorzieningenniveau in Leidsche Rijn voorbereid. Daarin wordt niet alleen ingegaan op tekorten op basis van de 

meest recente bevolkingsprognoses, maar ook op de consequenties voor Leidsche Rijn van diverse maatschappelijke 

en beleidsmatige ontwikkelingen, zoals die de afgelopen jaren te zien zijn geweest. Deze actualisatie komt 

medio 2011 beschikbaar voor bestuurlijke besluitvorming. 
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1.6.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Woningbouwlocaties -3.047 21.071 17.206 9.789 -3.255 -10.175 

Commercieel vastgoed -6.617 -1.469 5.652 2.873 1.340 -12.420 

Infrastructuur 37.197 36.765 47.546 25.495 27.410 22.685 

Groen 22.365 18.752 41.067 15.606 8.069 6.579 

Bijzondere projecten 14.533 50.263 33.195 43.213 44.984 36.571 

Overige projecten 79.159 80.113 53.665 41.644 52.213 38.789 

Onderhanden werken -59.160 72.632 -63.597 -10.681 51.898 83.318 

       

Totaal lasten 84.430 278.127 134.734 127.939 182.658 165.347 

       

Baten       

Woningbouwlocaties 7.071 61.937 73.442 57.216 65.222 46.041 

Commercieel vastgoed 6.415 30.298 5.275 25.213 38.351 52.713 

Infrastructuur 1.061 7.293 15.469 0 0 0 

Groen 11.451 13.467 32.939 39.423 16.700 0 

Bijzondere projecten 3.910 25.101 1.308 5.208 61.519 65.810 

Overige projecten 12.436 22.761 3.660 241 242 159 

Onderhanden werken 0 114.501 0 0 0 0 

       

Totaal baten 42.345 275.359 132.093 127.301 182.034 164.723 

       

Saldo lasten en baten 42.086 2.767 2.641 638 624 624 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 1.773 0 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 40.313 2.767 2.641 638 624 624 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

 

In de Voorjaarsnota 2010 is een bedrag van 26,6 miljoen euro opgenomen als optimalisatiedoelstelling binnen de 

grondexploitatie Leidsche Rijn. Daaraan is toegevoegd een opdracht om 2,5 miljoen euro binnen de grondexploitatie 

Leidsche Rijn vrij te maken voor ambities uit ons collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal' en het financiële beeld. 

Voor de invulling van de optimalisatietaakstelling verwijzen wij naar het hoofdstuk Financiële Positie. 

 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Woningbouwlocaties 

Door de kredietcrisis stagneert het in aanbouw nemen en opleveren van woningen ook in 2011. Waar mogelijk 

vertragen we niet direct noodzakelijke uitgaven. De belangrijkste lasten in 2011 zijn plan- en vat-kosten (5,5 miljoen 

euro) en bouw- en woonrijp maken (27 miljoen euro). De negatieve rentelasten ramen we op 16 miljoen euro. De baten 

uit gronduitgiftes ramen we voor Het Zand op ruim 26 miljoen euro, voor Grauwaart op 4 miljoen euro, voor Terwijde 

op 27 miljoen euro en voor Vleuterweide op 4 miljoen euro. Van de ontwikkelaars van Vleuterweide en Haarzicht 

ramen we bijdragen in de kosten op respectievelijk 3 miljoen euro en 7 miljoen euro. 
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Commercieel vastgoed 

Nog meer dan de woningbouwlocaties ondervindt de uitvoering van het vastgoedprogramma vertragingen door de 

kredietcrisis. Temeer omdat de vertraagde uitgifte van kantoren veeleer structureel lijkt te zijn dan conjunctureel. 

Alleen in bedrijventerrein Haarrijn voorzien we gronduitgiftes. De uitgaven beperken we ook hier zoveel als mogelijk 

en deze belopen daardoor bijna 6 miljoen euro. 

 

Infra 

De lasten in 2011 ramen we op ruim 47 miljoen euro. Voor onder meer de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug 

Oudenrijnseweg en de aanleg van het talud Veldhuizerweg ramen we 1 miljoen euro en voor de Noordelijke Stadsas 

2 miljoen euro. Voor de realisatie van de geluidswal Woerden ramen we 5 miljoen euro, voor de Stadsbaan en het 

Marinus van Tyrus-viaduct bijna 10 miljoen euro, voor de integratie van de A2 en de Stadsbaan Midden bijna 5 miljoen 

euro, voor de laatste termijnen van de Spoorverdubbeling ruim 10 miljoen euro en voor de aanleg van tijdelijke 

maatregelen ramen we ruim 3 miljoen euro. De raming voor plan- en vat-kosten bedraagt 2 miljoen euro en voor 

rentelasten 9 miljoen euro. 

 

De b

• er dekking van de aanleg van de geluidswal Woerden ramen we een bijdrage van 5,5 miljoen euro. 
aten in 2011 ramen we op 15 miljoen euro. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: 

 T
• an Rijkswaterstaat verwachten wij bijdragen te ontvangen van ruim 2 miljoen euro voor de Stadsweg.  V
• Van de GEM Vleuterweide verwachten we een bijdrage van 4,5 miljoen euro ter dekking van de uitbreiding van het 

poor. s

• an overige partijen ramen wij bijdragen ter dekking van uitgaven voor tijdelijke maatregelen van 3 miljoen euro.  V
• In 2012 worden naar verwachting de laatste infraprojecten afgerond. Na 2011 verwachten we geen inkomsten 

meer. 

 

Groen 

Voor verwervingen in het Leidsche Rijn park is 12 miljoen euro geraamd. Getracht wordt om langs minnelijke weg tot 

overeenkomsten te komen, maar dat deze door middel van onteigeningen gerealiseerd moeten worden, sluiten we niet 

uit. De uitgaven voor het bouw- en woonrijp maken van de Haarrijnseplas en het Leidsche Rijn park begroten we op 

respectievelijk 3 en 16 miljoen euro. De plan- en vat-kosten ramen we op 3 miljoen euro en de rentelasten op bijna 

7 miljoen euro. De (laatste) opbrengsten uit de Haarrijnseplas begroten we op 4 miljoen euro en wegens gronduitgifte 

in het Leidsche Rijn park verwachten we een opbrengst van 28 miljoen euro. 

 

Bijzondere projecten 

Ten behoeve van verwervingen in Strijkviertel is 6,7 miljoen euro gereserveerd. Voor het Hoofdwatersysteem is 

2 miljoen euro opgenomen, voor de ontwikkeling en uitvoering van de centrale zone 3,3 miljoen euro, ten behoeve van 

het bouw- en woonrijp maken van Leidsche Rijn Centrum 6,4 miljoen euro en (sportpark) Rijnvliet 6 miljoen euro. Voor 

plan- en vat-kosten is 5,5 miljoen euro geraamd. De rentelasten worden geraamd op 4 miljoen euro. Van 

Rijkswaterstaat ontvangen wij extra kosten van 1,3 miljoen euro terug die we op hun verzoek hebben gemaakt. 

 

Overige projecten 

Hier verantwoorden we de uitgaven voor verwerving, sloop en milieu die we niet rechtstreeks aan projecten toe kunnen 

rekenen. Deze begroten we op 23 miljoen euro. De algemene plankosten ramen we op ruim 6 miljoen euro en de 

rentelasten op ruim 20 miljoen euro. In de voorjaarsnota is 0,3 miljoen euro extra toegekend ter dekking van de 

uitgaven van het wijkbureau. 

 

Van ProRail wordt 3 miljoen euro ontvangen wegens de verkoop van materialen die niet meer gebruikt worden. 

 

Onderhanden werken 

In de bijgestelde raming 2010 zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan het onderhanden werk als lasten en als 

baten opgenomen (gebruteerd). Voor de overige jaren zijn alleen de saldi geraamd. Deze brutering in 2010 heeft 

verder geen invloed op het resultaat. 

 

 



Algemene doelstelling 

Stationsgebied 

      

Samen met de partners het plangebied 

ontwikkelen tot een vernieuwd 

centrumgebied. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 

1. Een economisch optimaal benut 

Stationsgebied. 

 

1.1 Vergroten van de werkgelegenheid en 

benutten van de economische potentie 

voor de stad als geheel.  

5.851 

      

 

2. Een duurzaam, aantrekkelijk en 

intensief gebruikt Stationsgebied. 

 

2.1 Verbeteren van de leefbaarheid, 

veiligheid en duurzaamheid in het 

Stationsgebied. 

 45.915 

      

 

3. Een goed bereikbaar 

Stationsgebied.  

3.1 Verbeteren van de bereikbaarheid van 

het Stationsgebied.  

7.550 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's. 
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1.7 Stationsgebied 

1.7.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Samen met de partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied met intensief ruimtegebruik, 

hoogwaardige openbare ruimte, kantoren, woningen, detailhandel en leasurefuncties, evenals een hoogwaardige OV-

terminal door uitbreiding en opwaardering van de transfercapaciteit en de daar aanwezige infrastructuur voor trein, 

tram en hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). 

 

Deze missie is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het Rijk van 2 juli 2004. 

 

Evenals in de vorige periode het geval was, wordt ook in het collegeprogramma 2010-2014 voortgebouwd op de door 

de bevolking gekozen visie over de ontwikkeling van het Stationsgebied. De stedenbouwkundige principes van het 

(geactualiseerd) masterplan zijn: herstellen, verbinden en betekenis geven. Daaraan is sinds 2009 het principe van 

duurzaamheid toegevoegd. De herontwikkeling van het Stationsgebied is en blijft een dynamisch proces, waarbij 

maatschappelijke ontwikkelingen (van luchtkwaliteit tot economische crisis), planvoorbereiding en inmiddels ook 

planuitvoering elkaar beïnvloeden. Samenwerking met de eigenaren in het gebied (de private partnes), de gebruikers 

(reizigers, bezoekers, werknemers) en de verschillende belangengroeperingen (van Fietsersbond tot SOLGU), staat de 

komende periode hoog in het vaandel. De doelstellingen van fase 1 realiseren we in de periode tot 2018. Met de 

doelstellingen van fase 2 gaan wij in 2011 aan de slag. 

 

Effectdoelstelling 1: Economisch optimaal 

Een economisch optimaal benut Stationsgebied. 

 

Door de uitbreiding van vierkante meters winkels, voorzieningen en kantoren wordt werkgelegenheid toegevoegd. 

Daarnaast neemt, door de uitbreiding van het vastgoed en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, de waarde 

van het vastgoed toe. De afzetmogelijkheden voor de marktpartijen zijn door de combinatie van bovenstaande 

factoren zeer gunstig. Als gevolg hiervan nemen de jaarlijkse inkomsten voor de gemeente toe door een stijging van 

de netto ozb-opbrengsten per jaar als gevolg van de toegenomen waarde van het totale vastgoed in het vernieuwde 

Stationsgebied. 

 

Effectdoelstelling 2: Aantrekkelijk en intensief 

Een aantrekkelijk en intensief gebruikt Stationsgebied. 

 

De leefbaarheid is sterk verbeterd door sociaal veilige en aantrekkelijke routes voor langzaam en snelverkeer 

(stadscorridor, de interwijk-verbinding), een kwalitatief hoogwaardig ingericht openbaar gebied met aantrekkelijke 

pleinen en parken (onder andere Jaarbeursplein, Vredenburgplein, Smakkelaarsveld en Moreelsepark), toegevoegd 

groen en water (onder andere herstel singels en Leidsche Vaart), de toegevoegde woningen in het gebied en heldere 

afspraken over beheer. 

 

Effectdoelstelling 3: Bereikbaar 

Een goed bereikbaar Stationsgebied. 

 

De nieuwe OV-terminal zorgt voor optimale transfermogelijkheden tussen de verschillende vormen van vervoer: trein, 

 tram, fiets en auto. De bereikbaarheid voor het openbaar vervoer verbetert door: bus,

• De uitbreiding van de stationshal in combinatie met onder meer de vernieuwde en verlengde tram- en busperrons 

an zowel de oostzijde als de westzijde van het station. a

• e aanleg van de toeleidende HOV-routes.  D
• e bouw van 22.000 OV-gerelateerde fietsenstallingen.  D
• Ook de bereikbaarheid van de overige modaliteiten (fiets, voetganger, auto) zijn toegesneden op de 

herontwikkelingen in het totale Stationsgebied. 
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Effectdoelstelling 4: Duurzaam 

Een duurzaam Stationsgebied. 

 

Op 13 mei 2009 hebben het Rijk, provincie Utrecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente, Corio, 

NS Poort en ProRail de intentieverklaring 'Het Utrechtse Stationsgebied geeft duurzame energie' ondertekend. Bijlage 

bij deze intentieverklaring is de catalogus met een scala aan duurzaamheidsprojecten. Het is de bedoeling die 

projecten de komende jaren te onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren. 

 

Effectindicatoren 2004 2007 Streefwaarde 2025 

     

1.a Toename aantal banen in het Stationsgebied met 0 0 2.280-2.510 fte9
 

1.b Toename netto contante waarde in het Stationsgebied met 0 0 290 miljoen euro 

1.c Toename ozb-opbrengsten per jaar met 0 0  4,8 miljoen euro 

2.a Toename waardering openbaar gebied, schoon en heel 6 0 7 

2.b Toename beleving gevoel van veiligheid 6 0 7 

2.c Aantal OV-reizigers 0 55 miljoen euro 100 miljoen euro 

4.a Realisatie groene daken  0 0 15 hectare 

4.b Toename aandeel oppervlak water en groen (huidig13%) 0 0  40% 

4.c 

Streefcijfer, volgens het GPR gebouw programma 

(gebouwprestatienorm), van het te realiseren vastgoed 0 0 8 

 

Relevante omgevingsfactoren 

Er is

• e ambities en randvoorwaarden van het Rijk (de ministeries VROM en VenW); 
 een aantal belangrijke omgevingsfactoren: 

 d
• e commerciële belangen van private partners, waaronder Corio, Jaarbeurs, NS en Rabobank;  d
• e nog altijd toenemende vervoersstromen in het gebied;  d
• e veelheid van partijen en belangen die zich in dit gebied manifesteren;  d
• e ingewikkelde eigendomsrelaties;  d
• e invloed van publiekrechtelijke voorschriften en procedures op de voortgang en de kosten;  d
• de economische crisis. 

Zie voor een beschrijving, de bestuursrapportage Stationsgebied 2010. 

 

Deze omgevingsfactoren bepalen in belangrijke mate de (financiële) haalbaarheid en het tempo van de geplande 

ontwikkelingen. 

1.7.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

In de programmatabel van het Stationsgebied staan de streefwaarden. Die tabel actualiseren we elk jaar bij de 

Bestuursrapportage Stationsgebied. In 2011 gaan de coördinerende, voorbereidende, randvoorwaardelijke 

zaamheden en conditionering van projecten door. Het gaat daarbij om: werk

• Het opstellen en sluiten van ontwikkel- en projectovereenkomsten met de private partijen en het toetsen op 

akoming ervan. n

• Het ontwerpen en voorbereiden van projecten die door de gemeente uitgevoerd worden (vooral infrastructuur en 

penbare ruimte) o

• Daarnaast gaan de conditionerende werkzaamheden door in de openbare ruimte (onder andere Catharijnebak) en 

zijn de volgende werken in uitvoering: woonwinkelgebouw, Muziekpaleis, verbouwing Singelborsch, overbouwing 

tationsstraat, Stadskantoor en OV-terminal. S

• erkzaamheden op publiekrechterlijk vlak (procedures en vergunningen).  W
• Toename aantal woningen met 2.229. 

                                                           
 
 
9 Bron: economische effectrapportage Bestuursinformatie/Ecorys 2008 
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Werkgelegenheid en economische potentie 

Prestatiedoelstelling 1.1: Werkgelegenheid en economische potentie 

Vergroten van de werkgelegenheid en benutten van de economische potentie voor de stad als geheel. 

 

In 20

• oename aantal woningen met 2.229. 
18 willen we de volgende streefwaarden gerealiseerd hebben: 

 T
• oename m² kantoren (inclusief raadsbesluit 10-01-2008 betreffende Knoopkazerne) met 251.714 m² bvo.  T
• oename m² winkels 46.000 m² vvo (inclusief 1000 m² dienstverlening).  T
• oename m² leisure met 70.000 m² vvo.  T
• oename m² cultuur met 37.500 m² bvo.  T
• oename m² hotel met 21.627 m² bvo.  T
• Toename m² horeca met 11.515 m² bvo. 

 

Plan

• ibliotheek op het Smakkelaarsveld. 
ontwikkelingsfase (2011): 

 B
• ntwikkelstrategie Sijpesteijnkwartier.  O
• ndergrondse parkeergarage Jaarbeursplein.  O
• erontwikkeling Leeuwensteijn kantoor (ING).  H
• nooplocatie (Rijksgebouwendienst) in combinatie met Westflank-Zuid (kantoren: NS Poort).  K
• estflank-Noord (woningen en kantoren; NS Poort).  W
• Stationsplein Oost en Nieuwe Stationsstraat in combinatie met vastgoedontwikkelingen Nieuwe Stationsstraat 

Noord en Zuidzijde. 

 

Voor

• Megabioscoop, afhankelijk van de voortgang van deze projecten, mogelijkerwijze ook bestemmingsplanprocedures 

oor Kop Jaarbeurs projecten Holland Casino en Hotel annex woningen. 

bereidingsfase (Planologische procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening): 

v

• ntreegebouw/parkeergarage.  E
• tationsplein Oost (SPO) en vastgoedontwikkelingen SPO.  S
• Bibliotheek op het Smakkelaarsveld. 

 

Overeenkomsten 

In het Stationsgebied worden diversen gronden en panden verworven. Minnelijke verwerving is het uitgangspunt. Voor 

de vastgoedprojecten die private ontwikkelaars realiseren, worden intentie, ontwikkel- en projectovereenkomsten 

gesloten. Voor projecten op gemeentegrond, sluiten we uitgifteovereenkomsten. Of de hierna genoemde 

overeenkomsten worden aangegaan in 2011 is mede afhankelijk van de voortgang van de projecten en de met de 

etreffende marktpartijen te bereiken overeenstemming. desb

• Bilaterale intentieovereenkomst Jaarbeurspleingebouw (eindgebruiker/ontwikkelaar dient nog te worden 

eselecteerd). g

• ilaterale ontwikkelovereenkomst bebouwing (BOO) Nieuwe Stationsstraat Noordzijde (NS Poort).  B
• Tripartite ontwikkelovereenkomst Knoopkazerne (Rijksgebouwendienst) annex Westflank Zuid (NS Poort). 

Uitgangspunt voor deze planning is dat de intentieovereenkomst met genoemde partijen in het najaar van 2010 

ormeel kan worden bekrachtigd.  f

• Bilaterale ontwikkelovereenkomst (herontwikkeling) Leeuwensteijn (ING); ondertekening in 2011 – in combinatie 

et koopovereenkomst Cranenborch. m

• Overeenkomst(en) bibliotheek inclusief woningen en parkeergarage (resultaat aanbestedingsprocedure). 

 

De volgende herijkte projectovereenkomsten (inclusief erfpachtovereenkomsten), op basis van bijgestelde 

planinvullingen, zijn in 2009 ambtelijk afgerond, worden in 2010 herijkt en zullen in 2011 leiden tot bestuurlijke 

besluitvorming in combinatie met een Addendum BOO Jaarbeurs. Uitgangspunt is dat de afrondende onderhandelingen 

met Jaarbeurs en tenminste twee van de drie betreffende exploitanten kort na de zomervakantie 2010 kunnen worden 

at: herv

• ripartite Projectovereenkomst (TPO) Megabioscoop.  T
• PO Holland Casino (eventueel).  T
• TPO Hotel annex woningen. 
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Uitg

• itgifteovereenkomst Entreegebouw annex parkeergarage Catharijnesingel annex poortgebouw. 
ifteovereenkomsten en notariële akten: 

 U
• Uitgifteovereenkomsten kop Jaarbeurs: megabioscoop, hotel annex woningen, eventueel Holland Casino (allen in 

combinatie met genoemde TPO's). 

 

De v

• uziekpaleis (gemeente), inclusief expeditietunnel en Catharijnebak. 
olgende projecten zijn in uitvoering: 

 M
• oonwinkelgebouw ‘De Vredenburg'.  W
• Stationsstraat (Corio): verbouwing van het Singelborchgebouw en overbouwing van de Stationsstraat plus realisatie 

an een meldkamer inclusief dienstencentrum en bijbehorende voorzieningen. v

• V-terminal (ProRail).  O
• tadskantoor (NS Poort) (december 2010).  S
• Stationsplein west inclusief fietsenstalling, de uitbreiding van tijdelijke fietsenstallingen komt in 2011 tot 

uitvoering. 

Leefbaarheid en veiligheid 

Prestatiedoelstelling 2.1: Leefbaarheid en veiligheid 

Verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in het Stationsgebied. 

 

Prestaties lange termijn 

De belangrijkste projecten die aan het einde van de looptijd zijn gerealiseerd en een grote bijdrage leveren aan het 

eteren van de leefbaarheid en veiligheid in het Stationsgebied zijn: verb

• estpleintunnel.  W
• erstel Catharijnesingel en Leidsche Vaart.  H
• penbare pleinen en parken (Jaarbeursplein, Stationspleinen, Vredenburgplein, Smakkelaarsveld en Moreelsepark).  O
• tadscorridor.  S
• ebouwde fietsenstallingen rond de OV-terminal.  G
• Overige voorzieningen (onder andere groen, water, bruggen, fietsroutes). 

 

Prestaties korte termijn (2011) 

De projecten in het Stationsgebied zijn opgedeeld in deelgebieden. De verschillende projecten hangen vaak nauw met 

elkaar samen. Behalve werken in deelgebieden, vindt binnen het programma Infrastructuur en Openbare Ruimte een 

aantal gebiedsdekkende activiteiten plaats: bodemsanering, warmte koude opslag/ biowasmachine en duurzaamheid. 

Het Stationsgebied is een zeer intensief gebruikt gebied waarin en waaraan veel verschillende partijen werken. De 

voortgang van de werkzaamheden wordt beïnvloed door de besluitvorming binnen private partijen en gemeente. Dit 

maakt de herontwikkeling van het Stationsgebied een opgave met een grote complexiteit. 

 

Plan

• efinitief Ontwerp (DO) herinrichting Vredenburg noord/ DO herinrichting Vredenburg plein. 
ontwikkelingsfase: 

 D
• Voorlopig Ontwerp (VO) Smakkelaarsveld/ Van Sijpesteijntunnel in samenhang met ontwerpproces 

tadsbibliotheek. S

• O Stationsplein oost/ Nieuwe Stationsstraat (inclusief voorbereiding kabels en leidingen).  D
• ntwikkelvisie Westplein/ IPvE/FO Westpleintunnel inclusief voorbereiding kabels en leidingen.  O
• O/DO tijdelijke eindhalte tram.  V
• Aanlanding westzijde RABO brug. 

 

Voor

• estek herinrichting Vredenburg-Noord. 
bereidingsfase uitvoering: 

 B
• anbesteding herinrichting Vredenburg-Noord.  A
• O Procedures en vergunningen voor realisatie Catharijnesingel.  R
• O Procedures en vergunningen voor realisatie tijdelijke tramhalte.  R
• estek en aanbesteding tijdelijke eindhalte tram.  B
• itvoering esplanada (Rabobank).  U
• Uitvoering bouw stationsplein West inclusief fietsenstalling. 
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Real

• itvoering conditionering Catharijnesingel en Stationsstraat (sloop bakken, verleggen kabels en leidingen). 
isatiefase: 

 U
• itvoering conditionering Stationsplein West (kabels en leidingen) en Jaarbeursplein parkeergarage.  U
• Uitvoering conditionering tijdelijke eindhalte tram (kabels en leidingen), sloop oude parkeergarage. 

 

Over

• iverse archeologisch onderzoek. 
ige mijlpalen: 

 D
• Implementatie aanpak sanering waaronder biowasmachine. 

Bereikbaarheid 

Prestatiedoelstelling 3.1: Bereikbaarheid 

Verbeteren van de bereikbaarheid van het Stationsgebied 

 

Lang

• ealisering OV-terminal (Rijk). 
e termijn prestaties: 

 R
• OV-banen (gemeente).  H
• oeleidende routes van bus en tram naar OV-terminal (gemeente).  T
• RABO brug (gemeente). 

 

Plan

• O en DO HOV Vredenburg. 
ontwikkelingsfase (2011): 

 V
• O HOV Smakkelaarsveld.  V
• O/DO HOV Nieuwe Stationsstraat.  V
• O/DO HOV Verlengde van Zijstweg.  V
• VO/DO HOV Mineurslaan noordzijde OV-terminal 

 

Voor

• estek Vredenburgknoop inclusief HOV en expeditietunnel. 
bereidingsfase: 

 B
• Start sloop en bouw knoop HOV-viaduct Vredenburg en technische voorbereiding en procedures andere onderdelen 

Vredenburgknoop. 

Duurzaamheid 

Prestatiedoelstelling 4.1: Duurzaamheid 

Een zo duurzaam mogelijk Stationsgebied, vanuit lucht-, water- en bodemkwaliteit en gebruik van openbare ruimte.  

 

Pres

• eheer biowasmachine. 
taties korte termijn: 

 B
• anvullende convenanten wko/ bodemsanering/ biowasmachine.  A
• amenwerking met bedrijven en eigenaren op het gebied van groene daken/ groene gevels.  S
• amenwerking met bewoners en Vogelwacht op het gebied van vogeltellingen.  S
• tudie met bedrijven naar vervoermanagement in het Stationsgebied.  S
• Onderzoek om het Jaarbeurskwartier te ontwikkelen vanuit het concept duurzaamheidsprincipes. 

 

Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 

    

1.1.a Bilaterale ontwikkelovereenkomsten (bestuurlijke goedkeuring) 1 4 

1.1.b Bilaterale projectovereenkomst (bestuurlijke goedkeuring) 1 2 

1.1.c Uitgifteovereenkomsten 3 3 

2.1.a Op te leveren Voorlopig Ontwerp /Definitief Ontwerp  1 5 

2.1.b Op te leveren IPvE/Functioneel Ontwerp 0 1 

2.1.c Op te leveren bestek 0 2 

2.1 d RO procedures en vergunningen 0 2 

2.1.e Op te leveren aanbesteding 0 2 

2.1.f Conditionering  0 3 
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Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 

    

3.1.a Op te leveren VO/DO  1 5 

3.1.b Op te leveren bestek 0 1 

3.1.c Uitvoering 0 1 

4.1.a Aanvullende convenanten 0 1 

4.1.b Samenwerking bedrijven/bewoners 0 2 

4.1.c Eerste groene dak 0 1 

4.1.d Uitvoeren studie 0 1 

1.7.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Werkgelegenheid en economische 

potentie 17.651 24.092 5.851 3.655 1.504 1.504 

Leefbaarheid en veiligheid 13.865 36.165 45.915 55.180 61.022 40.761 

Bereikbaarheid 517 0 7.550 8.948 1.156 0 

Onderhanden werk 37.527 0 0 0  0  27.498 

       

Totaal lasten 69.560 60.257 59.315 67.783 63.682 69.763 

       

Baten       

Werkgelegenheid en economische 

potentie 25.111 26.876 21.151 41.293 46.293 49.897 

Leefbaarheid en veiligheid 17.990 7.710 15.624 12.055 1.750 18.805 

Bereikbaarheid 10.491 0 2.225 0 0 0 

Onderhanden werk 0 24.169 19.256 13.367 14.578 0 

       

Totaal baten 53.592 58.755 58.257 66.716 62.621 68.702 

       

Saldo lasten en baten 15.968 1.502 1.058 1.068 1.061 1.061 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 724 0 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 15.244 1.502 1.058 1.068 1.061 1.061 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

De cijfers in de financiële tabel zijn gebaseerd op de grondexploitatie die onderdeel uitmaakt van de door u in juli 

vastgestelde Voorjaarsnota 2010, inclusief Bestuursrapportage Stationsgebied 2010. De inschattingen in de 

bestuursrapportage zijn gebaseerd op planningsinzichten van begin 2010. De ervaring leert dat er forse 

verschuivingen in zowel de baten als lasten kunnen optreden gedurende het jaar. In de grondexploitatie is rekening 

gehouden met een optimalisatietaakstelling van 29,87 miljoen euro. Voor de invulling hiervan verwijzen wij naar het 

hoofdstuk 4 Financiële Positie. 

 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  
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Werkgelegenheid en economische potentie 

De afname van de lasten in 2011 ten opzichte van 2010 wordt verklaard door incidentele uitgaven (bijdragen 

Muziekpaleis en verwerving bloot eigendom parkeergarage jaarbeursplein) die in 2011 niet meer aan de orde zijn. De 

uitgaven betreffen bijdragen voor plan- en proceskosten voor contracteren en onderhandelingen en toerekenbare 

rente. De baten omvatten verwachte bijdragen uit de vastgoedontwikkeling van NS Poort betreffende de bouw van het 

Stadskantoor, een rijksbijdrage van de Nationale Sleutel Projecten (NSP), een provinciale bijdrage voor een 

doorvaarbare Catharijnesingel, rente-inkomsten en grondopbrengsten uit vastgoedontwikkeling.  

 

Leefbaarheid en veiligheid 

De toename van de lasten in 2011 ten opzichte van 2010 wordt veroorzaakt door gestarte werkzaamheden van het 

project Vredenburgknoop en de geplande start van de projecten Stationsplein Oost en West en Croeselaan (Esplanada). 

De uitvoering betreft conditioneringsmaatregelen, zoals het verleggen van kabels en leidingen, tijdelijke 

voorzieningen, ontwerp en proceskosten en woon- en bouwrijpmaken. De baten zijn een kostendekkende vergoeding 

van Prorail voor de fietsenstalling onder het Stationsplein West. Aan de batenkant is ook een bedrag aan toerekenbare 

rente-inkomsten opgenomen.  

 

Bereikbaarheid 

De toename van de lasten in 2011 ten opzichte van 2010 wordt verklaard door de verwachte uitgaven als gevolg van 

de start van de bouw van de Rabobrug. Aan de batenkant zijn de toegezegde bijdragen subsidies voor de Rabobrug 

geraamd.  

 

Onderhanden werk 

Dit product wordt gebruikt voor het activeren van het saldo van de jaarlijkse baten en lasten naar de balansrekening 

onderhanden werk. De mutatie van alle voorgenoemde onderdelen leidt tot een saldomutatie in het onderhanden werk. 

Bij de afsluiting van de grondexploitatie in 2018 wordt het saldo als resultaat verantwoord. 

 

 



Algemene doelstelling 

Beheer Openbare Ruimte 

 

      

Een stad met buurten en wijken die schoon en 

groen zijn, die veilig en heel blijven. Voor 

onze bewoners zorgen wij voor een openbare 

ruimte die naar behoren functioneert en er 

schoon en verzorgd uit ziet. Heel en veilig 

zorgen voor de functionele kwaliteit van de 

openbare ruimte en de objecten daarin. Een 

aantrekkelijk ruimte is netjes en schoon, dat 

voorkomt verloedering en nodigt uit tot 

sociaal gedrag en ontmoeting. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1 De openbare ruimte is functioneel: 

veilig in gebruik en heel.  

1.1 Wegwerken van (urgent) achterstallig 

onderhoud.  

80.786  

      

 

2 De openbare ruimte is schoon en 

nodigt uit tot ontmoeting.   

2.1 Visueel onderhoud zodat de kwaliteit 

minimaal een ’voldoende’ is. 

 32.127  

      

   2.2 Bevorderen van participatie.  4.340  

      

 

 

 

2.3 Optimaliseren van het serviceniveau 

afvalinzameling en niveau van 

afvalscheiding   

41.108  

      

  

 

2.4 Reguleren van het gebruik van de 

openbare ruimte. 

 4.876  

      

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.8 Beheer Openbare Ruimte 

1.8.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Utrecht is een prachtige stad die het waard is om behouden en onderhouden te worden.  

 

Met de bewoners van Utrecht zijn wij trots op de stad waarin wij wonen en werken, en op het feit dat wij werken aan 

een hele, veilige en schone openbare ruimte. Dat doen we bij de grachten, de werven en de boogbruggen, maar ook op 

de singels, de forten, de hoofdwegen en woonstraten, de parken en de plantsoenen. Het beheren en behouden van dit 

alles is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk takenpakket, temeer omdat een goed onderhouden openbare 

ruimte uitnodigt tot sociaal gedrag en ontmoetingen van bewoners met diverse achtergrond. Die doelstelling willen we 

realiseren voor, en samen met de bewoners van onze stad. Ons beheer en onderhoud van de openbare ruimte dient 

daarom afgestemd te zijn op het actuele gebruik. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen verandert dit gebruik 

voortdurend. Op deze veranderingen moeten wij slagvaardig reageren en flexibel inspelen. Dit is een ambitieuze 

doelstelling die flexibiliteit vraagt van onze organisatie en medewerkers. Vanuit die ambitie stimuleren we ook 

anderen, zoals bewoners, ondernemers en woningcorporaties, hierin een rol op zich te nemen.  

 

Effectdoelstelling 1: Technische kwaliteit 

De openbare ruimte is van en voor iedereen: veilig in gebruik en heel. 

 

Om de veiligheid voor gebruikers van de openbare ruimte te blijven garanderen voeren we inspecties en rationeel 

economisch onderhoud uit. Bij dat onderhoud gaat het om kleine zaken als het verven van een brugleuning, tot 

omvangrijke investeringsprojecten waarbij een heel brugdek wordt vervangen. Van het vullen van een gat in de weg dat 

veroorzaakt werd door bevriezing of door zwaar vrachtverkeer, tot het vervangen van het hele asfalt en onderliggende 

constructie. Als we niet direct het benodigde onderhoud kunnen uitvoeren, stellen we desnoods een deel van de 

openbare ruimte tijdelijk buiten gebruik als dat voor de veiligheid noodzakelijk is. We hebben een omvangrijke taak op 

ons genomen door het voornemen om achterstallig onderhoud zo veel mogelijk weg te werken. Daar ligt het 

zwaartepunt van onze inspanningen, maar daarnaast denken we ook aan de toekomst. Preventie van slijtage, 

bijvoorbeeld aan verhardingen, kan dan een belangrijke bijdrage leveren. Zoals bekend veroorzaakt 5% van het verkeer 

(zwaar goederentransport) ongeveer 80% van de slijtage aan de weg. Beperking van dit transport levert daarom een 

bijdrage aan een lagere onderhoudsbehoefte van verhardingen. 

 

Effectdoelstelling 2: Visueel onderhoud 

De openbare ruimte is schoon, netjes en ordelijk. 

 

Vrijwel iedere ingreep in de openbare ruimte heeft gevolgen voor de leefomgeving. Het gebruik van de openbare 

ruimte is voortdurend in ontwikkeling, met als rode draad: intensivering. Voor de komende jaren staat Utrecht voor 

een aantal grote opgaven om in de buitenruimte te realiseren, zoals het Stationsgebied, het HOV en Rijnenburg. De 

eindresultaten over enige tijd zullen imponerend zijn. Het inwonertal van Utrecht groeit en ook door economische en 

sociale ontwikkelingen zal de gebruiksdruk op de openbare ruimte blijven toenemen. Bijzondere aandacht krijgt het 

groen, dat door bewoners graag en intensief wordt gebruikt. Wij zullen in de komende jaren grotere inspanningen 

moeten leveren om het gewenste niveau van groen stadsbreed op een 6 te handhaven. Onderdelen van de openbare 

ruimte, zoals de parken, onderhouden we op niveau zeven. De inspanningen van gemeente en bewoners vertalen zich 

in een meetbare kwaliteit van schoon en groen. Dit zijn daarom belangrijke effectindicatoren. Vorig jaar namen we nog 

genoegen met maximaal 10% van het openbaar groen en schoon dat lager scoorde dan ’voldoende‘ tijdens de schouw. 

We nemen ons voor 2011 voor om de toen gerealiseerde prestaties van respectievelijk 9% en 8% te herhalen. 

 

Groen als belangrijke omgevingsfactor 

Voor het op niveau houden van de groenvoorzieningen wordt het gras gemaaid, bomen en struiken gesnoeid. We 

koesteren ál het bestaande groen. Schoon maken van ons groen is arbeidsintensief maar dankbaar werk. Daartoe 

wordt het onkruid geschoffeld en het zwerfvuil verwijderd. Kortom, alle onderhoud in het groen draagt bij aan de 
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beeldkwaliteit zoals die door bewoners wordt ervaren. Daarbij treden onze stadswachten ook handhavend op tegen 

fietsen waar dat niet toegestaan is, zoals op de gazons in parken, door zo nodig te beboeten. Daarnaast wordt vanuit 

de voorzieningen op het gebied van de natuur- en milieueducatie (stadsboerderijen, landgoederen, dierenweides, 

schooltuinen) bijgedragen aan het begrip van bewoners om de kwaliteit van het groen in stand te houden.  

Binnen de vervangingsinvesteringen vormt groen een belangrijk onderdeel van de projecten Buurtaanpakken en 

Woonstraten, waarin we plantvakken renoveren en bomen planten. Met het nieuwe waterbeleidsplan en de 

wijkwaterplannen gaan we ons ook richten op het ecologisch aanleggen en inrichten van oevers. Naast deze 

werkzaamheden die de gemeente zelf uitvoert, steunen wij initiatieven van bewoners met raad en daad. Het groen in 

zelfbeheer wordt slechts ten dele weerspiegeld door het aantal contracten. Het gevelgroen, waarvoor ook het budget 

voor nieuw groenbeleid ingezet kan worden, telt daarin niet mee. In aantal overtreft het gevelgroen waarschijnlijk zelfs 

het aantal contracten. Daarnaast stimuleren wij de aanleg van groene daken en het onderhoud van monumentale 

bomen door een subsidieregeling.  

 

Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1 

Aantal fysieke maatregelen met verlies van 

functionaliteit 24 24 24 

2.1 

Oordeel bewoners over schoon zijn openbare 

ruimte  6 6 6 

2.2 

Minimaal percentage openbare ruimte groen met 

een kwaliteit van een voldoende of hoger 91 91 91 

2.3 

Minimaal percentage openbare ruimte schoon met 

een kwaliteit van een voldoende of hoger 92 92 92 

1.8.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Technische kwaliteit 

Prestatiedoelstelling 1.1: Voorkomen fysieke onveiligheid  

Wegwerken van (urgent) achterstallig onderhoud ter voorkoming van fysiek onveilige situaties. 

 

In 2009 en 2010 is voor 28 miljoen euro extra aan projecten versneld uitgevoerd in het kader van de impuls om de 

economische crisis te bestrijden. Daarmee is een inhaalslag gepleegd in het wegwerken van achterstallig onderhoud. In 

2011 kunnen we opnieuw voor 24 miljoen euro aan achterstallig onderhoud wegwerken. In de nieuwe 'Meerjarennota 

Kapitaalgoederen', die wij voorleggen bij de Voorjaarsnota 2011, geven we een update van de omvang van het 

resterend achterstallig onderhoud. Ook geven we daarin concreet aan wat de gevolgen voor de toekomst zijn. Het 

merendeel van vervangingsinvesteringen bij kapitaalgoederen ligt in de sfeer van verhardingen, bruggen, openbare 

verlichting, werf- en walmuren, verkeersregelinstallaties, groen en water. Op het gebied van groen en water vindt 

nadrukkelijk afstemming plaats met de investeringen in het kader van het meerjaren groenprogramma (jaarlijks 

3,6 miljoen euro). Ook binnen de projecten van beton en asfalt doen zich kansen voor om de stad een groenere 

uitstraling te geven, door het vervangen van niet gebruikte verharding door groen. Hiervoor zoeken we afstemming 

met (de participatiemogelijkheden binnen) de wijkgroenplannen en het meerjaren groenprogramma. Bewoners met 

wensen om meer groen, wijzen we nadrukkelijk op de mogelijkheid van de Leefbaarheidsbudgetten. 

 

Vanuit het nieuwe Verbreed Rioleringsplan voor grond-, oppervlakte en afvalwater (voorheen het rioleringsplan) gaan 

we voortaan niet alleen de rioleringszorg vorm geven, maar ook het beheer van grond- en oppervlaktewater. De extra 

kosten hiervan zijn beperkt omdat recente inspecties van het rioolstelsel hebben aangetoond dat de kwaliteit beter is 

dan aangenomen op basis van eerdere steekproefsgewijs uitgevoerde metingen. Dat betekent dat er jaarlijks minder 

riolering vervangen hoeft te worden, jaarlijks 5 in plaats van 6,5 kilometer. Zo zullen we samen optrekken met het 

Waterschap om duurzaam en veilig afvoeren van water uit de stad te waarborgen. 
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Visuele kwaliteit 

Prestatiedoelstelling 2.1: Visueel onderhoud  

Uitvoeren visueel onderhoud gericht op een kwaliteit die beoordeeld wordt op ’voldoende’. 

 

De kwaliteit op het gebied van schoon was in voorgaande jaren beter dan het afgesproken niveau van het streefcijfer 

(maximaal 10% van de metingen lager dan voldoende). Dat gemiddelde willen we vasthouden in 2011. In sommige 

buurten (vooral de binnenstad) scoorde schoon echter onder de norm en was meer dan 10% 'onvoldoende' tijdens de 

schouw. Om binnen het beschikbare budget aan de norm te kunnen voldoen, werken we nog strikter beeldgestuurd. 

Dit houdt in dat we alleen de straten vegen waar het vuil is. Daarnaast zullen we, in overeenstemming met motie 2009-

74 van de gemeenteraad, extra inzet op schoon plegen in de binnenstad en winkelgebieden. Speciale aandacht krijgt 

het Stationsgebied.  

 

Prestatiedoelstelling 2.2: Participatie 

Bevorderen van participatie. 

 

Bij deze doelstelling gaat het om alle activiteiten die bijdragen aan een beter omgaan met, en meer begrip van de 

openbare ruimte en wat daarin leeft. Zo vallen daaronder de Steedes, schooltuinen en natuur- en 

milieueducatieactiviteiten. Het groen ín de stad (als eerste in de groenarme en krachtwijken) krijgt de komende jaren 

een verdere kwaliteitsimpuls vanuit het groenstructuurplan en de wijkgroenplannen. Een wijkgroenplan brengt in beeld 

wat de knelpunten in (het beheer) van het groen zijn en wat bewoners willen dat wij daaraan doen. Ook geeft het aan 

wat bewoners zelf kunnen doen. Andere betrokkenen bij de buitenruimte werken mee aan deze plannen. Daardoor 

wordt synergie in de uitvoering bereikt en genereert een wijkgroenplan participatie en extra middelen. Bewoners 

kunnen voortbouwen op deze gezonde basis, bijvoorbeeld door een stukje groen in zelfbeheer te nemen. Daar willen 

we een financiële bijdrage tegenover zetten. Binnen het raamwerk van de 'Nota over Zelfbeheer' (Meedoen met beheer) 

zullen we hiervoor een passend voorstel aan de gemeenteraad. In 2011 gaan we een pilot uitvoeren waarbij we een of 

meer hoveniers in staat te stellen om rotondes in beheer te nemen. We accepteren daartoe dat hoveniers op 

bescheiden wijze kenbaar maken welk bedrijf het onderhoud pleegt. 

 

Prestatiedoelstelling 2.3: Optimalisering gebruik inzamelpunten 

Optimaliseren van het serviceniveau afvalinzameling en niveau van afvalscheiding. 

 

Een hoog serviceniveau van afvalinzameling zorgt ervoor dat de inwoners van de stad voldoende mogelijkheden 

hebben om hun afval in te leveren / aan te bieden. Op deze wijze levert een hoog serviceniveau van afvalinzameling 

een bijdrage aan een schone stad. De tevredenheid van de inwoners over de afvalinzameling is een maatstaf voor het 

geleverde serviceniveau. In 2009 was ruim 80% van de ondervraagde inwoners tevreden of zeer tevreden over de 

afvalinzameling. Dit niveau willen we de komende jaren vasthouden. Een andere maatstaf voor het geleverde 

serviceniveau is het aantal meldingen van bewoners over volle of kapotte ondergrondse containers voor glas-, papier-, 

textiel, gft- of restafval. Rondom deze punten komt vervuiling van de openbare ruimte voor. In 2007 waren er nog 

1,2 meldingen per ondergronds inzamelpunt. In 2009 was dat gedaald naar gemiddeld 0,85 meldingen per 

ondergronds inzamelpunt. In 2009 was de gemiddelde afhandeltermijn 4 werkdagen per melding. Dit is binnen de 

gestelde servicenorm van 5 werkdagen voor volle ondergrondse inzamelpunten en 15 werkdagen voor kapotte 

ondergrondse inzamelpunten. Hiernaast willen we dat het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt 

ingezameld (inclusief nascheiding) stijgt naar 45% in 2014. De gescheiden inzameling van plastics, die ook in Utrecht 

succesvol verloopt, levert hieraan een positieve bijdrage leveren. Dat toont ook dat de Utrechtse bewoners op dit 

gebied milieubewust handelen. 

 

Prestatiedoelstelling 2.4: Reguleren gebruik openbare ruimte 

Reguleren van het gebruik van de openbare ruimte door voorlichting, vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

 

De grote verscheidenheid aan functies van de openbare ruimte vraagt om verschillende instrumenten en activiteiten 

om het gebruik ervan goed te laten verlopen. Daarom verlenen wij vergunningen en zetten de toezichthouders en 

buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in voor toezicht en handhaving. Van de inzet gaat 60% naar handhaven 

op vervuiling van de openbare ruimte en 40% naar reguliere surveillance (onder andere tegengaan hondenoverlast). Wij 

vinden het belangrijk dat de toezichthouders en boa's zoveel mogelijk buiten aanwezig zijn. Administratieve 

afhandeling van overtredingen en functieverplichte opleidingen blijft echter onvermijdelijk tijd vragen. Voor 2011 

streven we naar een percentage buitenuren van 65%. 
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Het ontstaan van slijtage aan verhardingen en constructies willen we tegen gaan door zwaar verkeer te minimaliseren, 

en overtreding van de maximale aslast tegen te gaan. In 2011 zullen onze toezichthouders de mate van zwaar verkeer 

signaleren. Op grond van bevindingen zullen wij een voorstel aan de gemeenteraad doen. 

 

Wij verlenen vergunningen voor onder andere evenementen, standplaatsen, reclame, voor het kappen van bomen, 

inritten en ondergrondse infrastructuur. Met alle vergunningen sluiten we aan bij de systematiek van de Wabo (Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht). De digitalisering en samenwerking vraagt ook hier om de flexibiliteit van 

medewerkers en organisatie die in de aanhef van dit hoofdstuk hebben genoemd. Digitaal aanvragen en betalen van 

leges heeft in 2011 voor ons prioriteit.  

 

Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1.a Projectrealisatie in planjaar 100% 100% 100% 

1.1.b Vervanging riolering 6,5 km 5,0 km 5,0 km 

2.1 

Aantal wijken waar het groenonderhoud aan de 

norm voldoet (minder dan 10% scoort onvoldoende) 6 6 6 

2.2 Aantal zelfbeheercontracten 450 450 450 

2.3.a 

Percentage inwoners dat tevreden of zeer tevreden 

is over afvalinzameling 80% 80% 80% 

2.3.b Aantal meldingen per ondergronds inzamelpunt 0,85 0,85 0,85 

2.3.c 

Afhandeltijd van meldingen over ondergrondse 

inzamelpunten 4,0 dagen 4,0 dagen 4,0 dagen 

2.4 Toezicht op straat (percentage buitenuren) 51% 65% 70% 

1.8.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Voorkomen fysieke onveiligheid 98.819 106.227 80.786 80.702 80.477 80.977 

Visueel onderhoud 30.013 31.292 32.127 32.801 33.115 33.429 

Reguleren gebruik openbare ruimte 4.174 8.986 4.876 4.876 4.876 4.876 

Optimaliseren gebruik inzamelpunten 42.581 48.830 41.108 41.268 41.267 41.267 

Bevorderen van participatie 4.569 4.497 4.340 4.315 4.290 4.290 

       

Totaal lasten 180.156 199.832 163.238 163.962 164.026 164.840 

       

Baten       

Voorkomen fysieke onveiligheid 39.496 37.714 37.228 37.228 37.228 37.228 

Visueel onderhoud 643 902 918 918 918 918 

Reguleren gebruik openbare ruimte 3.779 8.708 3.965 3.965 3.965 3.965 

Optimaliseren gebruik inzamelpunten 45.758 47.511 44.936 44.936 44.936 44.936 

Bevorderen participatie 96 5 5 5 5 5 

       

Totaal baten 89.772 94.841 87.052 87.052 87.052 87.052 

       

Saldo lasten en baten 90.383 104.991 76.186 76.910 76.974 77.788 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 1.016 0  5.000 5.000 5.000 5.000 

Onttrekking reserves 21.699 22.978 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 69.700 82.013 81.186 81.910 81.974 82.788 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 
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Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Voorkomen fysieke onveiligheid 

De la

• In de jaren 2011 tot en met 2017 betalen we 4 miljoen euro per jaar terug aan de algemene dekkingsreserve voor 

de investeringsimpuls openbare ruimte uit 2009 (8 miljoen euro) en 2010 (20 miljoen euro). In 2011 is het 

nvesteringsbudget om die reden dus 24 miljoen euro lager dan in 2010. 

sten dalen met 25,441 miljoen euro ten opzichte van 2010 door onder meer de volgende wijzigingen: 

i

• In de jaren 2011 tot en met 2015 betalen we 1 miljoen euro per jaar terug aan de algemene dekkingsreserve voor 

de investeringsimpuls rioleringsprojecten uit 2009 (2,7 miljoen euro) en 2010 (2,3 miljoen euro). In 2011 is het 

nvesteringsbudget om die reden dus 3,3 miljoen euro lager dan in 2010. i

• Conform het collegeprogramma 2010-2014 temporiseren we met ingang van 2011 gedurende vier jaren de 

nvesteringen in het achterstallig onderhoud met 0,5 miljoen euro per jaar. i

• Het project werfmuren binnenstad met een budget van 8 miljoen euro in 2011 is niet opgenomen in de 

rogrammabegroting 2010. P

• In totaal besparen we in 2011 1,378 miljoen euro door efficiencyverhoging. Dit bedrag staat op een stelpost bij de 

doelstelling fysieke veiligheid en brengen we bij de eerste technische wijziging 2011 ten laste van de betreffende 

restatiedoelstellingen. p

• De kostentoerekening van de Dienst Ondersteuning was in 2010 geheel toegerekend aan de doelstelling 

voorkomen fysieke onveiligheid. Bij de tweede technische wijziging 2010 hebben we de kosten op een juiste wijze 

erdeeld over de doelstellingen. Dit betekent voor deze doelstelling een lastenverlaging van 1,150 miljoen euro. v

• Een aantal budgetuitnames ten behoeve van de Dienst Ondersteuning stond in de Programmabegroting 2010 nog 

op een stelpost binnen het programma Algemene Ondersteuning. Nu is de uitname overgeheveld naar het 

rogramma Beheer Openbare Ruimte. Dit betekent een lastenverlaging 2,652 miljoen euro voor deze doelstelling. p

• Door aanpassing van het tarief rioolheffing, naar aanleiding van gerealiseerde kostenbesparingen, zijn de lasten en 

baten 0,5 miljoen euro gedaald ten opzichte van de nominale begroting 2010. 

 

Visueel onderhoud 

De stijging van de lasten ten opzichte van 2010 wordt grotendeels verklaard door toevoeging van 0,632 miljoen euro 

budget voor areaalmutaties.  

 

Reguleren gebruik openbare ruimte 

De baten en lasten van deze doelstelling dalen met 4,743 respectievelijk 4,110 miljoen euro. Hiervan is 5,309 miljoen 

euro toe te schrijven aan een technische correctie van het budget voor toezicht en handhaving op gebied van 

veiligheid. Een deel van de kosten voor vergunningverlening dekken we met inkomsten uit de reclame in de openbare 

ruimte, waardoor de lasten en baten stijgen met 0,430 miljoen euro. De kostentoerekening van de Dienst 

Ondersteuning was in 2010 geheel toegerekend aan de doelstelling voorkomen fysieke onveiligheid. Bij de tweede 

technische wijziging 2010 hebben we de kosten op een juiste wijze verdeeld over de doelstellingen. Dit betekent voor 

de doelstelling reguleren gebruik openbare ruimte een lastenstijging van 0,750 miljoen euro. 

 

Optimaliseren gebruik inzamelpunten 

De baten en lasten dalen ten opzichte van 2010 met 2,575 respectievelijk 7,722 miljoen euro. De baten en lasten van 

de bedrijfsmatige afvalinzameling waren te hoog begroot. De begroting is bij de tweede technische wijziging 2010 

naar beneden bijgesteld met 2,869 miljoen euro. Daarnaast wordt de lastendaling veroorzaakt door kostenverlagingen 

bij de huishoudelijke afvalinzameling. Door onder meer het optimaliseren van de afvalinzameling (efficiency) en een 

voordeel bij de aanbesteding van de verwerking van de afvalstoffen is er een verlaging van de lasten met 4,587 miljoen 

euro gerealiseerd. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

De toevoeging van 5 miljoen euro betreft een storting in de algemene dekkingsreserve voor de aflossing van de 

investeringsimpuls van in totaal 33 miljoen euro. In de jaren 2011 tot en met 2015 betalen we 5 miljoen euro per jaar 

terug en 4 miljoen euro per jaar in de jaren 2016 en 2017. 

 



Algemene doelstelling 

Veiligheid 

      

Realiseren van een veilige stad.     

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 

1. Terugdringen criminaliteit en 

onveiligheidsgevoel. 

 

1.1 Aanpak specifiek gericht op 

jeugdoverlast, –criminaliteit, geweld, auto- 

en woninginbraak, stedelijk en met 

maatwerk in de wijken.  

19.650 

      

 

2. Zoveel mogelijk voorkomen van 

calamiteiten, crises en verstoringen 

van de openbare orde. Doet zich een 

calamiteit, crisis of verstoring van de 

openbare orde voor, zijn het aantal 

slachtoffers en schade beperkt.  

2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op 

het voorkomen van calamiteiten, crises en 

verstoringen van de openbare orde. 

 6.614 

      

   2.2 Uitvoeren van activiteiten gericht op 

het bestrijden van incidenten. 

 28.311 

 

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.9 Veiligheid 

De aanpak van de criminaliteit in samenwerking met vele partners heeft succes gehad: in de periode 2002-2009 is de 

geregistreerde criminaliteit met 40% afgenomen. De daling is vooral te danken aan een aanzienlijke afname van geweld 

(min 23%) en autokraken (min 54%). Spectaculaire doelstellingen en resultaten zullen de komende jaren niet aan de 

orde zijn. Dat betekent niet dat de inspanning minder wordt: na het laaghangende fruit concentreren we ons op de 

hardnekkige problemen. Ondanks de daling in autokraken heeft Utrecht nog steeds het grootste aantal afgemeten aan 

het aantal inwoners. Het aantal woninginbraken nam in 2009 weer toe evenals het aantal Utrechters, dat zich wel eens 

onveilig voelt. De aanpak van woning- en auto-inbraken wordt de komende jaren voortgezet. Hetzelfde geldt voor de 

andere prioriteiten: de aanpak van geweld, jongerenoverlast en de aanpak ondermijning. 

 

Al sinds de jaren 90 wordt een aanzienlijk deel van de activiteiten op het veiligheidsterrein van de gemeente Utrecht 

bekostigd uit het budget grotestedenbeleid. In 2010 ging het om circa 4 miljoen euro uit de decentralisatie-uitkering 

Leefbaarheid en veiligheid (nieuwe vorm grotestedenbeleid). Het Rijk voert per 1 januari 2011 een korting van 

1,4 miljoen euro door op deze uitkering. Deze korting hebben wij verwerkt in deze programmabegroting veiligheid: 

0,7 miljoen euro is gekort op het terrein van sociale veiligheid en 0,7 miljoen euro op fysieke veiligheid. Dit gebeurt op 

een wijze die de kern van het veiligheidsbeleid overeind houdt. In de dienstverleningsovereenkomst die voor het jaar 

2011 met de Veiligheidsregio Utrecht wordt gesloten, zullen daartoe besparingen worden gerealiseerd van 0,7 miljoen 

euro. Efficiencyvoordelen als gevolg van de regionalisering van de Brandweer vormen hiervoor de basis. Op het terrein 

van sociale veiligheid wordt bezuinigd op een beperkt aantal trajecten bij Jeugd en veiligheid waar extra incidentele 

gelden (voor aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren) de gevolgen de komende jaren kunnen verzachten. 

Daarnaast zullen op een paar andere onderdelen van het programma beperkte bezuinigingen worden gerealiseerd. Wij 

verwachten de criminaliteit de komende vier jaar verder terug te brengen. De doelstelling is min 17% in 2014. 

1.9.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Realiseren van een veilige stad. 

 

In het collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal' is het handhaven van een veilige leefomgeving één van de 

belangrijkste opdrachten van de gemeente. Uitgangspunt is: 'preventief waar het kan, repressief waar het moet'. 

Veiligheid raakt aan veel beleidsterreinen. Om blijvend resultaat te bereiken in de veiligheid is de inzet van andere 

programma's zoals 'Jeugd', 'Beheer Openbare Ruimte', 'Economische Zaken', 'Welzijn' en 'Volksgezondheid' van groot 

belang. 

 

Effectdoelstelling 1: Terugdringen criminaliteit en onveiligheidsgevoel 

Terugdringen criminaliteit en onveiligheidsgevoel. 

 

In 2009 is de geregistreerde criminaliteit met 6% gedaald ten opzichte van 2008. Deze daling van de criminaliteit is 

helaas niet terug te zien in de ontwikkeling van de gevoelens van onveiligheid bij de Utrechters. Het aandeel Utrechters 

dat zich wel eens onveilig voelt is gestegen van 38% in 2008 naar 45% in 2009. Daarentegen is het aandeel inwoners, 

dat zich vaak onveilig voelt licht gedaald. Wij willen het absolute aantal geregistreerde misdrijven in 2014 halveren ten 

opzichte van het niveau van 2002. Dit met een minstens gelijkblijvende aangiftebereidheid. Wij focussen vooral op 

auto- en woninginbraken, daarmee willen we in 2011 respectievelijk 36% en 8% lager uitkomen dan in 2006. Voor 

geweld, vooral uitgaansgeweld, stellen we ons een daling van 3% ten opzichte van 2006 als doel. Ook willen wij 

jeugdcriminaliteit verder terugdringen. Gerichte aanpak op delicten, gepleegd door jeugdige daders en dadergroepen 

moet resulteren in een daling van de totaal geregistreerde criminaliteit. Jongerenoverlast is in 2009 met 5,5% 

afgenomen. Het overgebleven percentage (14%) van de Utrechters, die vaak overlast van jongeren ervaren, willen we 

verder verlagen maar minimaal handhaven. 

Bovengenoemde doelstellingen gelden zowel voor de stad, de tien wijken en de krachtwijken/urgentiegebieden. 
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Effectdoelstelling 2: Voorkoming calamiteiten, crises en verstoringen 

Zoveel mogelijk voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen van de openbare orde. Doet zich een calamiteit, 

crisis of verstoring van de openbare orde voor, zijn het aantal slachtoffers en schade beperkt.  

 

Verstoringen van het openbare leven door calamiteiten en ordeverstoringen kunnen een grote invloed hebben op de 

samenleving en op het gezag en de geloofwaardigheid van de overheid. Garanties op veiligheid zijn niet te geven, maar 

beperking van risico's is mogelijk door maatregelen en vergunningen in de fysieke veiligheidssfeer (bouwen, milieu, 

verkeer) en door maatregelen op maat bij risicovolle gebeurtenissen. 

 

Effectindicatoren 

Realisatie 

2002 

Realisatie 

2006 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

       

1.a 

Onveiligheidsgevoelens (percentage 

'wel eens') 51% 40% 45% 37% 37% 

1.b 

Onveiligheidsgevoelens (percentage 

'vaak') 14% 10% 7% 6% 6% 

1.c 

Ervaren jongerenoverlast (percentage 

'vaak') 20% 22% 14% 14% 14% 

1.d Geregistreerde criminaliteit 52.230 35.920 31.215 30.195 26.115 

1.e • aarvan geweldsdelicten  W 3.241 2.528 2.501 2.456 2.275 

1.f • aarvan woninginbraken  W 2.392 2.577 2.454 2.376 2.062 

1.g • Waarvan auto-inbraken 17.865 12.124 8.151 7.733 6.062 

1.9.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Terugdringen criminaliteit en onveiligheidsgevoel 

Prestatiedoelstelling 1.1: Aanpak Veiligheidsvraagstukken 

Aanpak specifiek gericht op jeugdoverlast, –criminaliteit, geweld, auto- en woninginbraak, stedelijk en met maatwerk 

in de wijken. 

 

Nazorg meerderjarige veelplegers en ex-gedetineerden 

De aanpak van veelplegers vanuit het Veiligheidshuis is van groot belang voor het terugdringen van overlast en (kleine) 

vermogenscriminaliteit. De nazorg voor veelplegers en ex-gedetineerden wordt ook vanuit het Veiligheidshuis 

gecoördineerd. Onze ambitie is om in 2011 nazorg te verlenen aan alle ex-gedetineerden. In 2009 heeft de gemeente 

Utrecht met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Justitie hiervoor een convenant getekend. 

Voor 2010 en 2011 stelt het Rijk incidentele, extra financiering beschikbaar voor de verwerking van meldingen van 

beëindiging detentie en de doorgeleiding van deze mensen naar voorzieningen. Momenteel wordt deze verbreding van 

de nazorg binnen het Veiligheidshuis belegd. Voor een beperkt aantal intensieve extra trajecten behouden de groepen 

veelplegers, vrouwen en jongeren prioriteit. Medio 2011 wordt de huidige aanpak en de verbreding van de vrijwillige 

nazorg geëvalueerd en een toekomstvisie opgesteld. 

 

Autokraak 

Eind 2009 was het aantal autokraken in Utrecht 33% lager dan in 2006. Daarmee realiseerden wij onze doelstelling een 

jaar eerder dan verwacht. Utrecht heeft het verschil met de drie andere grote steden aanzienlijk verkleind maar staat 

landelijk nog steeds op nummer 1 als stad met relatief de meeste autokraken. We streven ernaar het aantal autokraken 

in 2014 te halveren ten opzichte van 2006. Wij spreken particuliere eigenaren van private parkeervoorzieningen aan op 

het voorkomen van autokraak. De toezichthouders surveilleren en flyeren op hotspots. Wijkbureau voeren 

voorlichtingsacties uit. In overleg met politie en Openbaar Ministerie (OM) intensiveren wij de daderaanpak. 
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Woninginbraak 

De woninginbraakdoelstelling ( -33% ten opzichte van 2006) halen wij niet. In 2009 stijgt het aantal, na een daling in 

2007 en 2008. Deze stijging zien we landelijk. De pakkans voor woninginbraak is gering en onze mogelijkheden om 

burgers te motiveren zijn beperkt. Desondanks stellen wij ons als doel voor 2011 een daling van 8% ten opzichte van 

2006. Wij streven naar het Politie Keurmerk Veilig Wonen voor alle nieuwbouw- en gerenoveerde woningen. Samen met 

de wijken sluiten wij achterpaden en verbeteren wij verlichting op onveilige plekken. Ook intensiveren wij de 

daderaanpak, waarbinnen de politie zich richt op veelplegers en criminele jeugdgroepen. 

 

Bedrijvigheid en Veiligheid 

Via het Keurmerk Veilig Ondernemen bevorderen wij de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen voor 

ondernemers en publiek. Ondernemers, politie, gemeente en andere instellingen werken samen in 33 gebieden. Wij 

willen samen met ondernemers bedrijfsinvesteringszones in het leven roepen. De opbrengst van de heffing uit de zone 

wordt gebruikt voor het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid.  

 

Wijkveiligheid en veiligheidsbeleving 

Naast een stedelijke aanpak voor daling van criminaliteit is maatwerk in wijken en buurten nodig, samen met politie, 

OM, wijkwelzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, scholen en bewoners. Wij richten ons daarbij vooral op 

urgentiegebieden, die, volgens de veiligheidsranking van subwijken te kampen hebben met de zwaarste problematiek. 

Voor de periode 2011-2014 zijn de urgentiegebieden: 1) Overvecht met haar subwijken, 2) Kanaleneiland-Transwijk, 3) 

Zuilen/Ondiep/tweede Daalsebuurt, 4) Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt en 5) Binnenstad. De eerste vier 

urgentiegebieden vallen samen met de Krachtwijken. De Binnenstad is een urgentiegebied vanwege het grote aantal 

bezoekers, de relatief hoge aantallen delicten, drugsoverlast, jongerenoverlast, (uitgaans)geweld en vanwege de 

veiligheidsrisico’s door de herontwikkeling van het Stationsgebied. Daarnaast blijven wij investeren in 

achtsgebieden om te voorkomen, dat zij urgentiegebieden worden. Wij benadrukken de volgende activiteiten: aand

• De focus ligt op jongerenoverlast en -criminaliteit, woninginbraak, autokraak en geweld. Ook wijkspecifieke 

problemen worden aangepakt, zoals uitgaansgeweld in de Binnenstad en bouwcriminaliteit in Vleuten–De Meern en 

eidsche Rijn. L

• Voor de bestrijding van overlast en criminaliteit spreken wij met wijkbureau, politie, toezichthouders en 

traatcoaches in de handhavingsoverleggen maatwerk af. s

• Onder de noemer 'Veiligheidsprobleem? Samen pakken we het aan!' roepen wij bewoners en ondernemers op om 

hardnekkige buurtveiligheidsproblemen te melden. Samen met politie, wijkwelzijnsorganisaties en 

oningbouwcorporaties pakken we deze aan en dragen zo bij aan een positieve veiligheidsbeleving. w

• Bij ernstige jongerenoverlast combineren wij gerichte groepsaanpak met individuele en gebiedsgerichte 

maatregelen. Momenteel ontwikkelen wij het instrument oudergesprekken om betrokkenheid van ouders hierbij te 

vergroten. 

 

Toezicht en Handhaving 

Toezichthouders dragen bij aan de doelstelling van het programma Beheer Openbare Ruimte en het programma 

Veiligheid. Hun activiteiten zijn voor 80% gericht op veiligheid (inzet bij calamiteiten en evenementen, bestrijding van 

woninginbraken, autokraken en jeugdoverlast) en voor 20% op openbare ruimte (hondenoverlast, correct aanbieden 

afval, voertuigwrakken). Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) kunnen als sanctie bestuurlijke strafbeschikkingen 

afgeven en (spoedeisende) bestuursdwang toepassen. De formatie zal de komende twee jaren afnemen via natuurlijk 

verloop. De afgelopen jaren is incidenteel budget ingezet dat sinds 2010 wordt afgebouwd. De formatie zal in 2013 

stabiliseren op 115 fte. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit verder verhoogd door het aandeel BOA's en de inzet op 

onregelmatige tijden. De straatcoaches worden nu via een extern bedrijf ingehuurd. Zij worden, deels gefinancierd uit 

het uitvoeringsprogramma Krachtwijken, ingezet in de wijken Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern (10), Lunetten (3), 

Rivieren/Dichterswijk (3), Kanaleneiland (10), Overvecht (10), Zuilen (3), Ondiep (3) en Hoograven (5). Wij streven 

ernaar de samenwerking tussen de toezichthouders en straatcoaches een meer vaste organisatorische vorm te geven. 

 

Cameratoezicht 

Het cameratoezicht handhaven we op het niveau van 2010. De aanbestede camera's voor het Stationsgebied (door het 

Rijk gefinancierd in het kader van terrorismebestrijding) worden in 2011 operationeel. 

 

Jeugd en veiligheid (zie ook programma Jeugd) 

Wij willen Jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit met een gericht aanbod toekomstperspectief bieden. De 

aanpak combineert preventieve, curatieve en repressieve maatregelen en projecten. Oplossing van de problemen vergt 

een lange adem. We zetten daarom de al ingeslagen koers voort: 
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• In de ‘Aanpak overlastgevende en criminele jeugd’ (groepsaanpak) voeren wij voor tenminste 

1 overlastgevende en criminele groepen een doelgericht plan van aanpak uit. 2

• azorg aan jongeren die uit detentie komen (Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer en Titan).  N
• Wij vervolgen de aanpak Marokkaanse risicojongeren. 'Onze Toekomst II – voorkomen criminele loopbaan 

arokkaanse Jeugd' krijgt met middelen van het Rijk een looptijd tot en met 2013. M

• Utrecht coördineert een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, vier ministeries en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten voor de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. Doel is een trendbreuk in 

e oververtegenwoordiging van deze jongeren in schooluitval, werkloosheid, overlast en criminaliteit. d

• Voortzetten en optimaliseren van preventieve inzet (Aanpak Jongeren op Straat, School en Veiligheid en Forza 

n Tawazoun). e

• oorkomen jeugdprostitutie via het project Pretty Woman en door voorlichting op scholen.  V
• Uitvoeren van aanbevelingen uit onderzoek in de doelgroep van licht verstandelijk beperkten en 

verlastgevende 12-minners. o

• Doorgaande methodiekontwikkeling van het aanbod van Intensieve outreachende hulpverlening en 

Oudercoaches, dat moet voldoen aan de criteria voor effectiviteit van het Nederlands Jeugdinstituut of het 

inisterie van Justitie.  m

• Wij continueren de aanpak voor een beperkte groep overlastgevende en criminele gezinnen, evalueren deze en 

besluiten over de voortgang in 2011. 

Als gevolg van de kortingen van het Rijk op de decentralisatie–uitkering Leefbaarheid en Veiligheid wordt bezuinigd op 

een beperkt aantal trajecten case-management en jongerenteams. 

 

Geweld 

Speerpunten zijn: huiselijk geweld, uitgaansgeweld, agressie tegen medewerkers in de publieke sector en 

problematisch alcohol- en drugsgebruik. In 2010 is het ministerie van Justitie met inzet van incidenteel budget in het 

Veiligheidshuis gestart met de dadergerichte aanpak geweldplegers en met Agressie regulatietrainingen voor mensen 

met een stadionverbod en horeca-ontzegging. Wij bekijken of deze aanpak structureel kan worden ondergebracht in 

het Veiligheidshuis. Het project veilige publieke taak richt zich op organisaties met een publieke taak en ondersteunt 

hen in de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. Wij willen daarmee het aangiftebeleid van instellingen en 

de samenwerking tussen politie en OM verbeteren. De inzet op huiselijk geweld, alcohol en drugsgebruik en 

uitgaansgeweld blijft gehandhaafd. We stellen een regionaal convenant 'Samenwerkingspartners, aanpak huiselijk 

geweld' op. 

 

Bestuurlijke aanpak criminaliteit 

In maart 2010 hebben wij de strategische visie 'Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit' vastgesteld en 

geïnvesteerd in het opzetten van de organisatie van deze aanpak. Conform de regionale veiligheidstrategie richten wij 

ons in 2011 op het terugdringen van mensenhandel en het aanpakken van de georganiseerde hennepteelt. De regie 

voor de aanpak van misbruik en fraude van vastgoed nemen wij als gemeente zelf ter hand. 

 

Prostitutie 

Wij continueren de in 2009 ingezette programmatische aanpak bestrijding van mensenhandel in de raamprostitutie op 

het Zandpad. In 2010 is daartoe het vergunningenbeleid voor de prostitutiesector aangepast. De samenwerking met 

politie en OM is versterkt, hun inzet is vergroot. Uit de evaluatie van het prostitutiebeleid zullen wij in 2010 en 2011 

voorstellen doen voor samenhang in het brede prostitutiebeleid en voor (meetbare) doelstellingen. 

Voorkoming calamiteiten, crises en verstoringen 

Prestatiedoelstelling 2.1: Voorkomen incidenten 

Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen van de openbare orde. 

 

Wij beperken de kans op ordeverstoringen door het voeren van regie op een professionele voorbereiding van 

risicogebeurtenissen, waarbij we gebruik maken van risicoanalyses, scenario’s en draaiboeken. Concreet houden de 

zaamheden in 2011 in: werk

• Regie op de voorbereiding van circa 25 openbare manifestaties en demonstraties, twintig bezoeken van 

hoogwaardigheidsbekleders, ongeveer vijf ontruimingen en uitvoering van vonnissen en 

estuursdwangbeschikkingen met risico's voor de openbare orde. b

• egie en vergunningverlening voor 25 wedstrijden betaald voetbal.  R
• Regie en vergunningverlening voor tien grotere binnenevenementen (met 2.000 tot 30.000 bezoekers). 
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Jaarlijks verlenen we circa 1.000 vergunningen voor evenementen, waarvan ongeveer 30 grote zeer risicovolle 

evenementen. Bij de beoordeling van de vergunningaanvragen kijken we naar de activiteiten die op het evenement 

worden uitgevoerd, naar de bezoekers (zowel aantal als type), naar de ruimte waar het evenement plaatsvindt, naar de 

kwaliteit van de organisatie/de organisator, naar diverse soorten risico- en dreigingsfactoren en naar de 

beschikbaarheid van hulpdiensten en politie. Ook op relatief kleine evenementen kunnen ongelukken met een grote 

impact plaatsvinden. Vergunningverlening aan evenementen vraagt daarom een zorgvuldige voorbereiding, waarbij 

maatwerk geboden is. Veiligheid staat voorop, maar is gekoppeld aan een dienstverlenende houding naar 

organisatoren en publiek. 

 

Prestatiedoelstelling 2.2: Bestrijden incidenten 

Uitvoeren van activiteiten uit gericht op het bestrijden van incidenten. 

 

Door uitvoering van het Opleidings-, Trainings- en Oefenplan is de gemeentelijke crisisorganisatie inmiddels beter 

opgeleid en beoefend. De kwaliteit van de crisisorganisatie wordt op peil gehouden: opleidingen, trainingen en 

oefeningen worden voortgezet. Daarnaast wordt onze crisisorganisatie uitgebouwd door uitwerking van gemeentelijke 

deelprocessen. In 2011 leveren we weer rampenbestrijdingsplannen op. 

 

De regionalisering van de brandweer is in 2010 afgerond. De Veiligheids Regio Utrecht (VRU) ontplooit activiteiten op 

het gebied van brandveiligheid, crisisbeheersing, ambulance zorg en geneeskundige hulp bij ongevallen. Deze 

activiteiten beslaan de gehele veiligheidsketen: repressie, preparatie, pro-actie en preventie. Voor de te leveren 

prestaties en de organisatorische en financiële verplichtingen wordt met de VRU een dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) afgesloten. In het kader van de DVO zullen besparingen worden gerealiseerd door middel van 

efficiencymaatregelen, zoals het aanpassen van de roosterfactor, de samenwerking van piketten en het oefenen in het 

buitenland. Gelet op de geheel nieuwe situatie zal de DVO vooralsnog jaarlijks vast- en bijgesteld worden. 

 

Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

2.1.a Aantal urgentiegebieden 6 5 5 

2.1.b Aantal projecten Keurmerk Veilig Wonen 33 33 33 

2.1.c Aantal toezichthouders en handhavers (in fte) 148  130 115 

2.1.d 

Aantal aangepakte overlastgevende en 

criminele groepen 20 21 21 

2.1.e 

Aantal trajecten casemanagement 

overlastjongeren 50 35 35 

2.1.f Aantal trajecten dagbesteding Titan  60 60 60 

2.1.g 

Aantal trajecten Intensief outreachende 

hulpverlening 114 116 116 

2.1.h Aantal trajecten Marokkaanse oudercoaches 114 107 107 

2.1.i 

Aantal trajecten Jongeren op Straat (lichte 

hulpverlening) 70  75 75 

2.1.j Aantal trajecten Pretty Woman 42  3210
 32 

2.1.k Aantal trajecten  30 15 15 

2.1.l 

Aantal trajecten Nieuwe perspectieven bij 

terugkeer 36 36 36 

2.1.m Aantal Peer trajecten - 17 17 

2.1.n Aantal wijken met aanpak Jongeren op Straat 10 10 10 

2.1.o 

School en Veiligheid: Rapportcijfer van 

leerlingen over veiligheid op school 8 8 8 

                                                           
 
 
10 En 10 extra wachtlijst trajecten  
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1.9.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Aanpak Veiligheidsvraagstukken 15.060 16.185 19.650 17.292 15.552 15.552 

Voorkomen incidenten 7.869 8.794 6.614 4.259 4.243 4.243 

Bestrijden incidenten 30.351 28.052 28.311 28.247 28.200 28.200 

       

Totaal lasten 53.280 53.031 54.575 49.798 47.996 47.996 

       

Baten       

Aanpak Veiligheidsvraagstukken 715 48 181 181 181 181 

Voorkomen incidenten 786 469 319 319 319 319 

Bestrijden incidenten 49 28 0 0  0 0 

       

Totaal baten 1.551 545 500 500 500 500 

       

Saldo lasten en baten 51.730 52.487 54.075 49.298 47.496 47.496 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 2.931 0 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 48.799 52.487 54.075 49.298 47.496 47.496 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht. 

 

Van belang daarbij is dat de indeling van het programma Veiligheid met ingang van de Programmabegroting 2011 is 

gewijzigd. Er is gekozen voor een integratie van de prestatiedoelstellingen gebiedsgerichte aanpak en 

doelgroepgerichte aanpak en bijhorende budgetten in één prestatiedoelstelling: Aanpak specifiek gericht op 

jeugdoverlast en -criminaliteit, geweld, auto- en woninginbraak, stedelijk en met maatwerk in de wijken (Aanpak 

Veiligheidsvraagstukken). Dit om beter aan te geven wat wij willen bereiken en daarvoor gaan doen. Daarnaast is de 

systematiek gewijzigd voor de rijksmiddelen grotestedenbeleid die aan de gemeente Utrecht werden beschikt. Tot 

2010 werden deze middelen in een separate voorziening gestort waaruit de uitgaven werden gedaan. Vanaf 2010 

komen zij als decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds op de gemeentelijke begroting en worden zij 

toegevoegd aan de begroting van het programma Veiligheid onder de doelstelling 'Aanpak Veiligheidsvraagstukken'. 

 

Aanpak Veiligheidsvraagstukken 

De lastenstijging van 3,464 miljoen euro in 2011 wordt vooral veroorzaakt door de toevoegingen uit het 

Gemeentefonds uit de Voorjaarsnota 2010 die vanaf 2011 zijn verwerkt. Voor de aanpak van Marokkaans Nederlandse 

probleemjongeren en het voorkomen van een criminele loopbaan bij allochtone jongeren is in 2011 en 2012 jaarlijks 

respectievelijk 0,822 miljoen euro en 0,893 miljoen euro beschikbaar. Voor leefbaarheid en veiligheid bedraagt de 

bijdrage in 2011 2,806 miljoen euro incidenteel, waarvan 2,440 miljoen euro aan het programma Veiligheid is 

toegevoegd. Daartegenover nemen de lasten in 2011 met 0,5 miljoen euro af als gevolg van het incidentele budget dat 

in 2010 nog beschikbaar was voor de activiteiten van bedrijvigheid en veiligheid. Voor het project Woonoverlast is 

structureel 0,1 miljoen euro overgeheveld van het programma Veiligheid naar het programma Volksgezondheid, 

waardoor de lasten vanaf 2011 met dit bedrag afnemen. 
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De baten en de lasten zijn abusievelijk 0,13 miljoen euro te hoog opgenomen. In de eerstvolgende technische 

wijziging 2011 passen we dit aan. 

 

Voorkomen incidenten 

De lastendaling van 2,180 miljoen euro in 2011 wordt vooral veroorzaakt doordat er vanwege de overgang van de 

Brandweer naar de VRU voor dit onderdeel geen gemeentelijke overheadkosten (1,769 miljoen euro) meer worden 

toegerekend aan het programma Veiligheid. Daarnaast nemen de lasten in 2011 met 0,300 miljoen af door het in 

overeenstemming met de Voorjaarsnota 2010 verwerken van de onderbesteding op de gebruiksvergunningen 

brandveiligheid. De daling van de lasten in 2012 wordt verklaard door het incidentele budget dat in 2010 en 2011 

beschikbaar is voor de inhaalslag gebruiksvergunningen brandveiligheid. Vanwege de overgang van de brandweer naar 

de VRU dalen de baten met 0,150 miljoen euro in verband met minder begrote inkomsten uit leges. 

 

 



Algemene doelstelling 

Cultuur 

 

Verder profileren van Utrecht als aantrekkelijke 

cultuurstad met internationale allure. 
    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Een breed scala van culturele 

instellingen in de stad organiseert en 

programmeert een veelzijdig, divers, 

artistiek interessant aanbod van 

culturele programma’s voor een 

publiek van kenners en niet-kenners. 

 1.1 Faciliteren van voldoende goed 

toegeruste culturele accommodaties, 

zowel in de binnenstad als in de 

naoorlogse wijken en de Vinexlocatie 

Leidsche Rijn. 

 

0 

      

 

  1.2 Faciliteren van artistiek aantrekkelijke 

programmeringsactiviteiten van Utrechtse 

culturele instellingen. 

 40.952 

      

 2. De stad kenmerkt zich door een 

bloeiend productieklimaat, dat makers 

in uiteenlopende disciplines 

(professioneel en amateur, aankomend 

en gearriveerd) aan de stad bindt en ze 

inspireert tot kwalitatief hoogstaande 

producties en projecten. 

 2.1 Faciliteren van huisvesting en 

werkruimten ten behoeve van Utrechtse 

makers. 

 0 

      

 

  2.2 Faciliteren van artistiek interessante 

productieactiviteiten van Utrechtse 

makers. 

 3.369 

      

 3. Een breed, divers samengesteld 

publiek van kenners en niet-kenners, 

afkomstig van binnen en buiten de 

stad, neemt deel aan het culturele leven 

in de stad. 

 3.1 Bevorderen van de betrokkenheid bij 

cultuur van een breed publiek van kenners 

en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en 

daarbuiten. 

 5.733 

      

 

  3.2 Internationale uitwisseling en 

samenwerking dragen bij aan het 

vergroten van de belangstelling vanuit het 

buitenland voor Utrecht Cultuurstad. 

 2.550 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.10 Cultuur 

1.10.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Verder profileren van Utrecht als aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure. 

 

Kunst en cultuur dragen op velerlei wijze bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Utrecht. Aan het woon- en 

vestigingsklimaat, toerisme en stadspromotie, leefbare wijken, participatie, cohesie en diversiteit. Cultuur is dan ook 

een van de pijlers onder ons collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal'. 

 

In deze collegeperiode vieren we een groots evenement: 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013. In 2011 zal het bidboek 

voor de Europese culturele hoofdstad 2018 verder worden ontwikkeld. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de 

culturele infrastructuur. We gaan door met de ontwikkeling van het Muziekpaleis. We bereiden de verzelfstandiging van 

Vredenburg Leidsche Rijn en de voorgenomen verzelfstandiging van de Stadsschouwburg voor en onderzoeken de 

mogelijkheden hiertoe voor het Centraal Museum. De planning is om voor de zomer 2011 de uitkomsten van het 

onderzoek en onze conclusies te presenteren. Stadsbreed biedt het broedplaatsenbeleid letterlijk en figuurlijk ruimte 

aan talentontwikkeling, experiment en vernieuwing. Op wijkniveau wordt geïnvesteerd in verschillende cultuurhuizen, 

nieuwe wijkaccommodaties zoals Cereol en Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn zijn in ontwikkeling. De gehele stad 

functioneert als podium voor de vele festivals en evenementen die plaatsvinden. Een goede infrastructuur vindt zijn 

basis in stenen en mensen. Wij ondersteunen bijzondere producties en activiteiten van kunstenaars in diverse 

disciplines, net als bijzondere projecten en programmeringen van de podia in onze stad. In deze collegeperiode 

bereiden we ons voor op het nieuwe cultuurconvenant 2013-2016. Wij spannen ons in om veelbelovende, interessante 

makers en festivals effectief te kunnen ondersteunen in opmaat hiernaartoe. De veranderingen in de landelijke 

'Cultuurnota Systematiek', onder meer de vorming van een landelijke basisinfrastructuur waarin het Rijk voor een 

beperkter aantal culturele instellingen financiële verantwoording neemt, leidt tot evaluatie en heroverweging van de 

stedelijke subsidiesystematiek. 

 

Effectdoelstelling 1: Programmering 

Een breed scala van culturele instellingen in de stad organiseert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek 

interessant aanbod voor een publiek van kenners en niet-kenners. 

 

Utrecht ontleent zijn vooraanstaande positie als aantrekkelijke cultuurstad aan het rijke culturele aanbod in alle 

kunstdisciplines, groot- en kleinschalig, traditioneel en vernieuwend, toegankelijk en verkennend. Diversiteit van 

programmerende culturele organisaties bevordert de kwaliteitsontwikkeling en het publieksbereik van dit aanbod. 

 

Effectdoelstelling 2: Productie 

De stad kenmerkt zich door een bloeiend productieklimaat, dat diverse makers in uiteenlopende disciplines aan de 

stad bindt en ze inspireert tot kwalitatief hoogstaande producties en projecten. 

 

Een bloeiend productieklimaat draagt bij aan de culturele dynamiek en de veelzijdigheid van het culturele leven en 

daarmee aan de landelijke en internationale betekenis van Utrecht als cultuurstad. Met goede faciliteiten (werk- en 

repetitieruimten, meerjarige ondersteuning en projectbudgetten) willen wij jonge en ervaren makers voor de stad 

behouden. 

 

Effectdoelstelling 3: Participatie 

Een breed, divers samengesteld publiek van kenners en niet-kenners, afkomstig van binnen en buiten de stad, neemt 

deel aan het culturele leven in de stad. 

 

Wij streven naar brede deelname in het aanbod zoals geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse instellingen en 

willen ook interessant zijn voor een internationaal publiek van kenners en niet-kenners. 
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Effectindicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1.a 

Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel 

aanbod 

Positie in 

top 3 

Handhaving 

positie 

Handhaving 

positie 

2.a Aantal positief gewaardeerde instellingen Cultuurnota 34 34 ≥34 

3.a  

Aantal bezoekers cultuurdiensten en gesubsidieerde culturele 

instellingen (in miljoenen) 1,8 ≥1,8 p.m. 

3.b Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert 85% ≥80% ≥80% 

3.c Percentage Utrechters bekend met Vrede van Utrecht 2013 21%11  50% p.m. 

3.d Percentage Utrechters bekend met Culturele Hoofdstad 2018 26%11 50% p.m. 

1.10.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Groeibudget collegeprogramma  

In het collegeprogramma 2010-2014 is een groeibudget opgenomen van 2 miljoen euro op jaarbasis. Voor een 

aanzienlijk deel dient het groeibudget ook om activiteiten en voorzieningen te continueren die slechts voor een 

periode van enige jaren waren gedekt. In de meerjarige bestemming van het groeibudget gelden in prioritering de 

ngspunten van het collegeprogramma. uitga

• Programmering: circa 0,5 miljoen euro voor diverse instellingen, waarvan ongeveer de helft benodigd is om een 

tructurele basis aan tijdelijk budget te geven. Voorbeelden zijn het Filmfestival, Uitfeest en Literaire Activiteiten. s

• Productie: 0,7 miljoen euro. De helft wordt ingezet als structurele basis van tijdelijk budget voor incidentele 

producties die van belang zijn voor doorstroming en vernieuwing in de kunst en primair bedoeld voor jonge 

kunstenaars en nieuwe initiatieven. De andere helft wordt ingezet als stimuleringsbudget voor kansrijke makers in 

anloop naar de nieuwe Cultuurnotaperiode. a

• Participatie: bijna 0,5 miljoen euro. Ruim de helft is nodig voor de continuering van tijdelijk gefinancierde 

voorzieningen (Stefanus Overvecht en Kosmopolis). Voor het overige willen wij de kwaliteit van lokale omroep op 

eil helpen houden en projecten in broedplaatsen stimuleren. p

• Internationalisering: incidenteel 0,3 miljoen euro voor de totstandkoming van een goed bidbook voor Culturele 

Hoofdstad 2018, in cofinanciering met de provincie. 

Programmering 

Prestatiedoelstelling 1.1: Accommodaties 

Faciliteren van voldoende goed toegeruste culturele accommodaties, zowel in de binnenstad als de naoorlogse wijken 

en Leidsche Rijn. 

 

• In februari 2010 is met de daadwerkelijke bouw van het Muziekpaleis gestart. In maart 2010 is mediation 

betreffende het bestuursconflict Muziekpaleis zonder resultaat afgesloten. Wij zijn nu in gesprek over de verdere 

uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst, waarbij een optimale exploitatie van het muziekpaleis prioriteit 

rijgt. k

• n 2011 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie van de Schouwburg aan het Lucasbolwerk.  I
• In 2011 zullen wij het concept uitwerken van een grote zaal van schouwburgformaat met zogenaamde 7 x 16 uur 

oorzieningen in Leidsche Rijn. Wij streven er naar te starten met de definitiefase nieuwbouw in 2011. v

• Volgende fase in de ontwikkeling van 'Castellum Hoge Woerd' (Leidsche Rijn): We streven naar afronding Voorlopig 

ntwerp in 2011. O

• We willen het voorlopig ontwerp voor Cultuurhaven SMAC (Bibliotheek en Artplex, Smakkelaarsveld) afronden en 

eind 2011 de aanbesteding starten. 

 

                                                           
 
 
11 Nieuw opgenomen indicator: Percentage 2009 is ontleend aan de inwonersenquête. 
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Prestatiedoelstelling 1.2: Programmering 

Faciliteren van artistiek aantrekkelijke programmeringsactiviteiten van Utrechtse culturele instellingen. 

 

• Vredenburg Leidsche Rijn zet de lijn voort die bij de reorganisatie van 2010 is ingezet. Hoewel in kwantiteit 

teruggebracht, blijft de artistieke kwaliteit van de programmering in de Vredenburg Leeuwenberg en Vredenburg 

Leidsche Rijn hoog en gericht op de genres klassiek, pop, vernieuwende muziek en educatie. Een groeiende 

commerciële exploitatie van de zalen, minder concerten en tegelijkertijd gemiddeld hogere bezoekersaantallen, 

leveren een bijdrage aan een gezonde financiële positie. Samenwerking met het Festival Oude Muziek, Liszt 

Concours en Internationaal Kamermuziek Festival wordt geïntensiveerd. We zijn in onderhandeling met het Rijk 

over de bespeling van de grote zaal. Met een drastisch verkleinde organisatie (programmering en personele 

bezetting) maakt Vredenburg Leidsche Rijn zich op voor het mede-programmeren en -exploiteren van het 

uziekpaleis vanaf het seizoen 2013-2014. M

• De Stadsschouwburg Utrecht houdt vast aan de missie een breed publiek met een zo gevarieerd mogelijk en 

kwalitatief hoogstaand aanbod te bereiken. De programmabezuiniging van 0,2 miljoen euro in 2011 wordt 

enerzijds voor 50% behandeld via de reserve, anderzijds door minder programmering in combinatie met een pakket 

aan efficiencymaatregelen. Ook wordt uit het groeibudget voor de Stadsschouwburg 0,1 miljoen euro ingezet om 

de output zoals geformuleerd in het Beleidsplan 2009-2012 te kunnen realiseren. De Schouwburg zoekt haar 

publiek ook op buiten de muren van haar gebouw met locatievoorstellingen in het Griftpark, centraal station, de 

voormalige Provinciale Staten zaal en een weiland. Jeugdig publiek bereiken we door een uitgebreid aanbod in de 

reguliere programmering en ook met het jeugdtheaterfestival 'Tweetakt' en Festival aan de Werf, waarvan we co-

roducent zijn. p

• Het Centraal Museum levert de hoofdbijdrage in het G4-programma Holland Art Cities onder de titel 'International 

Influences'. We zetten een internationale samenwerking op met NAI (Rotterdam) met de Rietveldcollecties als basis. 

Dit is onderdeel van een jaarprogramma rondom Rietveld. Betrokken buitenlandse venues zijn het Maxxi (Rome), 

het Neues Museum Neurenberg. Ook Utrechtse festivals (zoals het Nederlands Film Festival) en het onderwijs, 

primair tot universitair, zijn actief betrokken. Daarnaast levert het Centaal Museum een actief en samenhangend 

tentoonstellings- en projectenprogramma rondom alle collecties. Uit het groeibudget wordt 0,5 miljoen euro 

ingezet voor bijzondere programmering en projecten gefinancierd. Ten gevolge van de programmabezuiniging 

worden het aantal rondleidingen in het Rietveld Schröderhuis gereduceerd en verschillende museale activiteiten 

ersoberd. v

• itvoering van afspraken in het Cultuurconvenant 2009-2012 over programmerende instellingen.  U
• Ondersteuning van ad hoc manifestaties in diverse disciplines en programmeringsactiviteiten Muziek in Kerken. 

Productie 

Prestatiedoelstelling 2.1: Broedplaatsen 

Faciliteren van huisvesting en werkruimten ten behoeve van Utrechtse makers. 

 

• Afronding verbouwing en heropening van Cultuurhuis Stefanus (Overvecht). 

• plevering van de atelierwoningen in het Witte Pand (Noordwest) eind 2011  O
• e stimuleren de ontwikkeling van creatieve zones binnen transitiegebieden als Rotsoord en Cartesius.  W
• Binnen de Cartesiusdriehoek onderzoeken we de mogelijkheden tot realisatie van een broedplaats voor 

alentontwikkeling door stichting NuCultuur. t

• ultuurhuis Cereol: wij streven naar afronding Definitief Ontwerp.  C
• nderzoek naar mogelijkheden voor herhuisvesting Basis voor Actuele Kunst (BAK) aan de Lange Nieuwstraat..  O
• ind 2011 worden dertig atelierwoningen in Leidsche Rijn opgeleverd.  E
• Oplevering van 50 (start)ateliers, werk- en presentatieruimten op de Archimedeslaan door stichting Sophia. 

 

Prestatiedoelstelling 2.2: Productie 

Faciliteren van artistiek interessante productieactiviteiten van Utrechtse makers. 

 

• Uitvoering van afspraken in het Cultuurconvenant 2009-2012 over producerende instellingen. 

• ndersteuning van ad hoc producties van Utrechtse makers in diverse disciplines.  O
• Wij streven er naar veelbelovende, talentvolle makers/initiatieven te ondersteunen in opmaat naar en ter 

voorbereiding van het cultuurconvenant 2013-2016. 
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Participatie 

Prestatiedoelstelling 3.1: Participatie 

Bevorderen van de betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht 

en daarbuiten. 

 

• Uitvoering van afspraken in het Cultuurconvenant 2009-2012 over instellingen gericht op participatie. 

• Culturele Zondagen en het Uitburo zijn opgegaan in Stichting Cultuurpromotie Utrecht. In september 2010 overlegt 

e stichting een activiteitenplan 2011. d

• Uitvoering programma Cultuurparticipatie 2009-2012 'De ontdekking van het creatieve vermogen', gericht op 

mateurkunst, cultuureducatie en immaterieel cultureel erfgoed. a

• ndersteunen van amateurkunstorganisaties (basissubsidies).  O
• Kunst in het Stationsgebied is in de ontwerpfase. Het artistieke concept is gereed en de plannen worden 

geconcretiseerd. De ontwerpen van kunstenaars voor de manifestatie in 2013 en voor de kunsttoepassing op het 

aarbeursplein worden ingediend en beoordeeld. J

• anuit het groeibudget waarborgen wij de exploitatie van Stefanus als belangrijke wijkvoorziening.  V
• itzelfde geldt voor De Dansvloer in Pijlsweerd.  D
• Uitvoering museumnotitie 'De ontdekking van de Utrechtse musea'. Wij ondersteunen de plannen van Stichting 

trechts Museumkwartier om de samenwerking en bekendheid van Utrechtse musea te bevorderen. U

• Omdat de mogelijkheid is geopperd dat het Rijk vanaf 2013 de kosten voor FunX overneemt willen wij, met inzet 

van het groeibudget, de eerder aangekondigde bezuinigingen op Omroep Utrecht en Centrale programma 

rganisatie halveren. Het groeibudget kan zo ingezet worden om de stadseditie van RTV voort te zetten. O

• Kunstuitleen Utrecht ontvangt wekelijks schoolklassen uit alle wijken van de stad en doceert kunsteducatie aan de 

hand van haar collectie. Bovendien wordt de collectie ook ingezet op de scholen zelf. Hiernaast organiseert 

Kunstuitleen Utrecht maandelijks publieksactiviteiten voor haar leners, bezoekers, cultuurliefhebbers, 

professionele- en amateurkunstenaars: een zo breed mogelijk publiek. Kunstuitleen werkt nauw samen met 

Bibliotheek Utrecht. Andere samenwerkingspartners zijn Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK), Hogeschool voor 

de Kunsten (HKU), Huis voor Amateurkunst (ZIMIHC) en RTV Utrecht, Spoorwegmuseum en Amadeuslyceum. De al 

ontwikkelde doorlopende leerlijn voor dit Cultuur Gebaseerd Onderwijs wordt verdiept door middel van de ‘artist in 

residence’ op deze school. Deze taken worden uitgevoerd uit het budget dat ten behoeve van de kunsteducatieve 

taak van kunstuitleen beschikbaar is gesteld. In verband met het stopzetten van de gemeentelijke bijdrage aan 

Bibliotheek Utrecht voor de twee uitleencentra van Kunstuitleen Utrecht wordt momenteel aan een kostendekkend 

lan voor een doorstart gewerkt. p

• Kosmopolis: de matchingsafspraken met het Fonds Cultuurparticipatie worden voorlopig gecontinueerd. 

 

Prestatiedoelstelling 3.2: Internationalisering 

Internationale uitwisseling en samenwerking dragen bij aan het vergroten van de belangstelling vanuit het buitenland 

voor Utrecht Cultuurstad. 

 

• Ondersteuning Stichting Vrede van Utrecht, samen met de provincie, voor activiteiten (programmering, lobby, 

marketing) gericht op de voorbereiding in het kader van 2013/2018. 2011 is een cruciaal jaar voor de 

voorbereiding van het bidbook 2018. De Vrede coördineert en organiseert de totstandkoming van het bidbook in 

amenwerking met stad, provincie, instellingen, universiteit en alle andere partners. s

• Holland Art Cities: binnen G4-verband werken culturele instellingen met elkaar samen om de internationale 

betekenis en concurrentiepositie van kunst en cultuur in de Randstad te versterken. 
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Prestatie-indicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1.1.a Gerealiseerde/aangepaste accommodaties 4 2 p.m 

1.2.a Aantal voorstellingen Stadsschouwburg12 513 490 470 

1.2.b Aantal concerten Muziekcentrum Vredenburg 357 313 n.v.t13
 

1.2.c Aantal tentoonstellingen Centraal Museum 14 12 12 

2.1.a Aantal gerealiseerde permanente werkruimten 18 84 p.m. 

2.1.b Aantal permanente werkruimten 47214
 556 p.m. 

2.2.a Aantal gehonoreerde projectaanvragen15 117 110 p.m. 

3.1.a Aantal gesubsidieerde verenigingen amateurkunst 124 127 130 

3.1.b Aantal bezoekers Stadsschouwburg 229.89716 215.000 206.000 

3.1.c Aantal bezoekers Muziekcentrum Vredenburg 161.982 192.000 n.v.t. 

3.1.d Aantal bezoekers Centraal Museum 144.393 125.000 125.000 

3.1.e Aantal abonnementen Kunstuitleen Utrecht 3.850 4.015 4.200 

3.1.f Aantal deelnemers educatie Kunstuitleen Utrecht 2.995 3.000 3.200 

3.1.g Aantal bezoekers Culturele Zondagen  210.000 200.000 200.000 

3.2.a 

Indicatoren met betrekking tot internationalisering zijn 

in ontwikkeling17
 n.v.t. n.v.t. p.m. 

1.10.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Programmering 45.818 45.991 40.952 42.763 40.392 48.992 

Productie 4.576 3.880 3.369 3.373 3.370 3.370 

Participatie 7.493 5.684 5.733 5.575 5.195 5.195 

Internationalisering 2.831 2.550 2.550 2.550 4.150 2.550 

       

Totaal lasten 60.718 58.104 52.603 54.261 53.107 60.107 

       

                                                           
 
 
12 Betreft Douwe Egberts- en Blauwe Zaal, exclusief besloten verhuringen en amateurvoorstellingen. Aantal 

voorstellingen/bezoekers op overige locaties worden niet meegnomen: deze worden alleen georganiseerd indien daar 

additionele middelen voor gevonden worden. Bezoekers 2009 wijkt van af van verantwoording: hierin toonden we ook de 

bezoekers van besloten verhuringen, amateurvoorstellingen en overige locaties. Deze aantallen lichten we per 2011 

alleen tekstueel toe. 
13 MCV gaat over in Muziekpaleis. 
14 Betreft de werkruimten van SWK en Sophia. 
15 Amateurkunst, podiumkunst, beeldende kunst, film/audiovisueel 
16 Bezoekers 2009 wijkt af van de verantwoording. Hierin toonden we ook de bezoekers van besloten verhuringen, 

amateurvoorstellingen en overige locaties. Deze aantallen lichten we per 2011 alleen tekstueel toe. 
17 Effectindicatoren met betrekking tot internationalisering zijn zeer relevant gezien het traject Vrede van Utrecht en 

Europese Culturele Hoofdstad en worden nader bepaald. Stichting Vrede van Utrecht is een impactonderzoek aan het 

opstarten, waaruit deze indicator zal worden gedestilleerd. 
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Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Baten       

Programmering 12.193 12.555 10.648 10.419 10.419 10.419 

Productie 0 1 1 1 1 1 

Participatie 2.621 1.204 1.437 1.325 1.325 1.325 

Internationalisering -2 0 0 0 0 0 

       

Totaal baten 14.811 13.759 12.087 11.745 11.745 11.745 

       

Saldo lasten en baten 45.906 44.345 40.517 42.516 41.363 48.363 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 256 156 288 156 156 156 

Onttrekking reserves 5.563 3.842 3.055 3.055 3.055 3.055 

       

Saldo na mutaties reserves 40.600 40.660 37.750 39.618 38.464 45.464 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Programmering 

De lasten dalen met 5 miljoen euro; de baten dalen met 1,9 miljoen euro. Bij Centraal Museum dalen de lasten met 

1,6 miljoen euro door de eenmalige uitgave voor achterstallig onderhoud in 2010. 

 

De daling in lasten van 2,7 miljoen euro bij Muziekcentrum Vredenburg worden veroorzaakt door 2,2 miljoen euro 

lagere lasten als gevolg van de technische verwerking besluitvorming reorganisatie Vredenburg Leidsche Rijn. 

Hiernaast zijn er 0,5 miljoen euro hogere lasten als gevolg van technische verwerking besluitvorming oude 

efficiencytaakstelling en 0,46 miljoen euro lagere lasten als gevolg van overheveling budget culturele zondagen. Tot 

slot zijn als gevolg van actualisatie van de werkbegroting 2010 zowel de lasten als baten in 2011 0,6 miljoen euro 

lager. 

 

De lasten Stadsschouwburg dalen in 2011 met 2,3 miljoen euro. In de Programmabegroting 2010 is 1 miljoen euro 

begroot voor de renovatie van de huidige Stadsschouwburg en de voorbereiding van de nieuwbouw. In de Voorjaarnota 

2010 is besloten een deel van de uitgaven door te schuiven naar 2011, waarmee de begrote uitgaven in 2011 

0,5 miljoen euro lager zijn dan de begrote uitgaven in 2010. Verder is er een budgettair neutrale aanpassing gedaan 

waardoor de kosten en de baten van voorstellingen dalen met 1,2 miljoen euro. 

 

Tot slot is 2,0 miljoen euro groeibudget cultuur vooralsnog opgenomen bij programmering. Op basis van specifieke 

besluitvorming zal dit budget nog worden verdeeld over de verschillende doelstellingen. De rest wordt veroorzaakt 

door diverse kleinere verschillen. 

 

Productie 

De lasten dalen met 0,5 miljoen euro doordat de jaarlijks onttrekking aan de reserve incidenteel cultuurbudget volgens 

raadsbesluit zal aflopen na 2010. 
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• e stortingen in de reserves stijgen met 0,132 miljoen euro; de onttrekkingen dalen in totaal 0,787 miljoen euro. 
oegingen en onttrekkingen aan reserves 

 D
• De stortingenstijging wordt verklaard door een dotatie in de reserve voor routine-investeringen bij de 

tadsschouwburg. S

• De daling van onttrekkingen is te verklaren door het volgens raadsbesluit aflopen van de jaarlijkse onttrekking aan 

het incidenteel cultuurbudget voor 0,5 miljoen euro na 2010. Daarnaast wordt vanaf 2011 structureel 0,2 miljoen 

euro minder onttrokken aan het Fonds Stadsverfraaiing.  

 



Algemene doelstelling 

Sport 

      

Utrecht is een dynamische sportstad waar 

iedereen meedoet op zijn of haar niveau. 
    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Kosten 

      

 1. Meer inwoners zijn tevreden over de 

sportvoorzieningen in de stad. 

 

1.1 Plannen en ontwikkelen van 

voldoende kwalitatief goede 

basisvoorzieningen en meer 

sportverenigingen voor mensen met een 

functiebeperking.  

167 

      

 2. Stabiliseren van het bezoekersaantal 

van de vier Utrechtse zwembaden. 

 2.1 Verbeteren van de klanttevredenheid 

van bezoekers van zwembaden 

 10.024 

      

 3. Realiseren van een optimale 

bezettingsgraad van de sportparken, 

met aandacht voor nieuwe 

toepassingsmogelijkheden. 

 3.1 In stand houden van de kwaliteit van 

onder ISA Sportkeur aangelegde 

sportparken door het realiseren en 

renoveren van velden. 

 

 9.594 

      

 4. Realiseren van een optimale 

bezettingsgraad van de sporthallen en 

een gewaardeerd beheer van de 

multifunctionele accommodaties. 

 

4.1 Handhaven van het kwaliteitsniveau 

van de sporthallen die ingericht zijn naar 

de eisen van het NOC*NSF en inrichten 

van het facilitair beheer voor een 

groeiend aantal multifunctionele 

accommodaties. 

  

13.765 

 

 

 

 

 

      

 5. Realiseren van effectievere 

verenigingsondersteuning en zorgen 

dat meer mensen in aanraking komen 

met Sport (verenigingen) door 

wijkgerichtige kennismaking en 

toeleiding. 

 5.1 De Utrechtse verenigingen breder 

ondersteunen en zorgen dat meer 

mensen in aanraking komen met sport 

(verenigingen) door wijkgerichte 

kennismaking en toeleiding. 

 2.335 

 

 

 

 

 

 

      

 6. Bevorderen van topsport, 

topsportlocaties, 

(top)sportevenementen, op stedelijk en 

buurtniveau. 

 

6.1 Versterken van het (top)sportklimaat 

door acquisitie van grote evenementen en 

het ondersteunen van kernsporten en 

topsportfaciliteiten. 

 

 751 

  

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.11 Sport 

1.11.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Utrecht is een dynamische sportstad waar iedereen meedoet op zijn of haar niveau. 

 

De algemene doelstelling en het beleid wordt in 2011 vastgelegd in de nieuwe sportnota. 

 

Effectdoelstelling 1: Basisvoorzieningen 

Meer inwoners zijn tevreden over de sportvoorzieningen in de stad. 

 

Voldoende en goede basisvoorzieningen zijn een voorwaarde voor behoud en groei van de sportdeelname.  

 

Effectdoelstelling 2: Zwembaden 

Stabiliseren van het bezoekersaantal van de vier Utrechtse zwembaden. 

 

We onderzoeken de programmering van zwemwater in Leidsche Rijn om het instructiezwemmen uit te kunnen breiden. 

Daarnaast willen we het gemiddelde bezoekersaantal van de laatste twee jaar continueren en stabiel houden op 

720.000 bezoeken.  

 

Effectdoelstelling 3: Buitenaccommodaties 

Realiseren van een optimale bezettingsgraad van de sportparken met aandacht voor nieuwe 

toepassingsmogelijkheden. 

 

Door aanleg van kunstgrasvelden op verschillende sportparken is er meer wedstrijd- en trainingscapaciteit voor 

verenigingen. Het onderhoud van de sportparken is van hoog niveau. Daarnaast faciliteren we het onderhoud van 

speel- en volkstuinen. 

 

Effectdoelstelling 4: Binnenaccommodaties 

Realiseren van een optimale bezettingsgraad van de sporthallen en een gewaardeerd beheer van de multifunctionele 

accommodaties. 

 

De verwachting is dat de bezettingsgraad van de gemeentelijke sporthallen stabiel (60%) blijft. We breiden het aanbod 

uit met drie nieuwe gymzalen en een turnhal. We realiseren een nieuwe sporthal ter vervanging van sporthal Zuilen. De 

waardering van het beheer meten we met een klanttevredenheidsonderzoek. Wij hebben als doel een score van 7.2. 

 

Effectdoelstelling 5: Sportstimulering 

Realiseren van effectievere verenigingsondersteuning en zorgen dat meer mensen in aanraking komen met sport 

(verenigingen) door wijkgerichte kennismaking en toeleiding. 

 

De sportdeelname van de jeugd is de afgelopen jaren toegenomen. Die lijn gaan we vasthouden en versterken. De 

sportdeelname van allochtone meisjes krijgt hierbij extra aandacht, omdat deze weliswaar groeit maar er nog steeds 

sprake is van een flinke achterstand. De sportdeelname van volwassenen en senioren met een lage sociaaleconomische 

positie blijft achter bij die van hoger opgeleiden. Voor deze groepen is sport bij uitstek een middel om de gezondheid 

te bevorderen, de sociale integratie te stimuleren en daarmee sociaal isolement te voorkomen. 
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Effectdoelstelling 6: Topsport 

Bevorderen van topsport, topsportlocaties, (top)sportevenementen en vrijetijdsactiviteiten, op stedelijk en buurtniveau. 

 

Door een koppeling te maken tussen top- en breedtesport versterken we het (top)sportklimaat. Topsportlocaties zoals 

Nationaal Topsport Centrum Waterpolo en (eventueel) Hockey, de Turnhal en Galgenwaard dragen hier aan bij. 

Utrecht is één van de partijen (G4) die het Olympisch Plan 2028 steunt. Samen met NOC*NSF en Provincie Utrecht 

organiseert Utrecht het Europees Jeugd Olympisch Festival 2013 (EYOF). In 2011 zal op basis van de evaluatie van het 

kernsportenbeleid18 van de afgelopen vier jaar duidelijk zijn hoe dit beleid wordt voorgezet. 

 

Effectindicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1.a Tevreden inwoners over sportvoorzieningen 64% 65% 65% 

2.a Bezoekersaantal zwembaden 731.000 710.000 720.000 

3.a Bezettingsgraad buitenaccommodaties 77% 77% 78% 

4.a Bezettingsgraad binnenaccommodaties 59% 60% 61% 

4.b Klanttevredenheid gebruikers multifunctionele accommodaties 7.0 7.2 7.2 

5.a Jeugdsportdeelname: Overvecht 55% 56% 57% 

5.b Jeugdsportdeelname: Noordwest 57% 58% 59% 

5.c Jeugdsportdeelname: Zuidwest 62% 63% 64% 

5.d Jeugdsportdeelname: West  73%19 68% 70% 

6.a (Top)sportevenementen 17 16 17 

1.11.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Basisvoorzieningen 

Prestatiedoelstelling 1.1: Basisvoorzieningen 

Plannen en ontwikkelen van voldoende kwalitatief goede basisvoorzieningen en meer sportverenigingen voor mensen 

met een functiebeperking. 

 

We werken aan goede, toegankelijke accommodaties in de stad en de wijken, die in onderlinge samenwerking worden 

gebruikt en beheerd. In samenwerking met de lokale partners worden in 2011 onderstaande voorzieningen 

gerealiseerd. 

 

• Zuilenselaan 

In 2011 wordt de nieuwe sporthal op sportpark Zuilenselaan ter vervanging van sporthal Zuilen geopend. De 

vervanging gaat gepaard met een herstructurering van het sportpark. De Utrechtse kegelbond vindt hier onderdak 

en breidt uit van vier naar zes banen. Ook Stichting Klein Galgenwaard gaat zich hier vestigen. In Zuilen is de 

sportdeelname onder kinderen het laagst. Door een goede accommodatie met bijbehorende activiteiten te bieden, 

illen we van Zuilenselaan het sporthart van de wijk maken dat een ieder uitnodigt tot sporten. w

• Welgelegen 

Met de bouw van de turnhal voor de selecties van de Utrechtse turnverenigingen is de herstructurering voltooid. 

ok worden in deze laatste fase de tennisbanen en de slagkooien aangelegd. O

• Thorbecke Park 

We realiseren een multifunctionele accommodatie in aanvulling op de herinrichting van het sportpark. We 

investeren in de groenzone die de omranding vormt voor het sportpark. 

                                                           
 
 
18 Het kernsportenbeleid is vastgelegd in de sportnota 2007 – 2010 en betreft een tiental sporten. 
19 Alleen meting in Oog in All 
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• Maarschalkerweerd 

We gaan door met de herschikking van velden en gebouwen (kantines en kleedkamers) in het gebied 

Maarschalkerweerd. We doen onderzoek naar de haalbaarheid van een Nationaal Talent Centrum voor hockey op 

deze locatie, waardoor de selecties van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond hier kunnen trainen (ter 

voorbereiding op onder andere de Olympische Spelen 2012 in Londen) en er meer internationale wedstrijden naar 

trecht kunnen komen. U

• Buitenbad Krommerijn 

Het 50 meter bad wordt verbreed en gerenoveerd. De bestaande gebouwen worden gesloopt. Naast het 50 meter 

bad komt een nieuw gebouw, waarin alle zwembadfuncties zijn gehuisvest. Het is geschikt voor de organisatie van 

zwem- en waterpolo-evenementen. In 2013 zal het zwemonderdeel van het Europees Jeugd Olympisch Festival hier 

plaatsvinden. Het bad biedt verder permanent onderdak aan de Beheerstichting Krommerijn. 

 

Voor mensen met een functiebeperking van lichamelijke, verstandelijke of langdurig psychische aard is sporten net als 

voor iedereen gewoon leuk, maar ook van extra belang voor de gezondheid, integratie en participatie. In 2011 werken 

we met verschillende instellingen aan de uitvoering van het sportplan voor de (Openbare) Geestelijke 

Gezondheidszorg. Daarnaast kijken we hoe we de sport en beweegparticipatie van mensen met een beperking verder 

kunnen verhogen, bijvoorbeeld door vanuit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) een coördinator 

aangepast sporten aan te stellen bij de Vereniging Sport Utrecht (VSU). Deze persoon kan vraag en aanbod bij elkaar 

brengen (makelen) en verenigingen ondersteunen bij het opzetten en continueren van aanbod voor de doelgroep. 

Zwembaden 

Prestatiedoelstelling 2.1: Zwembaden 

Verbeteren van de klanttevredenheid van bezoekers van zwembaden. 

 

De bezoekersaantallen van de laatste twee jaar continueren en stabiel houden op 720.000 bezoeken. We gaan meer 

mogelijkheden creëren voor instructiezwemmen. Daarnaast gaan we het aanbod tussen de diverse baden beter op 

elkaar afstemmen, waardoor we het aanbod van activiteiten breder kunnen aanbieden. We vragen opnieuw voor de 

zwembaden Fletiomare, De Kwakel en Aquacenter Den Hommel het keurmerk Veilig en Schoon aan, waardoor we de 

kwaliteit van dienstverlening kunnen waarborgen. We gaan het aanzicht en de entree van Den Hommel vernieuwen, de 

parkeerplaats aanpassen, zodat de sociale en verkeerveiligheid wordt verbeterd. 

Buitenaccommodaties 

Prestatiedoelstelling 3.1: Buitenaccommodaties 

In stand houden van de kwaliteit van onder ISA20 Sportkeur aangelegde sportparken door het realiseren en renoveren 

van velden. 

 

We investeren in de aanleg van nieuwe velden en lossen daarmee capaciteitstekorten op het gebied van hockey en 

bal op. Voor 2011 zijn de volgende projecten geprogrammeerd: voet

• In de eindfase van de herstructurering van Maarschalkerweerd leggen we twee extra hockeyvelden met een 

mogelijkheid voor een derde veld aan. Het derde veld hangt af van het onderzoek naar de haalbaarheid van een 

Nationaal Talent Centrum Hockey. Verder komt er 1 extra voetbalveld, een vernieuwde kunststof acht baans 

tletiekbaan inclusief kantines en kleedkamers. a

• anleg van een kunstgras korfbalveld op sportpark Fletiomare-Oost.  A
• KEA ondersteunen bij de realisatie van twee kunstgras voetbalvelden op het dak van de nieuwe parkeergarage.  I
• In Welgelegen worden voor de omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911 tennisbanen en voor Domstad Dodgers 

slagkooien aangelegd. 

                                                           
 
 
20 Instituut voor Sportaccommodaties, onderdeel van NOC*NSF 
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Binnenaccommodaties 

Prestatiedoelstelling 4.1: Binnenaccommodaties 

Handhaven van het kwaliteitsniveau van de sporthallen die ingericht zijn naar de eisen van het NOC*NSF en het 

inrichten van het facilitair beheer voor een groeiend aantal multifunctionele accommodaties. 

 

Om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren vervangen we drie gymzalen en één sportzaal in het kader van het 

Masterplan Onderwijs. In Leidsche Rijn realiseren we drie nieuwe gymzalen bij lagere scholen. Op sportpark 

Welgelegen realiseren we de turnhal, waardoor er een goede faciliteit komt voor de samenwerkende turnverenigingen 

in de stad. We gaan aan de slag met plannen voor aanpassing accommodaties met als doelstelling CO2 neutraal 

functioneren. Daarnaast richten wij ons op nieuwe toepassingsmogelijkheden van installaties. De sporthaltarieven voor 

scholen van het voortgezet onderwijs worden geüniformeerd. Naast het beheren van zes multifunctionele 

accommodaties richten wij ons op het facilitaire dienstenaanbod. Hieronder verstaan we: het gezamenlijk aanbesteden 

van opdrachten (onder andere voor schoonmaak, beveiliging en onderhoud), het exploiteren van algemene ruimten, 

het verzorgen van de toezichtfunctie en het beheer van de bijkomende administratie. Door het schrijven van een 

producten- en dienstencatalogus maken we de dienstverlening voor betrokken partijen nog inzichtelijker. 

Sportstimulering 

Prestatiedoelstelling 5.1: Sportstimulering 

De Utrechtse verenigingen breder ondersteunen en zorgen dat meer mensen in aanraking komen met sport 

(verenigingen) door wijkgerichte kennismaking en toeleiding.  

 

De verenigingsondersteuning door de VSU is belangrijk, naast de individuele ondersteuning hebben zij ook het 

netwerk bij veertien takken van sport. Na de afronding van de pilot verenigingsmanagement nemen steeds meer 

sportverenigingen een betaalde professional voor eigen rekening. In 2011 gaan we door met de succesvolle Subsidie 

Sportverenigingen.  

 

Met de Sport Experience Utrecht, Sport in de Wijk en de sport U-pas laten we meer kinderen en jongeren kennis maken 

met sport. Hiermee willen wij meer groei realiseren in vooral de wijken Overvecht en Noordwest, ondermeer samen 

met Gezond Gewicht Overvecht en Jongeren Op Gezond Gewicht Noord-West. Vooral bij allochtone meisjes 

stimuleren we de hoopgevende groei bij vooral voetbal en vechtsporten. De gestructureerde programmering van de 

vrijetijdsbesteding rondom de Brede Scholen biedt kansen om het binnen- en naschoolse sportaanbod te verbeteren. In 

elke wijk wordt er een breed gedragen wijksportplan gemaakt. Hierdoor ontstaat er meer samenwerking tussen de 

partners en kan vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd, zodat de sportparticipatie in de wijken hoger 

wordt. 

 

De Sport Experience Utrecht evenementen worden in aantal teruggebracht ten opzichte van voorgaande jaren. De Sport 

Experience Utrecht levert een bijdrage aan de kennismaking van de buurt met het sportaanbod in de stad. De kracht 

van de Sport Experience ligt in de toegankelijkheid van de evenementen in de Utrechtse parken. Dit blijft behouden 

door een vijftal evenementen goed verspreid over de stad te organiseren, waarbij op elk evenement het sportaanbod 

uit de buurt aanwezig is. Met het terugbrengen van het aantal evenementen wordt het benodigde budget verkleind. De 

daarmee vrijgekomen gelden zullen worden aangewend voor de participatie van Utrecht in het Olympisch Plan 2028. 

Dit plan biedt kansen voor de sportstimulering gezien de maatschappelijke breedte en de impact op de samenleving: 

meer mensen laten bewegen. Daarenboven is Utrecht partner in het Olympisch Plan. 

 

Met de middelen vanuit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) wordt ingezet op continuering van het 

Beweegoffensief voor volwassenen en ouderen in de aandachtswijken. Daarnaast zal er extra aandacht worden besteed 

aan mensen met een beperking, mediors (50+) en seniors (65+). Zowel door vernieuwend aanbod te realiseren in 

samenwerking met onder andere sportbonden en -verenigingen, als het realiseren van laagdrempelig aanbod in 

samenwerking met wijkwelzijnsorganisaties (WWO's) en eerstelijnszorgaanbieders. Het doel is echter altijd om mensen 

zo kort mogelijk in de zorg te houden en toe te leiden naar structureel sport- en beweegaanbod in de wijk.  
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Topsport 

Prestatiedoelstelling 6.1: Topsport 

Versterken van het (top)sportklimaat door acquisitie van grote evenementen en het ondersteunen van kernsporten en 

topsportfaciliteiten. 

 

De onderzoeksfase voor het Olympisch Plan 2028 (OP 2028) is afgesloten, de opbouwfase is gestart. Begin 2011 is de 

Olympische hoofdstructuur op hoofdlijnen landelijk vastgesteld. Utrecht is een van de alliantiepartners van het OP 

2028. De omarming van het OP 2028 door het kabinet maakt van het OP 2028 een groot rijksproject, waaraan ook 

subsidiegelden zijn verbonden. Wanneer de partijen (G4) in gezamenlijkheid de komende jaren voldoende vooruitgang 

boeken, kan Nederland in 2016 besluiten een bid voor te bereiden om de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 

naar Nederland te halen. 

 

De Utrechtse sportverenigingen vormen het fundament van de sport in Utrecht, waardoor er voor hen een belangrijke 

maatschappelijke taak is weggelegd. Naar aanleiding van de evaluatie van het kernsportbeleid (2007 -2010) heeft de 

gemeenteraad aangedrongen op continuering van het kernsportbeleid met een aantal accentverschuivingen, waarbij 

onderscheid gemaakt wordt in focussporten, kernsporten en potentiesporten. Utrecht kent een aantal jaarlijks 

terugkerende topsportevenementen, zoals de Jaarbeurs Marathon, de Fortis Singelloop en de Ronde van Midden 

Nederland. Deze evenementen hebben een belangrijke spin off voor de breedtesportontwikkeling van de stad en 

hebben een belangrijke binding met de Utrechtse sportverenigingen. Daarnaast organiseert Utrecht in 2011 het 

Eurohockey Youth Nations Championship under 18. 

 

Utrecht blijft kandidaat voor een start van de Tour de France in één van de komende jaren. In 2013 wordt in 

samenwerking met de Provincie Utrecht, het NOC*NSF en het ministerie van VWS het EYOF in Utrecht georganiseerd. 

Voor de organisatie van het EYOF heeft Utrecht 0,5 miljoen euro in 2012 en 0,5 miljoen euro in 2013 beschikbaar 

gesteld. Er is een meerjarige verplichting aangegaan met het Nationaal Talent Centrum Waterpolo en onderzoeken we 

of dit ook mogelijk is voor hockey.  

 

Prestatie-indicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2013 

     

1.1 Aantal basisvoorzieningen 101 101 103 

1.2 Aantal verenigingen voor mensen met een functiebeperking 25 30 40 

2.1 Gemiddeld cijfer Klanttevredenheidsonderzoek Zwembaden - 7.4 7.4 

3.1 Sportoppervlak realisatie/renovatieprojecten (m²) 79.000 79.000 79.000 

4.1 Aantal sporthallen ingericht naar eisen NOC*NSF 15 15 15 

4.2 Aantal (multifunctionele) accommodaties met facilitair beheer  6 6 8 

5.1 Aantal gesubsidieerde verenigingen met jeugd  - 195 205 

5.2 Aantal deelnemende verenigingen aan wijkactiviteiten 61 65 70 

6.1 Aantal internationale sportevenementen 0 1 1 

1.11.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Basisvoorzieningen 1.295 916 167 167 166 166 

Zwembaden 9.790 9.001 10.024 10.030 10.007 10.007 

Buitenaccommodaties 7.939 8.771 9.594 9.599 9.581 9.581 

Binnenaccommodaties 11.846 13.183 13.765 14.973 14.943 14.943 

Sportstimulering 3.121 2.901 2.335 2.232 2.030 2.030 

Topsport 1.321 805 751 1.216 1.176 676 

       

Totaal lasten 35.312 35.578 36.635 38.218 37.902 37.402 

       

 101



 102 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Baten       

Basisvoorzieningen 250 150 0 0  0 0 

Zwembaden 3.168 3.049 3.069 3.069 3.069 3.069 

Buitenaccommodaties 1.003 1.010 1.240 1.240 1.240 1.240 

Binnenaccommodaties 4.021 3.667 3.933 5.133 5.133 5.133 

Sportstimulering 162 132 -132 -132 -132 -132 

Topsport 174 0  0 0 0 0 

       

Totaal baten 8.778 8.008 8.110 9.310 9.310 9.310 

       

Saldo lasten en baten 26.534 27.570 28.526 28.908 28.592 28.092 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 1.417 84 49 49 49 49 

Onttrekking reserves 2.097 521 428 290 50 50 

       

Saldo na mutaties reserves 25.853 27.133 28.146 28.666 28.591 28.091 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

De tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties worden met gemiddeld 2% verhoogd. 

 

Basisvoorzieningen 

De lasten en baten nemen in 2011 met 0,15 miljoen euro af vanwege het overhevelen van het budget volkstuinen naar 

Buitensport. 

 

Zwembaden 

De lasten nemen in 2011 met 1 miljoen euro toe. Het betreft hier toename van de kapitaallasten van het nieuwe 

zwembad Fletiomare met 0,76 miljoen euro. 

 

Buitenaccommodaties 

De lasten en baten nemen in 2011 met 0,15 miljoen euro toe vanwege de overdracht van de volkstuinen van 

Basisvoorzieningen. Het budget voor het wegwerken van de wachtlijsten bedroeg in 2010 0,5 miljoen euro en wordt 

vanaf 2011 verhoogd naar 1 miljoen euro, waardoor de kapitaallasten met 0,5 miljoen euro stijgen. 

 

Binnenaccommodaties 

De lasten en baten nemen in 2011 met 0,3 miljoen euro toe vanwege stijging van de facilitaire kosten en daarmee de 

doorbelasting aan de partners van de multifunctionele accommodaties. 

 

Sportstimulering 

De lasten en baten nemen met 0,26 miljoen euro af. Het betreft hier een foute wijziging op de BOS-subsidie, die we 

corrigeren in de derde technische wijziging 2010. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

De toevoeging aan programmareserve onderdeel buitensport in 2011 met 0,05 miljoen euro is ten behoeve van de 

vervanging grasmat Zoudenbalch. 

 

In 2011 onttrekken wij 0,353 miljoen euro voor het stimuleren van sportverenigingen en 0,075 miljoen euro voor de 

Jaarbeurs Utrecht Marathon. 





Algemene doelstelling 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 

Bevorderen van optimale kansen voor iedere 

leerling om zijn talenten te ontwikkelen en te 

ontplooien in en rondom het onderwijs.  

De bibliotheek zorgt voor een vrije en 

laagdrempelige toegang tot bronnen van 

kennis en cultuur. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 

1. Utrecht Lerende Stad: kwalitatief 

goede onderwijshuisvesting en 

gevarieerd onderwijsaanbod. 

 

  

1.1 Realiseren van nieuwbouw, verbouw of 

renovatie inclusief een goed binnenklimaat.  

 

41.949 

      

 2. Utrecht Lerende Stad: zoveel 

mogelijk leerlingen halen een 

startkwalificatie en ontwikkelen hun 

talenten in en rondom de school.  

2.1 Bevorderen van behalen van 

startkwalificatie; versterken taal, zorg, 

breed ontwikkelingsaanbod en 

burgerschap.  

 23.590 

      

 

3. Bibliotheek Utrecht: een zo groot 

mogelijk publiek bereiken in de 

vestigingen en rondom 

leesbevordering en mediawijsheid en 

in culturele activiteiten en 

ontmoeting. 

 

3.1 Optimaliseren klantgerichte 

dienstverlening kennis en informatie 

(onder andere retailconcepten). 

3.2 Uitvoeren educatieve activiteiten 

leesbevordering en mediawijsheid. 

3.3 Uitvoeren culturele activiteiten en 

ontmoeting. 

3.4 Vernieuwing door samenwerking.  

14.326 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.12 Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 

1.12.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Bevorderen van optimale kansen voor iedere leerling om talenten te ontwikkelen in en rondom het onderwijs De 

bibliotheek zorgt voor vrije en laagdrempelige toegang tot bronnen van kennis en cultuur. 

 

Visie en beleid op het gebied van onderwijs zijn vastgelegd in het collegeprogramma en in de 

UtrechtseOnderwijsAgenda 2010-2014 (maart 2010 vastgesteld in de stuurgroep) en Masterplannen Primair Onderwijs 

(PO), (Voortgezet) Speciaal ((V)SO) en Voortgezet Onderwijs (VO) en Leidsche Rijn. 

 

In de UtrechtseOnderwijsAgenda staan de hoofddoelstellingen voor 2010-2014: optimale kansen voor elke leerling en 

zoveel mogelijk jongeren behalen een startkwalificatie. Partijen werken samen aan een hoge Utrechtse taalstandaard, 

hogere doorstroming naar en betere aansluiting op vervolgonderwijs, meer gemengde scholen met kansarme-kansrijke 

kinderen en verhoging van professionaliteit van leraren. 

 

Randvoorwaarde hiervoor is optimale huisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod. Visie en plannen hiervoor staan 

beschreven in het Huisvestingsprogramma en Masterplannen. Ook handhaving en uitvoering van de Leerplichtwet en 

het regelen van leerling-vervoer is voorwaardenscheppend. 

 

Effectdoelstelling 1: Utrecht Lerende Stad 

Utrecht lerende stad: kwalitatief goede onderwijshuisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod. 

 

Door het bieden van kwalitatief goede onderwijshuisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod kunnen ouders kiezen 

voor onderwijs vanuit diverse denominaties, onderwijsconcepten (zoals Jenaplan, Montessori) en voor verschillende 

doelgroepen. 

 

Effectdoelstelling 2: Utrecht Lerende Stad 

Utrecht Lerende Stad: zoveel mogelijk leerlingen halen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten in en rondom 

de school. 

 

Onderwijs en werk vormen de basis voor alle bewoners van de stad om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te 

nemen aan de samenleving. Dit begint thuis en op school. De school speelt een belangrijke rol in verbetering van 

kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen. We richten onze inzet op het versterken van kwaliteit van scholen, 

goede zorg, een breed ontwikkelingsaanbod en bevorderen van burgerschap en sociale integratie. 

 

Effectdoelstelling 3: Bibliotheek Utrecht 

Een zo groot mogelijk publiek bereiken met de bibliotheek. 

 

Geletterde en goed geïnformeerde burgers kunnen zich bewust, kritisch en actief bewegen in de maatschappij. We 

laten het aantal leners als percentage van de bevolking (nu 20%) van 2011-2015 groeien met 10%. Steeds meer burgers 

bezoeken de (digitale) bibliotheek; zo ook niet-leden. Hierdoor stijgt het bezoek van 2011 naar 2015 eveneens met 

10%. 

 

De bibliotheekvestigingen sluiten hun dienstverlening nauwkeurig aan op behoefte in wijken. We versterken 

dienstverleningsrelaties met scholen en instellingen ten behoeve van de UtrechtseOnderwijsAgenda (leesbevordering). 
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Relevante omgevingsfactoren 

Voor volwasseneneducatie is de bestedingsverplichting van de educatiebijdrage aan de Regionale Onderwijs Centra 

(ROC's) verlengd tot 1 januari 2013. 

 

Landelijk richt de bibliotheekbranche tot 2012 de focus op: digitale bibliotheek, collectie, mediawijsheid, lezen en 

leesbevordering. We zetten landelijk in met programma’s Marketing, ICT- infrastructuur en HRM- beleid voor deskundig 

personeel. Hierbij sluit de Bibliotheek Utrecht zich aan, zowel provinciaal als landelijk. De Samenwerkende bibliotheken 

in de provincie Utrecht ( SUB) hebben hiervoor een gezamenlijk meerjarig programma opgesteld. 

 

Effectindicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1.a Inhalen van achterstand in onderwijshuisvesting  11,4% 17% ≥75% 

1.b. % leerlingen in een schoolgebouw met binnenklimaat B 

1,5% PO 

0% VO nnb nnb21

2.a. Percentage 22-jarigen met een startkwalificatie 79% 82% 86% 

2.b. Aantal voortijdig schoolverlaters 807 550 500 

2.c. 

Percentage bereik doelgroeppeuters Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE) 56% 62% 70% 

2.d Tevredenheid leerling-vervoer  7 7,5 

2.e Slagingspercentage trajecten volwasseneneducatie 80% 80% 80% 

3.a Aantal leners  60.711 62.000 65.000 

3.b Aantal bezoekers 1.351.276 1.400.000 1.450.000 

3.c Aantal bezoekers website/digitale bibliotheek 495.894 650.000 850.000 

1.12.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Utrecht onderwijsstad 

Prestatiedoelstelling 1.1: Versterken educatieve infrastructuur 

Utrecht Lerende Stad: kwalitatief goede onderwijshuisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod. 

 

Uitvoeren Masterplan Primair Onderwijs (PO) en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO) 

Begin 2007 is gestart met de uitvoering van dit ambitieuze plan. Gemeente en schoolbesturen hebben afgesproken de 

opgelopen achterstand weg te werken door versnelling aan te brengen binnen de projecten tot eind 2011: 20 van de 

41 geprogrammeerde projecten zijn dan in de aanbestedingsfase. De commissie ontvangt 2 maal per jaar informatie 

over voortgang van de versnelling. Om de ambitie van het Masterplan te realiseren zal in 2011 meer tijdelijke 

huisvesting worden ingezet dan bij aanvang was voorzien. We geven via jaarlijkse rapportages inzicht in de voortgang 

van de masterplannen. 

 

MFA/Brede school 

Afhankelijk van verdere bestuurlijke besluitvorming starten we in 2011 met een pilot voor mfa/Brede scholen voor 

twee projecten in Overvecht inclusief pilots om exploitatie en afstemming beter te regelen. 

 

Binnenklimaat 

Alle projecten in de masterplannen worden uitgevoerd met binnenklimaat niveau B. Voorlichting over binnenklimaat 

gebeurt door de GG&GD. We zetten middelen uit het collegeprogramma in om alle projecten voor nieuwbouw, 

uitbreiding en renovatie te voorzien van een goed binnenklimaat. We starten met buitenzonwering voor zonbeschenen 

gevels. Op dit moment voldoen we wat duurzaamheid en energiebesparing betreft aan de voorschriften uit het 

bouwbesluit zoals uitgedrukt voor de energieprestatie-coëfficiënt. Deze mag voor scholen niet hoger zijn dan 1.3. In 

                                                           
 
 
21 Deze streefcijfers worden opgesteld na vaststelling advies Binnenmilieu 2010-2014 
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2011 zijn de resultaten bekend van het onderzoek naar verdere mogelijkheden voor duurzaam bouwen en 

energiebesparende maatregelen. 

 

Buitenschoolse Opvang 

Zoals in het convenant uitbreiding buitenschoolse opvang (BSO) is afgesproken houden we bij her-, ver- en nieuwbouw 

rekening met uitbreiding voor BSO. In 2011 realiseren we 30 BSO-lokalen met 500 extra kindplaatsen. 

 

Leidsche Rijn 

In 2011 start nieuwbouw van de Twaalfruiter (Vleuterweide). We onderzoeken uitbreiding van De Ridderhof, evenals 

huisvesting van vier groepen voor De Boomgaard naast de schoolwoningen. 

 

Nieuwe voorschool-groepen in Leidsche Rijn worden gecombineerd met peuterspeelzaalwerk. Gewenste voorzieningen 

zijn gepland voor 2011 in Het Zand, Leidsche Rijn Centrum en Hoge Weide. In Vleuten onderzoeken we de 

mogelijkheid voor een lokaal in de Kees Valkenstein/De Leij en een extra peuterlokaal in deelplan vijf Vleuterweide. 

 

Uitvoering Masterplan VO 

De huisvestingsgevolgen van de VMBO Taskforce zijn in uitvoering. In 2011 wordt het gerenoveerde gebouw aan de 

Vader Rijndreef opgeleverd. 

Behalen van een startkwalificatie en talentontwikkeling  

Prestatiedoelstelling 2.1: Ontwikkeling talenten 

Utrecht Lerende Stad: zoveel mogelijk leerlingen halen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten in en rondom 

de school. 

 

Kwaliteit in (de overgangen naar) onderwijsinstellingen 

De aanpak van voortijdig schoolverlaten blijft sterk preventief. Extra aandacht gaat uit naar verzuim in het MBO onder 

andere door de inzet van leerplicht/RMC medewerkers op locatie. Zorg en samenwerking met derden is van groot 

belang. We pakken verbetering van loopbaanoriëntatie en begeleiding van leerlingen samen met het bedrijfsleven op. 

 

Een zorgvuldige overgang van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet naar beroepsonderwijs wordt de 

verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. De kwaliteit van de overgang van 

voortgezet naar beroepsonderwijs krijgt een impuls door het project 'Aanmelding in Beeld'. 

 

VMBO 

Het VMBO-aanvalsplan is in uitvoering. Bij de scholing van de VMBO docenten wordt in 2010-2011, naast taal en 

rekenen, ook burgerschap opgepakt. Het schoolmaatschappelijk werk krijgt tussen onderwijs en zorgpartners een 

verbindende rol. In oktober 2010 start de imagocampagne, die van invloed moet zijn op de schoolkeuze van leerlingen 

in 2011: meer Utrechtse leerlingen kiezen voor een Utrechtse VMBO-school. 

 

Taalniveau 

Verhoging van het taalniveau van de leerlingen is een belangrijke doelstelling. In 2011 worden afspraken gemaakt over 

eindresultaten en het volgen van vooruitgang van VVE tussen gemeente en schoolbesturen. Taalinstrumenten als VVE 

en schakelklassen worden meer vanuit één visie en regie ingezet. 

 

Goede startpositie voor het jonge kind 

We willen naar 100% bereik met Voor- en Vroegschoolse Educatie door geleidelijke uitbreiding van het aantal plaatsen, 

waar mogelijk in een gemengde setting. Het aantal doelgroepkinderen per wijk verandert door wijziging in de 

bevolkingssamenstelling. Ten aanzien van de voorschoolgroepen stemmen we vraag en aanbod beter op elkaar af. In 

Leidsche Rijn breiden we uit. Het consultatiebureau zet in op indicering en toeleiding voor VVE en samenwerking met 

voorschoolse instellingen. Implementatie van de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie vindt plaats door 

toezicht van de GG&GD en de onderwijsinspectie af te stemmen. Instellingen leven de kwaliteitsregels na. 

 

Aansluiting Zorg en Onderwijs  

Iedere school beschikt over schoolmaatschappelijk werk. Deskundigheid wordt ingezet voor snelle diagnose, indicatie 

en inzet van zorg. In 2011 werken we aan een Utrechtse norm. 
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De in 2009 opgerichte Utrechtse School voor 'overbelaste' leerlingen gaat in 2011 ook overbelaste MBO-leerlingen 

opnemen. De school brengt de uitstroom van leerlingen naar MBO (niveau 2) op gang en pakt de scholing en coaching 

van hun docenten op. 

 

Burgerschap en Sociale Integratie 

We stimuleren dat kinderen in de wijk naar school gaan, zodat kinderen elkaar op school en in de wijk ontmoeten. In 

wijken waar de druk op scholen groot is, maken we met schoolbesturen afspraken zodat ieder kind een plek in de wijk 

heeft. In het onderwijscurriculum is aandacht voor burgerschapsvorming en sociale integratie. Ontmoeting tussen 

kinderen door middel van School in de Wereld zetten we door en we borgen dit in 2011. Betrokkenheid van ouders is 

een van de sleutels voor sociale integratie van de kinderen. In 2011 besteden we gerichte aandacht aan het vergroten 

van ouderbetrokkenheid. 

 

Brede School (zie programma Jeugd) 

 

Volwasseneneducatie 

Volw

• nstandhouding van Volwassenen Algemeen Voortgezet Onderwijs (Vavo) samen met regiogemeenten. 
asseneneducatie is een onderdeel van het Participatiebudget. In 2011 geven we prioriteit aan:  

 I
• Voortzetting van cursusaanbod voor onder andere laaggeletterden en ouders van kinderen in de leeftijdsgroep van 

-18 jaar. 0

• Geïntegreerde trajecten voor ex-leerlingen van de internationale schakelklassen (ISK'ers) en trajecten voor Nt2 

leerlingen die niet inburgeringsplichtig of -behoeftig zijn ter voorbereiding op het staatsexamen Nt1 of Nt2. 

 

Momenteel is ruim 25% van de doelgroep volwasseneneducatie van oorsprong niet Nederlandstalig. We streven er naar 

dat steeds meer ex-inburgeraars en bijstandsgerechtigden gebruik gaan maken van het reguliere aanbod 

volwasseneneducatie. 

Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk 

Prestatiedoelstelling 3.1: Klantgerichte dienstverlening 

Het optimaliseren klantgerichte dienstverlening kennis en informatie. 

 

De fysieke bibliotheek blijft van groot belang. We richten de bibliotheken (collectie en inrichting) geleidelijk in volgens 

concepten uit de retail. Hiervoor sluiten we ons aan bij de franchise-organisatie De Bibliotheek Nederland. De Utrechtse 

regiobibliotheken werken samen aan realisatie van een fysiek en digitaal bibliotheekaanbod dat voorziet in een brede, 

aantrekkelijke en toegankelijke voorziening voor informatie en cultuur. De ontwikkeling van de digitale bibliotheek 

gaat door: Het zoeken in de catalogus wordt aantrekkelijker en interactiever. Zo wordt het beluisteren van 

muziekfragmenten mogelijk. Via het landelijke Bibliotheek.nl waar de regiobibliotheken bij aangesloten zijn is de 

content aan databanken beschikbaar. We vernieuwen de website met als resultaat meer gebruik en een hoge 

waardering door gebruikers. We voeren publieksacties gekoppeld aan abonnementen vooral in provinciaal verband uit. 

We streven naar openstelling van de centrale bibliotheek op koopzondagen binnen de budgettaire kaders. 

 

Gebaseerd op geformuleerd huisvestingsbeleid voeren we waar mogelijk verbeteringen in huisvesting en inrichting uit; 

we ontwikkelen plannen voor nieuwbouw (Cereol, Zuidwest, Leidsche Rijn Centrum). De planontwikkeling voor de 

nieuwe centrale bibliotheek gaat de ontwerpfase in. 

 

Prestatiedoelstelling 3.2: Educatieve activiteiten 

Het uitvoeren van educatieve activiteiten leesbevordering en mediawijsheid. 

 

We spelen in op behoeften aan leer- en leesplezier en besteden extra aandacht aan specifieke klantgroepen: (ouders 

van) jonge kinderen, jeugd en jongeren en laaggeletterden. De samenwerking met het voortgezet- en beroepsonderwijs 

versterken we. Met introductiebezoeken media educatie ontvangen we Nederlandse taalcursisten.  
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Prestatiedoelstelling 3.3 Culturele activiteiten en ontmoeting 

Het uitvoeren van culturele activiteiten en ontmoeting. 

 

Het cultureel- literair activiteitenprogramma draait vooral in de centrale bibliotheek en de bibliotheek in de 

cultuurcampus Vleuterweide. We richten in wijken de inspanning vooral op jeugd en samenwerking met onderwijs. Met 

andere partners doen we een poging het debatcentrum Tumult voor de stad te behouden. Deze functie past bij uitstek 

in de nieuwe bibliotheek op het Smakkelaarsveld. 

 

Prestatiedoelstelling 3.4 Vernieuwing door samenwerking 

Vernieuwing door samenwerking. 

 

Voor een goede aansluiting op de inhoudelijke vernieuwingen in de branche werken we zowel provinciaal als landelijk 

samen en stemmen af met de G4-bibliotheken. We gaan daarbij allianties aan met stedelijke onderwijsinstellingen en 

cultureel-maatschappelijke organisaties. 

 

Prestatie-indicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1.1.a  Aantal aangepakte gebouwen masterplan PO en (V)SO  10 17 108 (≥75%) 

1.1.b 

Aantal gerealiseerde gebouwen conform Masterplan VO ten 

opzichte van geplande aantal 11(69%) 15 (94%) 16 (100%)  

1.1.c Gerealiseerde voorzieningen in Leidsche Rijn PO 13 PO 13 PO 21 

1.1.d Percentage gebouwen aangepast voor binnenklimaat 

Aantal gebouwen PO = 172 

Aantal gebouwen VO = 16 

0 nnb nnb 

2.1.a Aantal voorschoolplaatsen  1228 1300 1350 

2.1.b % scholen met schoolmaatschappelijk werk volgens Utrechtse norm   95% 

2.1.c Aantal hits op de portal VMBO ingericht 16710 16710 

2.1.d Aantal ingekochte trajecten volwasseneneducatie  2740 2050 2050 

2.1.e Aantal behaalde Vavo-diploma's  80% 85% 85% 

3.1. Uitleningen 2.421.572 2.500.000 2.700.000 

3.2.a Groepsbezoeken leesbevordering 0-4 jaar 438 200 200 

3.2.b Groepsbezoeken leesbevordering 4-12 jaar 367 450 450 

3.2.c Groepen media-educatie jeugd/jongeren 158 150 150 

3.2.d  Groepen media-educatie volwassenen 134 50 50 

3.3.a Culturele, informatieve en educatieve ‘dagdelen’  182 100 100 

1.12.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Versterken educatieve infrastructuur 39.259 37.806 41.949 41.425 42.000 42.359 

Ontwikkeling talenten 20.526 20.744 23.590 21.419 21.576 21.576 

Bibliotheek Utrecht 16.092 15.447 14.326 14.332 14.294 14.294 

       

Totaal lasten 75.877 73.998 79.864 77.176 77.870 78.229 

       

Baten       

Versterken educatieve infrastructuur 3.010 880 1.130 1.130 1.130 1.130 

Ontwikkeling talenten 5.673 3.307 5.725 4.850 4.850 4.850 

Bibliotheek Utrecht 2.596 2.884 2.175 2.175 2.175 2.175 

       

Totaal baten 11.278 7.071 9.030 8.155 8.155 8.155 
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Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

       

Saldo lasten en baten 64.599 66.927 70.834 69.020 69.715 70.074 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 9.729 2.719 5.383 3.259 2.719 2.719 

Onttrekking reserves 10.113 902 3.053 718 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 64.216 68.744 73.164 71.562 72.434 72.793 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Versterken educatieve infrastructuur 

De lasten stijgen met 4,1 miljoen euro door het budget voor verbetering van het binnenklimaat van scholen (2 miljoen 

euro), extra middelen voor speciaal onderwijs en multifunctionele accommodaties (MFA's) in het masterplan PO en 

(V)SO (1,6 miljoen euro), leerlingenvervoer (0,125 miljoen euro), huurbudget voor de noodlokalen Maliebaan 

(0,085 miljoen euro) en voor de Poort van Terwijde (0,082 miljoen euro). Een vergoeding voor onderhoudskosten van 

MFA's verhoogt zowel de baten als de lasten (0,25 miljoen euro). 

 

Ontwikkeling talenten 

De lasten stijgen per saldo met 2,8 miljoen euro, enerzijds door extra budget uit de Voorjaarsnota 2010 voor de 

Utrechtse School (0,21 miljoen euro), volwasseneneducatie (2,83 miljoen euro rijksmiddelen) en anderzijds door lagere 

rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten (VSV) (0,36 miljoen euro). Door de verwerking van de taakstelling op 

schoolzwemmen zijn de lasten 0,22 miljoen euro lager. 

 

De baten stijgen per saldo met 2,4 miljoen euro, enerzijds door toekenning van de rijksmiddelen educatie (2,8 miljoen 

euro participatiebudget), anderzijds door een lagere rijksbijdrage VSV-convenant 2007/2011 (0,36 miljoen euro). 

 

Bij de eerste technische wijziging 2011 hevelen we de budgetten voor VVE over van het programma Jeugd naar het 

programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek. 

 

Bibliotheek Utrecht 

De lasten dalen met 1,1 miljoen euro. Dit komt door projecten die in 2010 ten onrechte zijn begroot, in 2011 niet 

meer zijn begroot. Dit betreft bibliotheek innovatie (0,1 miljoen euro), Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB)-

marketing (0,369 miljoen euro) en Vleuterweide (0,422 miljoen euro). De baten dalen met 0,709 miljoen euro door 

verlaging van de projectengelden (zie toelichting lastenbudget). 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

De onttrekkingen bestaan uit een onttrekking van 1,346 miljoen euro voor de uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium, 

1,318 miljoen euro voor de renovatie van het Vader Rijn College, 0,085 miljoen euro voor de huur van noodlokalen 

Maliebaan, 0,222 miljoen euro voor de uitvoering van het Masterplan PO en 0,082 miljoen euro voor de huur van de 

Poort van Terwijde. 

 

Het bedrag van 1,346 miljoen euro voor het Stedelijk Gymnasium en het bedrag van 1,318 miljoen euro voor de 

renovatie van het Vader Rijn College storten we in de reserve vaste activa. Verder storten we 0,915 miljoen euro in de 

programmareserve voor de uitvoering van het masterplan VO, 1,785 miljoen euro voor de nieuwbouw van de Centrale 

Bibliotheek en 0,019 miljoen euro voor de vervanging van de bibliotheekbus. 

 





Algemene doelstelling 

Welzijn 

      

Alle burgers doen mee aan de samenleving. In 

het bijzonder kwetsbare burgers. 
    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Utrecht is een leefbare stad met een 

goede sociale samenhang  

1.1 Stimuleren van de actieve samenleving 

 

21.777 

 112 

      

 2. Burgers zijn in staat om regie te 

voeren. over hun eigen leven  

2.1 Verzorgen van klantgerichte 

dienstverlening  

 4.381 

      

 3. Vrijwillige inzet speelt een 

groeiende rol in de Utrechtse 

samenleving 

 

 3.1 Goede ondersteuningsstructuur voor 

vrijwilligersorganisaties en mantelzorg 

 2.496 

      

 4. Alle burgers nemen op 

gelijkwaardige wijze deel aan het 

maatschappelijk leven  

4.1 Bevorderen zelfredzaamheid en 

verbeteren toegankelijkheid openbare 

gebouwen.  

 2.583 

      

 5. Kwetsbare burgers kunnen 

participeren in de samenleving 

 5.1 Aanbieden van een consistent 

dienstenpakket.  

 37.759 

      

 6. Alle sociaal kwetsbaren zijn veilig 

onder dak 

 6.1 Maatschappelijke opvang en 

bestrijding huiselijk geweld 

 12.197 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     

 

 



1.13 Welzijn 

In ons collegeprogramma 2010-2014 'Groen, Open en Sociaal' pleiten wij voor een activerend (vernieuwend) welzijn, 

Bela

• ensen snel weer in eigen kracht zetten; tijdelijke ondersteuning waar nodig. 
ngrijke elementen daarin zijn: 

 M
• een wachtlijsten in het maatschappelijk werk.  G
• ewonersinitiatieven staan centraal in aanbod welzijnsorganisaties.  B
• Rolverdeling gemeente – welzijnsorganisaties: heldere resultaatafspraken, ruimte voor professionele uitvoering. 

 

Bij de uitwerking hiervan in 2011 baseren wij ons op het visiedocument Vernieuwend Welzijn. Dit is ontwikkeld in 

enwerking met relevante maatschappelijke partners. Voor het welzijnswerk houdt dit een dubbele opdracht in: sam

• Welzijn bevordert als 'sociaal makelaar' het eigen initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel van de burger; de civil 

ociety. s

• Welzijn biedt als specialist professionele ondersteuning aan de individuele burger die het nodig heeft: 

ondersteuning waarbij we de hulp efficiënter – en met inschakeling van de directe omgeving – gaan organiseren. 

Dit betekent dat er veranderingen plaats zullen vinden in de organisatie, financiering en uitvoering van het 

welzijnswerk. In 2012 willen wij de jaarlijkse subsidieverlening waar mogelijk inruilen voor vierjaarlijkse 

onderhandelingsronden; in 2011 bereiden we dit voor. Om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven toetsen wij in 

2011 onze welzijnssubsidierelaties aan een aantal criteria. Over deze veranderingen zullen wij u geregeld rapporteren. 

1.13.1 Wat willen we bereiken? 

Effectdoelstelling 1: Civil Society 

Utrecht is een leefbare stad met een goede sociale samenhang (prestatieveld 1 Wmo). 

 

Hier gaat het ons primair om de kracht van de actieve samenleving, dus de inzet van de burgers zelf. Dit zal zich uiten 

in het aantal bewoners dat actief is in de wijk en in een vermindering van het aantal burgers dat in sociaal isolement 

verkeert.  

 

Effectdoelstelling 2: Klantgerichte dienstverlening 

Burgers zijn in staat om regie te voeren over hun eigen leven (prestatieveld 3 Wmo). 

 

Utrecht heeft zelfredzame burgers. Goede en voor alle burgers toegankelijke informatie, dienstverlening en 

voorzieningen stellen hen in staat de regie over het eigen leven te houden. Goede samenwerking betekent voor de 

burger een merkbare verbetering van de dienstverlening. Wij willen meer tevredenheid hierover van de Utrechters 

bereiken en sociaal isolement verminderen. 

 

Effectdoelstelling 3: Ondersteuning structuur en mantelzorg 

Vrijwillige inzet speelt een groeiende rol in de Utrechtse samenleving. Minder mantelzorgers zijn overbelast 

(prestatieveld 4 Wmo). 

 

Groepen die ondervertegenwoordigd zijn, zoals jongeren en allochtonen, evenals jonggepensioneerden, stimuleren wij 

om op hun eigen manier meer vrijwilligerswerk te verrichten. Mantelzorgers bij wie de toenemende druk kan leiden tot 

overbelasting en sociaal isolement bieden wij verlichting. 

 

Effectdoelstelling 4: Zelfredzaamheid en toegankelijkheid openbare gebouwen 

Alle burgers nemen op gelijkwaardige wijze deel aan het maatschappelijk leven (prestatieveld 5 Wmo). 

 

Ouderen kunnen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven en mensen met een beperking kunnen een zo gewoon 

mogelijk leven leiden. Deze doelen realiseren wij in alle gemeentelijke sectoren primair via het reguliere beleid. Wij 

willen dat gemeentelijke accommodaties toegankelijk zijn. 
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Effectdoelstelling 5: Consistent dienstenpakket 

Kwetsbare burgers kunnen participeren in de samenleving (prestatieveld 6 Wmo). 

 

Op grond van de Wmo compenseren wij met behulp van onze voorzieningen de beperkingen van mensen zodanig dat 

zij in staat zijn een huishouden te voeren, zich te verplaatsen en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. In 

ons collegeprogramma streven wij ernaar dat bij Individuele voorzieningen kan worden volstaan met een eenmalige 

aanvraag. 

 

Effectdoelstelling 6: Maatschappelijke opvang en bestrijding huishoudelijk geweld 

Alle sociaal kwetsbaren zijn veilig onder dak (prestatieveld 7 Wmo). 

 

In ons collegeprogramma benadrukken wij onze zorgplicht voor dak- en thuislozen, asielzoekers en vluchtelingen. 

Onze inzet bij het bestrijden van huiselijk geweld is er op gericht dat het aantal meldingen bij het Advies- en Steunpunt 

Huiselijk Geweld en de politie afneemt. 

 

Rele

• In het kader van de landelijke ombuigingen verwachten wij nieuwe bezuinigingen op de AWBZ, met gevolgen voor 

gemeenten (in relatie met de Wmo). Hierop bereiden wij ons lokaal en in G4-verband voor. Ook voeren wij overleg 

met diverse partners in de stad over de vraag hoe we in 2011 en volgende jaren informele en formele zorg beter op 

elkaar af kunnen stemmen. Ter uitvoering van het amendement A26 (2010) ontvangt u een onderbouwd 

oorzieningenplan hoe wij de gevolgen van de AWBZ-maatregel Begeleiding willen opvangen. 

vante omgevingsfactoren  

v

• In 2011 wordt het categoraal beschermingsbeleid toegepast en dat heeft consequenties voor grote groepen 

vluchtelingen/asielzoekers. Dit betekent dat vooral bij Somaliërs en Irakezen de verblijfsvergunning wordt 

ingetrokken. Afhankelijk van de sluitende aanpak van het Rijk, heeft dit effecten op de situatie in de stad. 

 

Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1 Percentage actieve bewoners in de wijk 30 31 35 

1.2 Percentage inwoners dat sociaal isolement ervaart 9 7 6,5 

1.3 Aantal meldingen art. 1 (discriminatie) 255 255 255 

2.1 Rapportcijfer mate van zelfredzaamheid 7,8 7,9 8,0 

3.1 Percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet  38 40 45 

3.2 

Aantal mantelzorgers tevreden over 

ondersteuning n.b. 75% 80% 

4.1 Initiatieven woonservicezone in gang gezet  +2 (9) +3 (12) 

5.1 Klanttevredenheid Wmo 7,022
 7,1 7,2 

6.1 Indexcijfer aantal meldingen huiselijk geweld 90 9523
 95 

                                                           
 
 
22 De realisatie 2009 wijkt af van het cijfer dat in de verantwoording is opgenomen (7,4). Dit komt door een wijziging 

in de manier van meten. 
23 De stijging hangt samen met de toenemende aandacht voor huiselijk geweld. 
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1.13.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Stimuleren van de actieve samenleving 

Prestatiedoelstelling 1.1: Leefbaarheid en sociale samenhang 

Bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en buurten (prestatieveld 1 Wmo). 

 

In toenemende mate richten wij onze inspanningen op het versterken van de actieve samenleving en op voorzieningen 

ctiviteiten van Utrechters zelf te stimuleren. In 2010 komen wij met voorstellen om: om a

• n 2011 aan de slag te gaan met het vernieuwend welzijn.  I
• Met een toetsingskader te komen aan de hand waarvan wij de subsidiemogelijkheden voor nieuwe initiatieven 

kunnen verruimen (uitvoering motie M27). Dit toetsingskader zal bij de voorjaarsnota leiden tot voorstellen voor 

erschikking van middelen in 2012. h

• en begin te maken met de stadbrede invoering van het sociaal makelaarschap.  E
• nitiatieven in het zelfbeheer van accommodaties mogelijk te maken op basis van eerder vastgestelde criteria.  I
• Het Makelpunt Utrecht meer te richten op de vraag naar accommodaties (ook tijdelijke) van 

rijwilligersorganisaties. v

• Kansen en problemen aan te pakken op het schaalniveau waarop zij spelen. De prioriteit willen wij meer dan nu 

leggen in buurten waar de inzet van welzijnswerk 'nieuwe stijl' het meest nodig is. 

 

Op 1 januari 2011 gaat een stedelijke organisatie voor het jongerenwerk van start. Deze draagt zorg voor de 

continuïteit van het jongerenwerk in de wijken. 

 

Na de opheffing van het Programma Diversiteit en Integratie zijn de doelstellingen voor Diversiteit toegevoegd aan het 

ramma Welzijn. Daarvoor voeren wij in 2011 de volgende zaken uit: prog

• lan van aanpak DenI, zoals vastgesteld in het najaar 2010.  P
• Handhaving van de inzet op migrantenzelforganisaties, homo- en lesbische emancipatie, antidiscriminatie en 

leurrijk vrijwilligerswerk. k

• Voortzetting van de Dag van de Dialoog en het Wereldfeest blijft mogelijk. 

Verzorgen van klantgerichte dienstverlening 

Prestatiedoelstelling 2.1: Informatie, advies en Cliëntondersteuning 

Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning (prestatieveld 3 Wmo). 

 

Formele en informele welzijnsvoorzieningen in de wijk bieden mensen met psychosociale problemen een 

laagdrempelige voorziening voor hulpverlening in de wijk. Dit heeft de vorm van algemeen maatschappelijk werk, 

ouderenadvies, sociaal raadslieden, formulierenbrigade, klussendiensten etcetera. Voor multiprobleemgezinnen wordt 

het casemanagement verder ingevoerd als vervolg op de succesvolle pilot. 

 

Met de aanpak Sociaal Isolement richten wij ons op signalering en bestrijding van sociaal isolement. Professionals en 

vrijwilligers werken samen bij signalering en het bieden van hulp en steun. Uitgangspunt daarbij is: wat de vrijwilliger 

wil, doet de professional niet. In 2011 starten wij met drie leerwerkgemeenschappen. Die leveren naar verwachting een 

signaleringsstructuur op evenals een exploratie van de verbinding van professionele en vrijwillige inzet. 

 

De stedelijke front office Wmo (individuele Wmo-voorzieningen) levert klantgerichte dienstverlening via meerdere 

toegangskanalen: telefoon, internet, post en bezoek. De organisatie van de baliefunctie in de wijken hebben we 

opgedragen aan de wijkwelzijnsorganisaties. Er komen goede afspraken over de uitwisseling van informatie, 

taakverdeling, cliëntondersteuning en toeleiding van burgers (over en weer). De gemeente legt deze vast in de 

beschikking. We meten de klanttevredenheid over de dienstverlening. 
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Goede ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties en mantelzorg 

Prestatiedoelstelling 3.1: Vrijwillige inzet en mantelzorg 

Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers (prestatieveld 4 Wmo). 

 

Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen de ondersteuning die nodig is om hun rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen. 

We continueren het programma Mantelzorg met specifieke inzet voor jonge en allochtone mantelzorgers, met een 

uitbreiding van de ondersteuning voor Turkse en Marokkaanse mantelzorgers. We zetten in op de verspreiding van 

kennis over mantelzorgondersteuning door het steunpunt mantelzorg en op de verlichting van de taken van 

mantelzorgers. Vanaf januari 2011 zal de nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers(organisaties) worden 

ingevoerd. Deze omvat zowel fysieke (= accommodaties) als inhoudelijke ondersteuning. Daarbij laten we de 

bestaande categorale ondersteuning voor migrantenorganisaties los en werken aan één integrale fysieke en sociale 

structuur voor alle organisaties die in Utrecht werken met en voor vrijwilligers. 

Bevorderen zelfredzaamheid en verbeteren toegankelijkheid openbare gebouwen 

Prestatiedoelstelling 4.1: Participatie 

Bevorderen van de maatschappelijke participatie en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een 

chronisch of psychosociaal probleem (prestatieveld 5 Wmo). 

 

In 2011 voeren we de actiepunten uit de 'Nota Agenda 22' verder uit, vooral diverse speerpunten op het vlak van 

informatievoorziening om de participatie van mensen met een verstandelijke of langdurig psychische beperking te 

verhogen. Agenda 22 moet structureel in de organisatie worden geborgd. Voorts investeren we in 2011 verder in de 

toegankelijkheid van bestaande accommodaties in de Sociale Infrastructuur.  

 

Vanuit Wonen Welzijn Zorg is onze ambitie om meer Utrechtse wijken zodanig te verbeteren dat mensen ongeacht hun 

leeftijd en leefstijl kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Hier willen wij samen met de corporaties, 

welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, cliëntengroepen en bewoners in 2011 aan werken. In de beleidsnota Welkome 

Wijken 2008-2012 is beschreven hoe wij Welkome Wijken met een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg 

willen realiseren. 

Aanbieden van een consistent dienstenpakket 

Prestatiedoelstelling 5.1: Verlenen van individuele voorzieningen 

Verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem, gericht op behoud 

en verbetering van hun zelfstandige deelname aan het maatschappelijk verkeer (prestatieveld 6 Wmo). 

 

We compenseren burgers met een beperking, zodat zij sociale verbanden kunnen aangaan. De wijze waarop dat 

gebeurt leggen wij vast in een nieuwe beleidsvisie waarin de kaders voor algemene, collectieve en individuele 

voorzieningen worden gegeven. Het begrip 'eigen verantwoordelijkheid' van de burger krijgt in de nieuwe visie vorm. 

Dat betekent mogelijk uitbreiding van de mogelijkheden voor een Persoonsgebonden budget, vaststellen van 

inkomensgrenzen en het opleggen van eigen bijdragen. Uitgangspunt blijft dat de gemeente het gegarandeerde 

vangnet is voor burgers die door hun beperking niet in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. 

Maatschappelijke opvang en bestrijding huiselijk geweld 

Prestatiedoelstelling 6.1: Verbeteren leefsituatie kwetsbaren 

Bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en de bestrijding van huiselijk geweld (prestatieveld 

7 Wmo). 

 

Voor het plan van aanpak maatschappelijke Opvang verwijzen we naar het programma Volksgezondheid. De zorg voor 

(potentiële) plegers, slachtoffers en getuigen in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod dat in 2009 is ingegaan, 

continueren wij in 2011. De uitkomsten van de monitor huiselijk geweld laten zien dat de wijken Overvecht en 

Noordwest de meeste problemen opleveren. Daarom zal onze aanpak in die wijken worden voortgezet. Daarnaast blijft 

de focus in 2011 gericht op Kanaleneiland. We hebben voorbereidingen getroffen voor de mogelijke invoering van de 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in 2011. 
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De continuering van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers is afhankelijk van een sluitende aanpak van 

het Rijk. Tot dat moment zetten wij in 2011 onze aanpak voort om illegaliteit te voorkomen. Het steunpunt 

'Perspectief' voor ex-AMA's wordt in het kader van het landelijke experiment in ieder geval tot 1 april 2011 

gegarandeerd. Na evaluatie wordt bekeken hoe we de ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep in het verdere 

vervolg kunnen garanderen. De (juridische) ondersteuning van ongedocumenteerden wordt ook in 2011 door het loket 

van STIL uitgevoerd. 

 

Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1 Percentage tevredenheid aangeboden faciliteiten 75 77 80 

1.2 aantal bedrijven waarmee een alliantie is gesloten 30 30 30 

2.1 Aantal contacten front office (multi channel)24  72.000 72.000 

3.1 Aantal bemiddelingen naar vrijwilligerswerk  2.800 3.000 

3.2 aantal mantelzorgers ingeschreven bij Steunpunt  575 700 

4.1 aantal toegankelijk gemaakte panden  13 13 

5.1 Aantal unieke cliënten prestatieveld 6 14.26425
 15.000 15.000 

5.2 Aantal geïndiceerde personen HBH  7.800 7.800 

6.1 Aantal ex-AMA’s dat begeleiding ontvangt  330 325 300 

1.13.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Leefbaarheid en sociale samenhang 25.523 21.491 21.777 20.966 20.695 20.670 

Informatie advies en cliëntondersteuning 7.190 7.323 4.381 4.349 4.338 4.338 

Vrijwillige inzet en mantelzorg 2.344 2.005 2.496 2.661 2.707 2.707 

Participatie en van ouderen en mensen 

met een beperking 
2.426 2.328 2.583 2.585 2.580 2.580 

Verlenen van individuele voorzieningen 42.951 41.629 37.759 37.324 37.413 37.413 

Verbeteren leefsituatie kwetsbaren 6.755 6.775 12.197 11.990 11.627 11.627 

       

Totaal lasten 87.189 81.551 81.193 79.874 79.360 79.335 

       

Baten       

Leefbaarheid en sociale samenhang 222 0  0 0 0 0 

Informatie advies en cliëntondersteuning -325 0  0 0 0 0 

Vrijwillige inzet en mantelzorg 0 0  0 0 0 0 

Participatie en van ouderen en mensen 

met een beperking 
3 0  0 0 0 0 

Verlenen van individuele voorzieningen 2.509 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 

Verbeteren leefsituatie kwetsbaren 1.245 284 284 284 284 284 

       

Totaal baten 3.654 2.669 2.669 2.669 2.669 2.669 

       

Saldo lasten en baten 83.535 78.881 78.524 77.205 76.691 76.666 

       

                                                           
 
 
24 Deze indicator bestrijkt niet de gehele prestatiedoelstelling. 
25 Dit cijfer correspondeert met de 'oude' omschrijving van de indicator. 
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Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 0  323 860 0  0 0 

Onttrekking reserves 3.755 2.450 40 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 79.780 76.754 79.344 77.205 76.691 76.666 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht. 

 

Leefbaarheid en sociale samenhang 

De lasten dalen met 0,5 miljoen euro door de invulling van de bezuinigingsdoelstelling van wijkwelzijnsorganisaties en 

met 0,15 miljoen euro door de taakstelling voor de bundeling van loketten. Deze taakstelling zal nog verdeeld worden 

over meerdere programma's. 

 

De lasten stijgen met 0,45 miljoen euro door verwerking van het accres en de Leidsche Rijn budgetten en met 

0,5 miljoen euro overheveling vanuit andere doelstellingen. 

 

Informatie, advies en cliëntondersteuning  

De lasten dalen met 0,2 miljoen euro door ombuigingen, met 1,0 miljoen euro door overheveling van het Wmo 

frontoffice naar het programma Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering en met 1,7 miljoen euro door 

overheveling naar andere doelstellingen. Hiervan corrigeren we 0,9 miljoen euro in de volgende technische wijziging 

(zie Vrijwillige inzet en mantelzorg). 

 

Vrijwillige inzet en mantelzorg 

De lasten stijgen met 0,9 miljoen euro door een (deels) foutieve begrotingswijziging, deze corrigeren wij bij de 

volgende technische wijziging. 

 

De lasten dalen met 0,5 miljoen euro, waarvan 0,3 miljoen euro incidentele middelen in 2010 en 0,2 miljoen euro is 

overgeheveld naar andere doelstellingen. 

 

Participatie 

De lasten stijgen met 0,2 miljoen euro door een overheveling vanuit andere doelstellingen. 

 

Verlenen van individuele voorzieningen 

De lasten stijgen met 0,5 miljoen euro door de Leidsche Rijn budgetten en prijsstijgingen en met 0,1 miljoen euro door 

overheveling vanuit andere doelstellingen.. De lasten dalen met 3,6 miljoen euro door de afbouw van de periodieke 

vervoersvoorzieningen en de verwerking van taakstellingen, met 0,3 miljoen euro door een oude budgetuitname voor 

de AWBZ pakketmaatregel en een toevoeging voor dure woningaanpassingen en met 0,5 miljoen euro door overige 

posten. 

 

Verbeteren leefsituatie kwetsbaren 

De lasten stijgen met 6,1 miljoen euro door toevoeging van 5, 4 miljoen euro voormalige BDU-SIV middelen aan het 

Gemeentefonds en 0,7 miljoen euro uit de pakketmaatregel AWBZ. De lasten dalen met 0,4 miljoen euro door lagere 

incidentele middelen voor de noodopvang en met 0,3 miljoen euro door ombuigingen en overheveling naar het 

programma Volksgezondheid. 
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Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

In 2011 storten wij incidenteel 0,9 miljoen euro uit het overschot op de vervoersvoorzieningen Wmo in de 

bedrijfsreserve. Dit bedrag is in 2010 onttrokken om de Armoedebegroting sluitend te maken. 

 

Diversiteit 

De budgetten die overgeheveld worden vanuit het programma Diversiteit zijn daar toegelicht. 

 



Algemene doelstelling 

Sociale Zaken, Werkgelegenheid en 

Inburgering  

    

      

Vergroten van arbeidsparticipatie, 

zelfredzaamheid en taalkennis van cliënten. 
    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1 Bevordering arbeidsparticipatie en 

zelfredzaamheid 

 1.1 We begeleiden en faciliteren werkloos 

werkzoekenden, waarbij we streven naar 

regulier betaald werk, werken met 

subsidies of met behoud van uitkering, en 

het behalen van startkwalificaties.   

58.374 

      

 

  1.2 We bieden betaald werk aan personen 

die behoren tot de doelgroep van de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw). Het werk 

kan de vorm hebben van begeleid werken 

of een Wsw-dienstbetrekking.  

25.530 

      

 

  1.3 We bieden kwalitatief goede 

inburgeringsprogramma's aan 

inburgeraars aan 

 11.320 

      

 2 Verstrekken financiële 

ondersteuning 

 2.1. We verstrekken rechtmatig en 

doelmatig financiële middelen aan 

huishoudens met een inkomen onder 

bijstandsniveau om te voorzien in de 

noodzakelijke kosten van het bestaan. 

 123.937 

      

 

  2.2 We bestrijden armoede door financiële 

ondersteuning van huishoudens met een 

vastgesteld maximum inkomen 

(afhankelijk van de regeling). Het gaat om 

ondersteuning voor de betaling van de 

vaste lasten, participatie, maatwerk in de 

vorm van schuldhulpverlening en 

bijzondere bijstand. 

 16.871 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.14 Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering 

1.14.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Wij willen de arbeidsparticipatie, zelfredzaamheid en taalkennis van onze klanten vergroten. Daarnaast willen we 

financiële ondersteuning bieden aan mensen met een bijstandsinkomen. 

 

Effectdoelstelling 1: Arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid 

Bevordering arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid. 

 

Wij willen de arbeidsparticipatie onder Utrechters vergroten, het liefst door regulier betaald werk. Daar waar regulier 

betaald werk niet mogelijk is, zetten we in op werken met subsidie of met behoud van uitkering en het behalen van 

startkwalificaties. Ook vinden we het belangrijk dat meer Utrechters de Nederlandse taal spreken, minimaal Nederlands 

als tweede taal (NT-2) niveau 2, en zetten we in op hogere slagingspercentages voor het inburgerings- en 

staatsexamen. 

 

Effectdoelstelling 2: Financiële ondersteuning 

Verstrekken financiële ondersteuning. 

 

We verstrekken financiële ondersteuning aan Utrechters die dat nodig en daar recht op hebben. Hierdoor vergroten we 

de koopkracht van deze groep. 

 

Relevante omgevingsfactoren 

Een gemeente werkt in een complexe omgeving die zij maar gedeeltelijk kan beïnvloeden en die enorm in beweging is. 

Dit stelt ons voor een groot aantal uitdagingen. Door de economische crisis is de arbeidsmarkt momenteel nog steeds 

ongunstig voor werkzoekenden. Hierdoor stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering nog steeds. 

Daarnaast moeten we blijven investeren in mensen omdat wij op de middellange termijn iedereen nodig hebben om 

aan de vraag naar arbeid te kunnen voldoen. Ook is in 2011 5 miljoen euro minder budget beschikbaar voor re-

integratie in het Participatiebudget. Vanaf 2012 komen daar de bezuinigingen van het Rijk (omvang van de 

bezuinigingen is nu nog onbekend) nog bij. Daarnaast loopt het gemeentelijk fonds arbeidsmarkt na 2011 af. Hierdoor 

moeten we meer doen met minder financiële middelen.  

 

Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1 Aantal huishoudens met Wwb-uitkering (27-65) 6.64126
 6.658 6.658 

1.2 Aantal jongeren met WIJ-uitkering (tot 27 jaar)  842 842 

1.3 Instroom huishoudens tot 65 jaar in Wwb 2.168 1.983 1.983 

1.4 Uitstroom huishoudens tot 65 jaar uit Wwb 1.822 1.983 1.983 

1.5 

Taakstelling Wsw-dienstbetrekkingen 

en Begeleid Werken in 2011 (gebaseerd op 

prognose Cedris juli 2010)  784,1 nnb 

1.6 

Aantal gedetacheerde Wsw-ers in relatie tot totaal 

aantal Wsw-ers 30% 20% 20% 

1.7 Aantal inburgeraars 1.463 1.500 1.400 

1.8 Slagingspercentage inburgeringsexamen 39% 60% 80% 

     

                                                           
 
 
26 In 2009 is dit het totaal aantal huishoudens met een Wwb (Wet werk en bijstand) -uitkering, zowel jongeren tot 27 

jaar als volwassenen tussen 27 en 65 jaar. 
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Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

2.1 

Wijziging klantenbestand ten opzichte van 

lopen jaar (tot 65 jaar): afge

• andelijk l 27  

• Utrecht 

 

 

+5,6% 

+4,1% 

 

 

0,0% 

0,0% 

 

 

0,0% 

0,0% 

2.2 Percentage bereik in koopkrachtverbetering 75% 75% 75% 

1.14.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Bevordering arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid 

Prestatiedoelstelling 1.1: Begeleiden en faciliteren werkzoekenden 

We begeleiden en faciliteren werkloos werkzoekenden, waarbij we streven naar regulier betaald werk, werken met 

subsidies of met behoud van uitkering, en het behalen van startkwalificaties.  

 

De participatienota en het nieuwe dienstverleningsconcept bepalen in grote mate de wijze waarop we in 2011 onze 

dienstverlening vormgeven. De participatienota is eind 2010 gereed. In deze nota beschrijven we onze visie op 

participatie; iedereen doet mee naar vermogen. Het ultieme doel is duurzame financiële zelfredzaamheid door betaald 

werk. Als dat niet haalbaar is, verwachten we een andere bijdrage zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. In de 

participatienota beschrijven we ook de keuzes die we moeten maken als het gaat om de inzet van het 

Participatiebudget.  

 

We doen aan 2.500 klanten uit onze gehele doelgroep een re-integratieaanbod. In hoeverre dit leidt tot meer 

arbeidsparticipatie, laten we zien door middel van onze jaarlijkse effectiviteitsmeting. 

 

Als uitvoering van het Masterplan SoZaWe ontwikkelen we een nieuw dienstverleningsconcept met een nieuw 

werkproces, een nieuwe klantbenadering en een efficiëntere organisatie (met minder personeel) als gevolg. 

 

In 2010 is het jongerenloket geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie besluit de gemeenteraad in 2010 over de 

mogelijke voortgang. Daarnaast melden jongeren zich sinds oktober 2009 op grond van de Wet WIJ (Wet Investeren in 

Jongeren) bij de gemeente voor een werkleeraanbod. Wij hebben een verschillend werkleeraanbod voor jongeren 

afhankelijk van hun arbeidsmarktpositie en mogelijkheden. 

 

We verbeteren onze samenwerking met het UWV Werkbedrijf op de Werkpleinen. Daarnaast geven we de begeleiding 

van Wajong- en WIA-klanten en e-dienstverlening verder vorm.  

 

Samen met werkgevers en werkzoekenden zijn wij verantwoordelijk voor de aanpak van werkloosheid. Een 

gezamenlijke aanpak is cruciaal om de re-integratie van werkzoekenden naar werk te laten slagen. Voor werkgevers en 

intermediaire organisaties geldt dat zij niet alleen stages en werkervaringsplaatsen bieden of werklozen in dienst 

nemen. Werkgevers moeten actief en vroeg in het re-integratieproces worden betrokken. De dienstverlening van 

Werk030 richt zich daarom in 2011 meer op het gezamenlijk ontwikkelen van leerwerktrajecten en het ontsluiten van 

de arbeidsmarkt.  

 

Een andere belangrijke succesfactor in het beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is een goed 

regionaal arbeidsmarktbeleid. Hier gaan we in 2011 in investeren. De regierol in het arbeidsmarktbeleid betekent dat 

wij nog sterker regionaal moeten denken en handelen om optimaal aan te sluiten op de natuurlijke schaal van de 

arbeidsmarkt. 

 

                                                           
 
 
27 Gemeten van oktober t-1 tot oktober t 
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We gaan verder met de pilots activeringsteams in alle krachtwijken. Door de outreachende, integrale en vraaggerichte 

aanpak bereiken de activeringsteams een doelgroep die voor participatie nog niet in beeld is en helpen hen een stap 

verder op het terrein van participatie en werk. De activeringsteams betrekken hierbij ook de (preventieve) 

gezondheidszorg. Inburgering sluit met de werving van vrijwillige inburgeraars aan op de aanpak van 

activeringsteams. In 2011 besluiten we over structurele inbedding van de werkwijze van activeringsteams.  

 

Prestatiedoelstelling 1.2: Betaald werk 

We bieden betaald werk aan personen die behoren tot de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het 

werk kan de vorm hebben van begeleid werken of een Wsw-dienstbetrekking. 

 

De onderkant van de arbeidsmarkt is in beweging. De commissie de Vries pleit voor een fundamentele herziening van 

de Wsw in relatie tot de andere doelgroepen met een grote afstand tot regulier werk. De regering neemt een deel van 

het advies over maar wil met een aantal onderdelen eerst ervaring opdoen in pilots. De uitkomsten daarvan kunnen 

pas over vier à vijf jaar in het landelijke beleid worden meegenomen. 

 

Prestatiedoelstelling 1.3: Inburgeringsprogramma's 

We bieden kwalitatief goede inburgeringsprogramma's aan inburgeraars aan. 

 

Van de 1.500 inburgeringstrajecten in 2011 dient 80% duaal te zijn, dat wil zeggen een combinatie van taalonderwijs 

en participatie. Vanuit de systematiek van het Participatiebudget zijn het aantal gestarte (duale) trajecten en aantal 

behaalde (deel)examens de belangrijkste indicatoren voor het te behalen resultaat. 

 

De doelgroep van inburgering bestaat vooral uit vrijwillige inburgeraars, uitkeringsgerechtigden (al dan niet 

inburgeringsplichtig) en werkende inburgeraars. Inburgeringsplichtigen die bij de eerste poging het 

inburgeringsexamen niet gehaald hebben krijgen een vervolgaanbod.  

Verstrekken financiële ondersteuning 

Prestatiedoelstelling 2.1: Verstrekken financiële middelen 

We verstrekken rechtmatig en doelmatig financiële middelen aan huishoudens met een inkomen onder bijstandsniveau 

om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. 

 

In 2011 blijven we investeren in handhaving om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Door goede 

voorlichting, duidelijke regelgeving en nadruk op werk boven inkomen, voorkomen we onterechte 

uitkeringsverstrekkingen. Preventie, controle, en terugvordering staan centraal. Ook stellen we een 

handhavingsprogramma op met toepassing van de 'Utrechtse handhavingsmix' en de elf 'Utrechtse 

handhavingsprincipes' zoals uitgewerkt in de visie 'keuzes in de handhaving'.  

 

Prestatiedoelstelling 2.2: Bestrijden armoede 

We bestrijden armoede door financiële ondersteuning van huishoudens met een vastgesteld maximum inkomen 

(afhankelijk van de regeling). Het gaat om ondersteuning voor de betaling van de vaste lasten, participatie, maatwerk 

in de vorm van schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. 

 

In 2011 zetten we het huidige armoedebeleid voort en presenteren we een nieuw meerjaren beleidsplan. Een nieuwe 

armoedemonitor maakt inzichtelijk voor welke regelingen bereik achterblijft, daar waar nodig en mogelijk vergroten 

we het bereik van armoedecompenserende maatregelen. 

 

Vanwege de doorwerking van de kredietcrisis verwachten we in 2011 een toename van het aantal aanvragen bijzondere 

bijstand, U-pas en schuldhulpverlening.  

 

Het bevorderen van participatie (met nadruk van kinderen) blijft een belangrijke doelstelling. De aan de U-pas 

verbonden activiteiten dragen hieraan bij. Het bereik van de U-pas is nagenoeg volledig. We bevorderen het gebruik 

van de U-pas door de mogelijkheden ervan nog meer onder de aandacht te brengen. 

 

Een ander belangrijk aandachtspunt in ons beleid blijft de schuldhulpverlening, waar wij incidenteel 3 miljoen euro 

extra in hebben geïnvesteerd uitgespreid over de periode 2010 tot en met 2014. Naast preventieve maatregelen, 

richten maatregelen zich voornamelijk op het beperken van de wachtlijsten. Op werkpleinen bieden we 
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budgetvoorlichting aan. Ook werken we het grootste deel van de wachtlijst weg en minimaliseren we de wachttijden. 

De implementatie van de nieuwe werkwijze, die gericht is op vraaggericht en integraal werken, draagt hieraan bij. 

Daarnaast voeren we een wettelijk kader gemeentelijke schuldhulpverlening in en leggen we een beleidsplan 

schuldhulpverlening voor aan de gemeenteraad. Mede in het kader van de activiteiten van het Plan van Aanpak 

Maatschappelijke Opvang werken we aan een effectieve inzet van schuldhulpverlening aan de doelgroep uit de 

maatschappelijke opvang. 

 

Het aantal aanvragen wettelijke schuldhulpverlening is ten opzichte van de realisatie 2009 naar verwachting ruim twee 

keer zo hoog. De redenen hiervoor zijn dat de realisatie in 2009 erg is achtergebleven en deze in 2010 naar 

verwachting stijgt. Daarnaast houden we rekening met de doorwerking van de economische crisis in 2011. 

 

Het aantal trajecten schuldhulpverlening stijgt niet automatisch mee met een stijging van het aantal aanvragen. Dat 

komt doordat niet alle aanvragen leiden tot een traject (aanvraag kan ook leiden tot eenmalig advies, sociaal krediet of 

aanvraag kan ingetrokken of afgewezen worden).  

 

Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1.1 

Instroom in traject (met uitzondering van 

participatieplaatsen en Werk Loont)  1.285 1.285 

1.1.2 Instroom van volwassenen bij Werk Loont 693 720 720 

1.1.3 Instroom van volwassen in participatieplaats  100 100 

1.1.4 Instroom van jongeren op werkleeraanbod  550 550 

1.1.5 Aantal plaatsingen op regulier werk 274 300 300 

1.1.6 Aantal plaatsingen op gesubsidieerd werk 119 200 200 

1.3.1 Aantal gestarte inburgeringstrajecten28 1.463 1.500 1.500 

1.3.2 Percentage duale inburgeringstrajecten 73% 80% 90% 

2.2.1 Aantal aanvragen bijzondere bijstand 3.937 5.780 5.780 

2.2.2 Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand 2.210 3.180 3.180 

2.2.3 

Aant

• innelijk 
al aanvragen voor schuldhulpverlening 

 m
• ettelijk  w
• budgetbeheer 

 

973 

81 

98 

1.000 

220 

140 

1.000 

220 

140 

2.2.4 

Aant

• innelijk 
al trajecten in schuldhulpverlening 

 m
• wettelijk 

 

825 

531 

630 

580 

630 

580 

2.2.5 Aantal huishoudens in budgetbeheer 691 670 670 

2.2.6 Aantal huishoudens in sociale kredietverlening 292 490 490 

2.2.7 Aantal U-pashouders 35.217 36.750 36.750 

2.2.8 

Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag en 

reserveringstoeslag 5.597 6.430 6.430 

                                                           
 
 
28 inclusief samenlooptrajecten 
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1.14.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Re-integratie 74.199 78.816 58.374 49.916 50.291 50.291 

Wsw 26.938 26.726 25.530 25.501 25.479 25.479 

Verstrekken bijstand 128.954 110.563 123.937 123.980 124.252 124.252 

Armoedebestrijding 19.485 23.092 16.871 16.890 17.005 17.005 

       

Totaal lasten 249.576 239.197 224.712 216.286 217.028 217.028 

       

Baten       

Re-integratie 58.562 58.359 35.250 28.137 28.137 28.137 

Wsw 26.669 26.467 25.257 25.227 25.200 25.200 

Verstrekken bijstand 110.817 103.383 111.138 111.138 111.138 111.138 

Armoedebestrijding 2.050 2.350 1.861 761 761 761 

       

Totaal baten 198.097 190.559 173.507 165.264 165.236 165.236 

       

Saldo lasten en baten 51.479 48.638 51.206 51.023 51.791 51.791 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 5.100 7.018 0  0 0 0 

Onttrekking reserves 2.710 2.600 1.405 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 53.869 53.056 49.801 51.023 51.791 51.791 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Het budget voor volwasseneneducatie en de bijbehorende prestatieafspraken zijn in de programmabegroting 

ondergebracht bij het programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek. Voor de Programmabegroting 2012 zal een 

voorstel gedaan worden om volwasseneneducatie onder te brengen in het programma Sociale Zaken, Werkgelegenheid 

en Inburgering. Hiermee wordt gerealiseerd dat de drie onderdelen van het participatiebudget, te weten re-integratie, 

inburgering en volwasseneneducatie onder één programma worden begroot. 

 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Re-integratie 

Ten opzichte van 2010 zijn de baten in 2011 23,1 miljoen euro lager en de lasten 20,4 miljoen euro lager. Dit heeft de 

ende oorzaken: volg

• De begroting 2010 is nog gebaseerd op oude aannames, inmiddels zijn de 'Nota Aan de Slag' en de 

'Participatienota' verwerkt waarin een verlaging van de opbrengsten en de lasten wordt gerealiseerd. In 2011 is 

deze verwerking al in de cijfers zichtbaar, waardoor de baten 18,4 miljoen euro en de lasten 11,4 miljoen euro 

ager zijn. l

• Het grootste deel van het budget op re-integratie bestaat uit het werkdeel van het participatiebudget. De lasten en 

baten hiervan zijn in de begroting gelijk aan elkaar. Ten opzichte van 2010 zijn de baten 4,7 miljoen euro lager 

doordat de rijksbijdrage voor het werkdeel lager is dan in 2010. De teruglopende baten zijn vooral opgevangen 

oor een bijstelling in het re-integratiebeleid waardoor de lasten konden dalen met 4,7 miljoen euro. d

• Het zwaartepunt van de activiteiten in het kader van het fonds arbeidsmarkt lag in 2010, waardoor in 2011 de 

begrote lasten 5,7 miljoen euro lager zijn. 
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• In 2011 is het eerste deel (1,5 miljoen euro) beschikbaar gekomen van de 6 miljoen euro uit het collegeprogramma 

voor het banenplan voor de komende vier jaar, waardoor de begrote lasten hoger zijn. 

 

Wsw 

Vanuit het Werkdeel van de Wwb (Wet werk en bijstand) werd een bijdrage gedaan om tijdelijke banen te kunnen 

realiseren voor mensen die wachtten op een Wsw-dienstbetrekking. In verband met noodzakelijke wijzigingen in het re-

integratiebeleid is besloten deze bijdrage te stoppen. Zowel de lasten als de baten zijn hierdoor 1,2 miljoen euro lager 

geworden. 

 

Verstrekken bijstand 

De t

• Naar aanleiding van het rapport van Berenschot is de gehele begroting voor bijstandsverstrekking opgeschoond en 

geactualiseerd. Dit is zichtbaar in de cijfers vanaf 2011, in de gepresenteerde cijfers van 2010 is dit nog niet 

erwerkt. Hierdoor stijgen in 2011 de lasten met 9,7 miljoen euro en de baten met 3,4 miljoen euro. 

otale stijging van de lasten is 13,4 miljoen euro en van de baten 7,8 miljoen euro. Dit is als volgt te verklaren: 

v

• Conform afspraken uit het Masterplan worden de lasten en baten voor bijstandsuitkeringen neutraal begroot. De 

baten zijn 4,4 miljoen euro hoger begroot. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd de verwachting dat het landelijk 

budget voor het Inkomensdeel naar boven bijgesteld wordt door de macro-economische effecten van de 

kredietcrisis en de daarmee samenhangende werkloosheid. Het Rijk stelt het budget pas gedurende het 

begrotingsjaar – op grond van recente macro-economische inzichten – definitief vast, wat onzekerheid oplevert 

over het financiële resultaat. Door de toename van het klantenbestand stijgen de directe kosten van 

bijstandverstrekkingen met 4,4 miljoen euro. De financiële tabel is berekend op een gemiddelde van 7.500 klanten 

in 2011. 

 

Armoedebestrijding 

De la

• De verwerking van vooral het rapport Berenschot en de overheveling van de uitvoeringskosten naar de 

apparaatskosten is nog niet zichtbaar in de cijfers van 2010, maar wel in die van 2011. Hierdoor zijn in 2011 ten 

pzichte van 2010 de lasten 6,1 miljoen euro lager. 

sten dalen met 6,2 miljoen euro. Dit heeft de volgende oorzaken: 

o

• e Stedenestafette is in 2010 afgerond, hierdoor zijn in 2011 de lasten 0,5 miljoen euro lager.  D
• De lasten stijgen met 0,3 miljoen euro doordat we een toename verwachten in het aantal toekenningen voor 

bijzondere bijstand door de economische crisis (inclusief prijscompensatie). Conform raadsbesluit 2009.128 

ekken we deze kosten door lagere lasten bij individuele vervoersvoorzieningen Wmo.  d

• Door wijzigingen in overige posten stijgen de lasten in 2011 nog met 0,4 miljoen euro.  

 

De daling van de baten met 0,5 miljoen euro komt doordat de Stedenestafette in 2010 is afgerond. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

De onttrekking van 1,4 miljoen euro in 2011 betreft de begrote kosten in het kader van het fonds arbeidsmarkt. 

 

Algemeen 

Vanuit ons collegeprogramma is een bedrag van 1,5 miljoen euro toegevoegd in 2011, oplopend naar een structureel 

bedrag van 4 miljoen euro in 2013, naar aanleiding van het Masterplan. Dit is onderdeel van de doorbelaste overhead- 

en apparaatkosten. In dit economisch tij is het een behoorlijke opgave om de afbouw conform Masterplan te realiseren. 

 

Inburgering 

Toelichting op de begroting van inburgering kunt u vinden in het hoofdstuk Diversiteit en Integratie. Hoewel 

inburgering vanaf 2011 ondergebracht is bij het programma Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering is de 

financiële toelichting om financieel technische redenen nog ondergebracht bij het programma Diversiteit en Integratie. 

 





Algemene doelstelling 

Volksgezondheid 

    

      

Leveren van een bijdrage aan een vitale stad 

door te werken aan een optimale gezondheid 

voor alle Utrechtse inwoners. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

 1. Alle Utrechters: Utrechters zijn beter 

beschermd tegen een aantal 

gezondheidsrisico’s.  

1.1. We bewaken en beschermen de 

gezondheid van de Utrechters 

 9.204 
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  1.2. We bevorderen een gezonde fysieke en 

sociale leefomgeving 

 0 

 
 

 
 

 
 

 

2. Jeugd: Utrechtse kinderen met 

complexe opvoeding en 

opgroeiproblemen krijgen de zorg en 

steun die ze nodig hebben.  

2.1 Het signaleren van kinderen met 

opvoeding en opgroeiproblemen in een vroeg 

stadium en ze actief volgen. 

 

11.005 

 
     

 

3. Inwoners van Overvecht, Noordwest, 

Zuidwest, Zuid en Leidsche Rijn: Meer 

inwoners kiezen voor een gezonde 

leefstijl. 

 3.1 Intensiveren van activiteiten voor een 

gezonde leefstijl en meer inwoners bereiken 

met preventieactiviteiten. 

 2.697 

 
     

 

4. Sociaal kwetsbaren: een verbeterde 

leefsituatie van (dreigend) dakloze 

openbare geestelijke gezondheidszorg 

(OGGz)-cliënten en een afname van 

criminaliteit en overlast door deze 

groep.  

4.1 Realiseren van een intersectorale aanpak 

gericht op preventie van dakloosheid en zorg 

en begeleiding op maat voor (dreigend) 

daklozen en gericht op stabilisatie en 

(blijvend) herstel. 

 20.640 

 
     

 

5. Voorkomen en tegengaan van 

alcohol en middelen misbruik, vooral 

gericht op jongeren (10-18 jaar) en hun 

ouders. 

 

5.1 Uitvoeren van het alcohol- en 

middelenprogramma gericht op preventie, 

gesloten zorgketen, toezicht en handhaving 

samen met gemeentelijke diensten en externe 

partners. 

 3.246 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     

 

 



1.15 Volksgezondheid 

1.15.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

We leveren een bijdrage aan een vitale stad door te werken aan een optimale gezondheid voor alle Utrechtse inwoners. 

 

In 2010 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe 'Nota Volksgezondheid 2011-2014' en bijbehorende 

actieprogramma op basis van het collegeprogramma ‘Open, groen en sociaal’. Dit wordt begin 2011 ter besluitvorming 

voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee is 2011 een overgangsjaar en wordt voortgebouwd op eerder vastgestelde 

kaders waaronder de afspraken die gemaakt zijn in het 'convenant Utrecht Gezond' met Agis zorgverzekeringen. 

Daarnaast worden in 2011 voorbereidingen gestart voor de uitvoering van de nieuwe 'Nota Volksgezondheid'. 

 

Relevante omgevingsfactoren  

Wetswijzigingen (Wet publieke gezondheid tweede Tranche, AWBZ, Wet op jeugdzorg, wetsontwerp regulering 

prostitutie) hebben mogelijk invloed op de intensiteit van de inzet van instrumenten. 

 

Effectdoelstelling 1: Alle Utrechters 

Alle Utrechters: Utrechters zijn beter beschermd tegen een aantal gezondheidsrisico's. 

 

In Utrecht hebben verschillende ontwikkelingen en bestaande risico's invloed op de gezondheid van de Utrechters. We 

n ons op: richte

• Voorkomen en zonodig bestrijden van infectieziekten. We richten ons actief op (nieuwe) dreigingen, zoals Q-koorts 

n virussen die immuun zijn tegen antibiotica. e

• oede technische hygiënezorg in tattoo en piercingshops, bij grootschalige evenementen en risico-instellingen.  G
• Goede seksuele gezondheid van jongeren. Brede aandacht voor seksualiteit (Sense) is van belang om soa (seksuele 

verdraagbare aandoeningen) (waaronder chlamydia) te voorkomen. o

• lim toezicht op kwaliteit van kinderopvang en zo nodig handhaving.  S
• Gezonde fysieke en sociale leefomgeving en de invloed op de gezondheid van inwoners. 

 

Effectdoelstelling 2: Jeugd 

Jeugd: Utrechtse kinderen met complexe opvoeding- en opgroeiproblemen krijgen de zorg en steun die ze nodig 

hebben. 

 

We bewaken, beschermen en bevorderen de fysieke en psychosociale gezondheid van de Utrechtse kinderen, 

signaleren als er hulp of zorg nodig is en verwijzen de kinderen (met hun ouders) actief door. Waar gezond opgroeien 

en opvoeden nog geen realiteit is voor Utrechtse kinderen, zetten we acties op het gebied van gezondheid en zorg in 

om het gewenste effect te bereiken. Zie hiervoor de effectindicatoren programma Jeugd. 

 

Effectdoelstelling 3: Inwoners van Overvecht, Noordwest, Zuidwest, Zuid en Leidsche Rijn 

Inwoners van Overvecht, Noordwest, Zuidwest, Zuid en Leidsche Rijn: Meer inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl. 

 

Met wijkspecifieke programma’s werken we aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het gemakkelijker 

maken van gezonde keuzes. Dit gebeurt in steeds meer wijken en zo mogelijk buurten via een brede, integrale aanpak 

gericht op leefstijl, gezonde leefomgeving, participatie en toegankelijke zorg. Psychosociale gezondheid is samen met 

gezond gewicht het hoofdthema. 
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Effectdoelstelling 4: Sociaal kwetsbaren 

Sociaal kwetsbaren: Een verbeterde leefsituatie van (dreigend) dakloze, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)-

cliënten en een afname van criminaliteit en overlast door deze groep.  

 

Het Plan van Aanpak Maatschappelijke opvang (PvA MO) tussen de vier grote steden en het Rijk heeft voor de 

eindsituatie in 2014 als ambitie dat de voorwaarden aanwezig zijn waaronder de 4.400 meeste kwetsbare mensen 

binnen hun mogelijkheden weer deel kunnen nemen aan de samenleving. Tegelijkertijd neemt daarmee de overlast die 

een deel van deze groep veroorzaakt af. 

 

Een menswaardig bestaan voor prostituees: verbeterde kwaliteit van leven op medisch en maatschappelijk vlak en 

terugdringen van werken onder dwang. Zie programma Veiligheid. 

 

Effectdoelstelling 5: Alcohol- en middelengebruik:  

Voorkomen en tegengaan van alcohol- en middelen misbruik, vooral gericht op jongeren (10 - 18 jaar) en hun ouders. 

 

Met het integrale alcohol- en middelenprogramma ambiëren we dat in Utrecht het problematisch gebruik wordt 

voorkomen bij jongeren. Hiervoor benutten we vooral het deel psychosociale gezondheid van de buurtaanpak (zie 

effectdoelstelling 3), gericht op jongeren én hun ouders in samenwerking met welzijnsorganisaties, onderwijs en 

sportverenigingen. 

 

Effectindicatoren Realisatie 2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

3. 

Percentage inwoners dat gezondheid goed tot zeer goed 

ervaart:    

3.a Overvecht 73 74 76 

3.b Zuilen-Noord en -Oost, Ondiep, tweede Daalsebuurt 81 81 82 

3.c Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt 76 78 80 

3.d Kanaleneiland 74 75 77 

4 Overlast rond hostels en zorgcentrum gelijk gebleven ≤ nulmeting ≤ nulmeting 

5.1.a 

Percentage jongeren van 12 tot en met 15 jaar dat wel 

eens alcohol heeft gebruikt 42% 42% 38% 

5.1.b Percentage problematische volwassen drinkers in Utrecht  11% 11% 10% 

5.1.c 

Percentage jongeren van 12 tot en met 15 jaar dat wel 

eens cannabis heeft gebruikt  14% 14% 12% 

1.15.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Alle Utrechters 

Prestatiedoelstelling 1.1 Bescherming en bestrijding ziekten 

We bewaken en beschermen de gezondheid van de Utrechters. 

 

• We blijven voorbereid op een (grootschalige) uitbraak van infectieziekten en andere incidenten door ontwikkelingen 

e volgen, draaiboeken te actualiseren en door opleiden, trainen en oefenen. t

• We adviseren over infectiepreventie, hygiëne en veiligheid in het algemeen en in het bijzonder bij risico-instellingen 

n grootschalige evenementen. e

• We werken samen met scholen en andere (gemeentelijke) partijen, aan het voorkomen van seksueel overdraagbare 

aandoeningen (soa) en het verbeteren van de seksuele gezondheid van jongeren. We richten ons daarbij primair op 

mbo en mbo scholen. v

• e voeren soa preventie activiteiten uit gericht op specifieke hoogrisicogroepen.  W
• We bestrijden tuberculose actief onder andere door bron- en contactopsporing, screening en vaccinatie van 

isicogroepen. r

• We vaccineren reizigers en adviseren hen over gezondheidsrisico's. 
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• We inspecteren kinderopvanglocaties waarbij we toetsen op veiligheid, hygiëne en pedagogische aspecten en waar 

odig handhaven we. n

• We adviseren over gezondheidsaspecten van het buitenmilieu (onder andere luchtkwaliteit en geluid) en geven 

dviezen aan vooral scholen over binnenmilieu. a

• We monitoren de gezondheidstoestand onder jeugd, volwassenen, ouderen en sociaal kwetsbaren op stad- en 

wijkniveau. 

 

Prestatiedoelstelling 1.2 Gezonde leefomgeving 

We bevorderen een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. 

 

We adviseren over een gezonde leefomgeving (wat betreft gezondheidsbevorderende en gezondheidsbeschermende 

factoren), en borgen daarmee dit thema in het gemeentelijke beleid. 

Jeugd 

Prestatiedoelstelling 2.1: Opvoeden en opgroeien 

Het signaleren van kinderen met opvoeding- en opgroeiproblemen in een vroeg stadium en ze actief volgen. 

 

• We streven ernaar alle kinderen van nul tot negentien jaar in beeld te hebben en te weten of zij behoren tot een 

risicogroep. Dit doen we door preventieve gezondheidsonderzoeken, onderzoeken op indicatie, (zorg)overleg met 

onderwijs en andere ketenpartners. Het DD JGZ (Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg voorheen elektronisch 

kinddossier) en de Verwijsindex helpen daarbij. In Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern is de groei van het aantal 

kinderen groter dan voorzien. Door extra beschikbare middelen in 2011 komt het wettelijke basistakenpakket in 

eze wijken niet onder druk te staan. d

• We continueren de methode Samen Starten waardoor problemen bij kinderen van nul tot vier jaar en hun ouders 

esignaleerd en aangepakt blijven worden. g

• Vanuit Utrecht gezond! streven we ernaar om de risico's voor ongeboren kinderen zoveel mogelijk te beperken 

door sluitende aandacht voor zwangeren in achterstandsposities. We blijven samenwerking stimuleren in 'Zorg 

aanstaande) Ouder en Kind'.  (

• Project 'VoorZorg': de introductie van het programma voorzorg is om jonge zwangeren in hoog risicosituaties 

roegtijdig te identificeren, te ondersteunen en te begeleiden.  v

• De aanpak kindermishandeling (meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld) wordt via de Centra voor Jeugd 

en Gezin (CJG) geborgd en geïmplementeerd. Zowel vanuit Utrecht Gezond! en de wijkactieplannen besteden wij in 

e Krachtwijken aandacht aan de aanpak kindermishandeling. d

• Door middel van het methodisch verwijzen volgen wij kinderen na een doorverwijzing en verliezen we de kinderen 

ie (dreigende) problemen hebben niet uit beeld.  d

• Het aantal scholen in het primair onderwijs, waarop we weerbaarheidtrainingen aanbieden en/of het thema 

eerbaarheid in het lesprogramma aan de orde brengen, is 4429.  w

• In het basistakenpakket komt meer aandacht voor het risicogerichte werken. 

Wijken Overvecht, Noordwest, Zuidwest, Zuid en Leidsche Rijn 

Prestatiedoelstelling 3.1: Gezonde leefstijl 

In de wijken Overvecht, Noordwest, Zuidwest, Zuid en Leidsche Rijn intensiveren we activiteiten ter bevordering van 

een gezonde leefstijl en bereiken we meer inwoners met preventieactiviteiten. 

 

• In de aandachtswijken zetten we extra in op gezondheid met het accent op ’gezond opvoeden en opgroeien’ en 

gezonde leefstijl’, de hoofdthema's zijn psychosociale gezondheid en gezond gewicht. ‘

• e stimuleren de samenwerking en samenhang op het gebied van welzijn, preventie en eerstelijnszorg.  W
• We continueren de pilot Gezonde Wijk Overvecht als onderdeel van convenant Utrecht Gezond! en de aanpak 

gezondheidsachterstanden in combinatie met de G4 en het Rijk. De intentie vanuit eerstelijnszorg en wijkpartijen 

is om de aanpak uit te breiden naar Noordwest en Zuidwest. 

                                                           
 
 
29 Dit cijfer bestaat uit 24 reguliere weerbaarheidstrainingen en 20 weerbaarheidstrainingen in het kader van 

alcoholbeleid.  
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• Wijkgezondheidswerkers ontwikkelen voor en met wijkbewoners (participatie) samen met maatschappelijke en 

private partijen activiteiten. De activiteiten zijn gericht op specifieke risicogroepen en hebben een positieve invloed 

p gezondheid(beleving) en welbevinden. o

• We voeren wijkgerichte projecten uit op het gebied van psychosociale gezondheid, voeding en bewegen (‘Gezond 

Gewicht’) en opvoeden en opgroeien. Gezond Gewicht bestaat onder andere uit: programma op de voorscholen en 

basisscholen, en stimuleren van laagdrempelige beweegaanbod voor volwassen en ouderen. In de wijk Noordwest 

wordt hierbij de (landelijke) JOGG-aanpak30 uitgevoerd in samenwerking met onder andere private partners. 

 

Prestatiedoelstelling 4.1 Preventie, zorg, blijvend herstel 

Realiseren van een intersectorale aanpak gericht op preventie van dakloosheid en zorg en begeleiding op maat voor 

(dreigend) daklozen en gericht op stabilisatie en (blijvend) herstel. 

 

In de tweede fase van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang (2010-2014) zetten we in op voorkómen van 

dakloosheid, opvang en hulp voor huidig dak- en thuislozen en blijvend herstel. De eigen kracht van de cliënt vormt 

bij het vertrekpunt. Gelet op deze ambities zetten we in 2011 extra in op: daar

• onen in de wijk met passende (ambulante) begeleiding.  W
• ersterken van de eigen kracht van de cliënt als grootste motivatie voor herstel.  V
• ocus op jongeren.  F
• Signalering in de wijken. 

 

Dit v

• We realiseren de afspraken die zijn gemaakt in het gemeentebrede Actieplan Wonen OGGz waarbij bijzondere 

aandacht voor huisvesting van de groep zogenaamde 'moeilijk plaatsbaren' en mensen met een (licht) 

verstandelijke handicap gecombineerd met OGGz-problematiek. Goede spreiding over de wijken is hierbij 

itgangspunt, de regiogemeenten zijn belangrijke partners. 

ertaalt zich in de volgende concrete acties: 

u

• We realiseren de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het convenant Werk en Dagbesteding: voor elke cliënt een 

invol traject gericht op participatie, activering en/of re-integratie. z

• We voeren wijzigingen door in de laagdrempelige opvang conform de visienota inclusief registratie en monitoring 

an de nieuwe instroom. v

• Realisatie van aanbod dat een schakelfunctie vormt naar bestaand aanbod in de wijken in de context van 

maatschappelijke steunsystemen met als doel het borgen van het gerealiseerde herstel en tijdige signalering van 

hernieuwde) dreigende dakloosheid. (

• We starten innovatieve projecten op het gebied van langdurig budgetbeheer en doorstroom uit woonvoorzieningen 

aar satellietwoningen. n

• We zetten extra in op gebruik van herstelbevorderende begeleidingsmethodieken gericht op snellere door- en 

itstroom waarbij eigen kracht van de cliënt uitgangspunt vormt. u

• We zetten in op het voorkomen van zwerfjongeren en continueren de inzet op zwerfjongeren.  

 

Pros

• Actief deelnemen en bijdragen leveren aan het Programmateam Mensenhandel Zandpad (gemeente, politie en OM). 

it team ontwikkelt maatregelen om mensenhandel aan het Zandpad tegen te gaan. 

titutie 

D

• ubsidiëren van uitstapprogramma's.  S
• Registreren van raamprostituees. 

Zie verder programma Veiligheid. 

 

Prestatiedoelstelling 5.1: Alcohol en middelen 

Uitvoeren van het alcohol- en middelenprogramma gericht op preventie, gesloten zorgketen, toezicht en handhaving 

samen met gemeentelijke diensten en externe partners. 

 

• Het vergroten van kennis over gevolgen van gebruik en het beperken van gebruik door preventieactiviteiten, 

eerbaarheidtrainingen en communicatie gericht op jongeren en hun ouders. w

• We vergroten het bereik en de effectiviteit van verslavingszorg door te focussen op versterking van de eerste en 

tweede lijn en de samenwerking hiertussen (ketensamenwerking). 

                                                           
 
 
30 Jeugd op gezond gewicht 
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• We betrekken maatschappelijke partners bij een stadsbrede aanpak, bijvoorbeeld met het Convenant Sport en 

lcohol en de Gezonde School. A

• We evalueren de pilot Wijkaanpak middelengebruik en we zetten dit voort in een tweede wijk of een buurt 

aarbinnen als de evaluatie positief is. d

• Door middel van onderzoek vergroten we de kennis over gebruik, misbruik en verslaving bij jongeren, 

jongvolwassenen, ouderen, en Utrechters van niet-Nederlandse herkomst, en we verkennen de effecten van 

aatregelen gericht op het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol. m

• e dringen agressie en (huiselijk) geweld onder invloed van middelen terug.  W
• Wij zijn bezig met een ontwerp op hoofdlijnen van een experiment rond het reguleren van de achterdeur van 

coffeeshops, uit te voeren binnen de daarvoor landelijk geldende juridische kaders en bij voorkeur samen met 

andere gemeenten. Beoogde positieve effecten van het experiment zijn er op het gebied van individuele 

gezondheid, volksgezondheid, overlast en criminaliteit. Eind 2010 presenteren wij een ontwerp voor overleg met 

lokale en landelijke partijen en partners. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan werken wij een plan van aanpak 

voor 2011 en verder uit. 

 

Prestatie-indicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1.1.a Aantal interactieve contacten voor preventie van soa 4.500  4.000 4.000 

1.1.b 

Aantal reguliere inspecties van kindercentra (exclusief 

gastouderopvang) 190 180 180 

2.1.a Zie programma Jeugd    

2.1.b 

Percentage van het aantal kinderen in de leeftijd van 0-19 dat in 

beeld is 100% 100% 100% 

3.1.a 

Aantal achterstandswijken waar structurele 

samenwerkingsverbanden rond welzijn, preventie en zorg en 

gezondheidsinterventies (bijvoorbeeld gericht op overgewicht) 

worden ingezet. 5 5 5 

3.1.b 

Aantal wijken met een ketenaanbod (en bijbehorende 

interventies) op het gebied van psychosociale gezondheid 3 3 5 

3.1.c 

Aantal voorlichtingsbijeenkomsten over opvoeding en 

gezondheid voor allochtone vrouwen en mannen 255 44031
 440 

4.1.a 

Aantal dak- en thuislozen met een individueel en integraal 

trajectplan 1.150 1.604 32

4.1.b Aantal dak- en thuislozen met stabiele mix van zorg en verblijf  848 1.202 32 

5.1.a 

Aantal lespakketten op scholen (gericht op jongeren en ouders) 

met voorkomen van alcoholgebruik onder de 16 jaar als 

voorlichtingsdoel 157 135 135 

5.1.b 

Aantal extra weerbaarheidtrainingen in het kader van 

alcoholpreventie 10 20 20 

                                                           
 
 
31 Door gebruik van andere rekenmethodiek vallen het aantal voorlichtingsbijeenkomsten hoger uit. 
32 Op basis van een verdiepende analyse van de nieuwe instroom kunnen de streefcijfers voor 2012 en verder worden 

vastgesteld. 
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1.15.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Bescherming en bestrijding ziekten 11.096 8.937 9.204 9.295 9.247 9.247 

Jeugd: Opvoeden en opgroeien 10.913 10.297 11.005 10.630 10.627 10.627 

Wijken: Gezonde leefstijl 3.377 2.824 2.697 2.696 2.695 2.695 

Sociaal kwetsbaren: Preventie, zorg, 

blijvend herstel 
8.135 7.290 20.640 20.880 16.576 16.576 

Alcohol en middelengebruik jongeren 2.528 1.278 3.246 3.245 3.244 3.244 

       

Totaal lasten 36.049 30.625 46.792 46.745 42.389 42.389 

       

Baten       

Bescherming en bestrijding ziekten 4.938 3.674 4.730 4.730 4.730 4.730 

Jeugd: Opvoeden en opgroeien 4.602 4.145 4.940 4.940 4.940 4.940 

Wijken: Gezonde leefstijl 417 164 87 87 87 87 

Sociaal kwetsbaren: Preventie, zorg, 

blijvend herstel 
3.929 959 1.631 1.561 1.561 1.561 

Alcohol en middelengebruik jongeren 0 0 0 0 0 0 

       

Totaal baten 13.886 8.942 11.388 11.318 11.318 11.318 

       

Saldo lasten en baten 22.163 21.683 35.404 35.427 31.071 31.071 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 3.348 0  0 0 0 0 

Onttrekking reserves 9.629 505 3.149 3.000 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 15.882 21.178 32.255 32.427 31.071 31.071 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Alle Utrechters: bescherming en bestrijding ziekten  

De toename van de lasten van 0,267 miljoen euro wordt door een aantal factoren veroorzaakt. Ten eerste nemen de 

lasten toe met circa 1,0 miljoen euro in verband met de raming van het project curatieve soa, dat met rijksgeld wordt 

gefinancierd en nog niet structureel in de begroting was verwerkt. Een afname van de lasten van 0,9 miljoen euro 

wordt verklaard door onder andere de efficiencytaakstelling van 0,4 miljoen euro. Via de 'Nota Volksgezondheid 2011-

2014' wordt deze efficiencytaakstelling ingevuld. Naast de efficiencytaakstelling dient er binnen de begroting van het 

programma Volksgezondheid nog 0,3 miljoen euro ruimte gemaakt te worden om de taken met betrekking tot de 

infectieziektebestrijding te versterken. Deze uitwerking vindt eveneens in de nieuwe 'Nota Volksgezondheid' plaats. 

 

De baten zijn met ruim 1,0 miljoen euro toegenomen. Dit betreft de rijksbijdrage voor het project curatieve soa.  
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Jeugd: Opvoeden en opgroeien 

De lasten nemen toe met 0,708 miljoen euro. De voornaamste oorzaak hiervan is de overheveling van de lasten van de 

wijkgebouwen voor de jeugdgezondheidszorg van het onderdeel algemene ondersteuning naar het programma 

Volksgezondheid. Hierdoor nemen de lasten toe met 0,6 miljoen euro. Verder voert de gemeente binnen de jeugdzorg 

0-4 jarigen met ingang van 2010 het rijksvaccinatieprogramma uit. In 2010 was dit nog niet opgenomen in de 

programmabegroting, maar is dit verwerkt via een technische wijziging. Hierdoor stijgen de lasten en baten 

(rijksbijdrage) in 2011 met 0,5 miljoen euro structureel. 

 

Sociaal kwetsbaren: Opvang 

De toename aan lasten van 13,2 miljoen euro is onder andere het gevolg van de overheveling van de Brede 

Doeluitkering Maatschappelijk Opvang (MO) naar het Gemeentefonds. Conform de besluitvorming in de Voorjaarsnota 

2010 is ook de verhoging van de rijksbijdrage voor Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke 

gezondheidszorg in 2011 en 2012 incidenteel toegevoegd aan de programmagelden. Hierdoor neemt het 

begrotingstotaal in 2011 toe met 10 miljoen euro. Het restant van circa 3 miljoen euro betreft kosten voor de 

uitvoering van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang (PvA MO) die worden gedekt uit de programmareserve. 

 

Alcohol en Middelen: Integrale aanpak. 

Uit het PvA MO is 1,9 miljoen euro toegevoegd aan het onderdeel alcohol en middelen. Deze mutatie is via een 

afzonderlijke begrotingswijziging (derde technische wijzing 2009) aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen reserves 

Er wordt 3 miljoen euro onttrokken aan de programmareserve voor het PvA MO. Tevens wordt er 0,2 miljoen euro 

onttrokken aan de reserve ten behoeve van de wijkgebouwen voor de jeugdgezondheidszorg 0-19. 

 



Algemene doelstelling 

Vastgoed 

      

In stand houden en ontwikkelen van vastgoed, 

gekoppeld aan een optimale spreiding van 

deze voorzieningen. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Voldoende functionele gebouwen en 

terreinen voor vastgoed. 

 1.1 Verwerven, ontwikkelen en exploiteren 

van accommodaties. 

 033

      

 

  1.2 Het voorkomen en wegwerken van 

achterstallig onderhoud, waardoor de 

kwaliteit en aantrekkelijkheid van 

bestaande gebouwen voldoet aan de eisen 

 3.978 

      

 2. Het bieden van kwalitatief goede 

voorzieningen, die aansluiten bij de 

huidige en toekomstige wensen van de 

gebruikers. 

 2.1 Het creëren van 

(her)ontwikkelingslocaties voor vastgoed, 

in samenwerking met interne en externe 

partners. 

 0 

      

 

  2.2 Stimuleren van het bouwen van 

multifunctionele accommodaties en het tot 

stand brengen van een goede 

samenwerking in de multifunctionele 

accommodaties. 

 0 

      

 

Bedragen zijn in duizenden euro's.     

 

 

                                                           
 
 
33 De kosten van deze prestatiedoelstelling zijn voor 2011 nog opgenomen in het programma Stedelijke 
Ontwikkeling en Groen. 
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1.16 Vastgoed 

Het programma Vastgoed, voorheen Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed (AMV), richt zich op het in stand 

houden en (her)ontwikkelen van gemeentelijk vastgoed. Gemeentelijk vastgoed wordt ingezet en is direct 

ondersteunend aan het behalen van gemeentelijke beleidsdoelstellingen en draagt tevens zorg voor huisvesting van 

gemeentelijke organisatieonderdelen. Om te komen tot een meer eenduidig vastgoedbeleid binnen de gemeente, 

verbeterde sturing op projecten, eenduidig prijsbeleid, vergroten van het rendement van ons vastgoed en optimale 

dienstverlening is betere samenwerking en concentratie van taken gewenst. Daarom hebben wij een stappenplan 

vastgesteld om te komen tot de integratie van het gemeentelijk vastgoed. De eerste stap is de stapsgewijze integratie 

van het vastgoedbeleid van de diensten StadsOntwikkeling (SO) en Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) op weg naar 

het stadskantoor. De tweede stap is de fusie van de vastgoedafdelingen SO en DMO 

In 20

• Het integreren van de Meerjarennota Kapitaalgoederen Sociale infrastructuur en het Meerjarenperspectief Vastgoed 

MPV) voor alle accommodaties in beheer van SO en DMO. 

11 versterken we de samenwerking door: 

(

• et verbeteren en uniformeren van de projectsturing.  H
• Het opstellen van een brede visie op het vastgoed in het algemeen en multifunctionele accommodaties in het 

ijzonder. b

• Het versterken van de makelfunctie gemeentebreed. 

We zullen twee keer per jaar rapporteren over de voortgang van deze integratie. 

 

In het kader van het collegeprogramma zal er een heroverweging plaatsvinden over het bezit van het vastgoed. Op 

basis van een inventarisatie bij de vastgoedafdelingen van de diensten Stadsontwikkeling en Maatschappelijke 

Ontwikkeling doen wij voorstellen betreffende de verkoop van panden om middelen vrij te maken voor de uitvoering 

van het collegeprogramma. In ons collegeprogramma houden we rekening met een opbrengst van drie maal 4 miljoen 

euro uit de verkoop van vastgoed. Voor de realisatie van deze taakstelling hebben wij een stappenplan opgesteld. 

Resultaat van de eerste inventarisatie is dat er in 2011 een opbrengst van 1,2 miljoen euro gerealiseerd kan worden en 

in 2012 een opbrengst van 0,3 miljoen euro. Er zijn diverse redenen waarom de opgave nu niet volledig realiseerbaar 

is. Globaal worden de panden van de gemeente in het algemeen benut voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. 

Daarnaast is de tijd om vastgoed te verkopen ongunstig. De panden van SO (stille reserve) zijn onderdeel van het 

weerstandsvermogen, waardoor de verkoop gecompenseerd moet worden met vrijwel hetzelfde bedrag voor de 

aanvulling van het weerstandsvermogen. Volgende stap is het in beeld brengen van alle panden met een lage 

boekwaarde, negatief exploitatiesaldo en lage programmatische waarde over de volle breedte van het gemeentelijk 

vastgoed. Over de resultaten van deze vervolgstap zullen wij uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2011 rapporteren. Mocht 

blijken dat de beoogde opbrengst van drie maal 4 miljoen euro niet of niet geheel realiseerbaar is dan zullen wij 

alternatieve dekkingsvoorstellen doen. 

 

Vooruitlopend op de totstandkoming van een programma Vastgoed, uiterlijk bij ingebruikname van het Stadskantoor, 

hebben wij alvast de relevante zaken rond het programma Vastgoed en de ontwikkelingen op het terrein van de 

vastgoedzaken van de dienst SO gebundeld in dit programma. 

1.16.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

In stand houden en ontwikkelen van vastgoed, gekoppeld aan een optimale spreiding van deze voorzieningen. 

 

Vraag en aanbod van maatschappelijke functies en accommodaties zijn voortdurend in beweging. Het programma 

Vastgoed houdt deze ontwikkelingen bij en zorgt, in samenwerking met diverse betrokken partijen, voor een continu 

actueel beeld van vraag en aanbod in de Sociale Infrastructuur. Mocht er vanuit het sociale domein geen behoefte meer 

zijn voor een bepaalde accommodatie of locatie, dan bekijken we in hoeverre andere ontwikkelingen mogelijk zijn. Wij 

hebben een loket ingericht dat als makelpunt tussen vraag en aanbod functioneert. Behalve het voordeel voor de klant 

verwachten wij hierdoor ook tijdelijk beschikbare ruimtes te kunnen verhuren waardoor de bezettingsgraad van 

accommodaties kan worden versterkt. In 2010 zijn we gestart met een pilot project in één wijk en een fysiek loket voor 

het makelpunt. Verder starten wij in 2011 met een gebruikersvriendelijke website. Mocht een voorziening uiteindelijk 
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onvoldoende bijdragen aan onze maatschappelijke doelstellingen, dan besluiten we over te gaan tot verkoop. Wij 

hebben in dit kader (in overeenstemming met de uitgangspunten van het collegeprogramma) alle voorzieningen van de 

vastgoedafdelingen van de diensten Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling geïnventariseerd. Dit gaat in 

2011 leiden tot het afstoten van een aantal panden en gronden waarbij we gekeken hebben naar panden met een lage 

boekwaarde, negatief exploitatiesaldo en waarbij weinig negatieve programmatische invloed merkbaar is. Voor deze 

panden zal de 70/30% regeling voor het Integraal accommodatiebeleid niet van toepassing zijn zodat de pure 

maximale opbrengst ingezet kan worden om middelen vrij te maken voor de uitvoering van het collegeprogramma. Na 

grondig onderzoek zullen wij een lijst produceren van te verkopen panden waarbij deze criteria van toepassing zijn. 

 

Het vastgoed bestaat uit gebouwen en terreinen met een publieke functie zoals scholen, buurthuizen, sporthallen en -

velden, bibliotheek, speeltuinen en multifunctionele accommodaties (mfa's, accommodaties die meerdere functies 

onder een dak verenigen). Ook monumenten, hostels, bedrijfsverzamelgebouwen en gebouwen voor gemeentelijke 

huisvesting behoren tot het gemeentelijk vastgoed. Met het vastgoed worden de activiteiten mogelijk gemaakt die 

bijdragen aan het bereiken van onze maatschappelijke doelen: leren, sporten, cultuur beleven, ontmoeten, maar ook 

bescherming cultureel erfgoed en stimulering economische ontwikkeling. Als het mogelijk is, worden verschillende 

activiteiten in één gebouw gerealiseerd (mfa, bedrijfsverzamelgebouw). Samenwerking en bereikbaarheid kunnen ook 

gefaciliteerd worden door voorzieningen bij elkaar in de buurt te huisvesten (campusmodel), waarbij gebruikers meer 

sturing hebben op hun eigen domein, maar waar wel meerwaarde te bereiken is door samenwerking en afstemming. 

Belangrijk is steeds een bewuste keuze te maken, met de betrokken partners, voorafgaand aan het maken van een 

ontwerp.  

 

Vanuit de verschillende sectoren (onderwijs, sport, welzijn, cultuur, sociale zaken en zorg) is aandacht voor 

investeringen, beheer en exploitatie van voorzieningen in die specifieke sector. Er wordt gewerkt aan de 

'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011-2014 Sociale Infrastructuur'. Deze nota is gereed in 2010, zal bij de 

Voorjaarsnota 2011 worden vastgesteld en vormt het kader voor de renovatie, groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen van een deel van het maatschappelijk vastgoed dat onder de verantwoordelijkheid van dit 

programma valt. In het Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) wordt het overige vastgoed dat onder dit programma valt 

verantwoord. 2011 is een overgangsjaar. In 2012 zal er één MPV worden gepresenteerd waarbij over al het 

gemeentelijk vastgoed in beheer zal worden gerapporteerd. De uitvoering van de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen' 

vindt zijn weerslag in diverse meer sectorale programma’s en plannen, zoals de masterplannen Primair en Voortgezet 

Onderwijs, Speciaal Onderwijs, de nieuwe Sportnota, de cultuurnota ’De ontdekking van Utrecht' / 'Actieplan 2008-

2018' en de welzijnsnotitie 'Herbezinning Accommodatiebeleid' (we werken aan een ontvlechting van de uitvoering van 

activiteiten en het beheer en exploitatie van welzijnsaccommodaties). 

 

Het programma Vastgoed richt zich op de afstemming tussen de betrokken sectoren en maatschappelijke partners. 

Het gaat hier vooral om: 

 

• Accommoderende gemeente 

Ons vastgoed staat ten dienste van onze sociaal maatschappelijke doelen. Wij faciliteren de ruimte om 

voorzieningen aan te (laten) bieden die wij essentieel vinden voor het bereiken van onze doelen. We sturen via 

eigendom en beheer van vastgoed op activiteiten en samenhang in maatschappelijke voorzieningen. Het bezitten 

van vastgoed is geen doel op zich, maar wel heel belangrijk omdat het ons in staat stelt om relevante 

maatschappelijke activiteiten te accommoderen. We nemen alleen dan een rol in realisering, beheer of 

programmering wanneer we vinden dat onze maatschappelijke doelen anders niet gerealiseerd kunnen worden. 

Wanneer we constateren dat een marktpartij het aanbod net zo goed of beter dan wij kan verzorgen en garanderen 

voor de lange termijn, laten we het over aan de markt. Ook samenwerkingsverbanden met de markt behoren tot de 

ogelijkheden. m

• Gebruiker centraal 

Het realisatieproces en het gebruik van vastgoed vindt plaats in nauwe samenwerking met gebruikers en sluit 

maximaal aan bij hún wensen en behoeften, uiteraard wel passend bij onze doelen, (wettelijke) kaders en financiële 

middelen. Met gebruikers bedoelen we dan zowel de inwoners (eindgebruikers van de voorzieningen) als de 

partners (instellingen en organisaties die de diensten aanbieden en daarvoor het vastgoed gebruiken).  
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• Clusteren 

Wij geven de voorkeur aan clustering van voorzieningen boven het stand-alone aanbieden van voorzieningen, onder 

de voorwaarden dat het leidt tot een samenhangend aanbod van voorzieningen en er draagvlak is voor 

samenwerking onder de partners. Er wordt gestreefd naar multifunctioneel gebruik van gebouwen als er sprake is 

van een maatschappelijk, economisch en organisatorisch rendement. Utrecht loopt landelijk voorop wat betreft de 

realisatie van grootschalige multifunctionele accommodaties, waarbij bijvoorbeeld meerdere scholen samen met 

kinderopvang en bso in één gebouw gehuisvest zijn. De afgelopen jaren hebben we dus veel waardevolle ervaring 

opgedaan met het realiseren en beheren van grootschalige mfa's. De gemeente speelt een cruciale rol bij het 

realiseren van een mfa, omdat zij de regie voert over het complexe proces, waarbij meerdere partijen met 

verschillende belangen zijn betrokken. De tevredenheid van klanten over het functioneren van bestaande clusters 

zullen we intensief gaan volgen. In 2011 verwachten we hier de eerste resultaten van. 

De keuze voor een mfa wordt uiteraard ingegeven door het feit dat deze meerwaarde kunnen opleveren. De 

meerwaarde zien we vooral in: 

• Het dicht bij elkaar aanbieden van verschillende samenhangende voorzieningen (bijvoorbeeld kinderopvang, 

chool, ruimte voor binnensport/buitensport etcetera) in dichtstedelijk gebied. s

• Afstemming en aanvulling van activiteiten tussen partners, gezamenlijk programma aanbieden voor diverse 

doelgroepen, een optimale samenwerking waardoor hoger rendement van te behalen doelstellingen door 

iddel van activiteiten te behalen valt m

• Efficiënt gebruik van ruimte bij realisatie van voorzieningen. Geclusterd bouwen spaart bijvoorbeeld dure grond 

en geeft ruimte voor andere ontwikkelingen 

Een fa heeft wel degelijk potentiële beperkingen:   m

• Door de complexiteit van het gebouw op zich duurt de realisatie vaak aanzienlijk langer, de bouwkosten zijn 

door eventuele stedenbouwkundige eisen hoger en er moeten betere afspraken over kostendeling bij het 

beheer gemaakt worden. 

 

Bij ieder realisatieproces worden voor- en nadelen zorgvuldig gewogen. We zullen uiteraard alleen doorgaan met het 

realisatieproces als de voordelen opwegen tegen de nadelen. Het proces om argumenten pro- en contra tegen elkaar af 

te wegen is gecompliceerd en om de afweging transparant en gedegen te kunnen maken zullen we in 2011 een 

toetsingskader ontwikkelen. 

 

Effectdoelstelling 1: Accommodaties 

Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor vastgoed. 

 

Op deze wijze bereiken wij een permanente voorraad aan voorzieningen die kwalitatief aan de eisen voldoen en die 

aantrekkelijk zijn voor de gebruikers. 

 

Effectdoelstelling 2: Goede voorzieningen 

Het bieden van kwalitatief goede voorzieningen, die aansluiten bij de huidige en toekomstige wensen van de 

gebruikers. 

 

Op deze wijze bevorderen wij dat gerealiseerde en nieuw te bouwen accommodaties optimaal worden benut naar 

tevredenheid van de gebruikers. 

 

Relevante Omgevingsfactoren 

Dit programma heeft relaties met vele andere programma's, zoals Onderwijs, Jeugd, Sport, Stedelijke Ontwikkeling en 

Groen, Diversiteit en Integratie, Volksgezondheid, Cultuur, Welzijn en Wonen en Monumenten. De inhoudelijke 

samenhang met deze programma's moet blijven bestaan. Het beheer van vastgoed is echter nog op meerdere plaatsen 

belegd. Wij zullen het beheer van het vastgoed clusteren en onderzoek doen naar de positionering van het beheer. 

 

Het ontwikkelen, realiseren en beheren van vastgoed is een zeer dynamisch proces in een breed maatschappelijk 

spelersveld. Om snel te kunnen inspelen op veranderingen in vraag en aanbod zijn flexibiliteit en handelingssnelheid 

geboden. Het gaat dan om ontwikkelingen in de markt en het benutten van kansen in samenspraak met diverse interne 

en externe partners. 
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Effectindicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1.a 

Omvang van de structurele onderhoudslasten van bestaand 

maatschappelijk vastgoed (2006 = 100%), bij een min of meer 

gelijkblijvende voorraad. 100 100 100 

1.b 

Totstandkoming van één programma vastgoed (aantal 

afdelingen betrokken bij) 2 2 1 

2.a Multifunctionele ontwikkellocaties. 6 6 8 

1.16.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Bestaande onderhoudsachterstanden wegwerken en nieuwe onderhoudsachterstanden voorkomen. 

Accommodaties 

Prestatiedoelstelling 1.1: Accommodaties 

Verwerven, ontwikkelen en exploiteren van accommodaties. 

 

De g

• uisvesting van gemeentelijke organisatieonderdelen en bestuurlijk gelieerde organisaties. 
emeente verwerft, ontwikkelt en beheert eigen accommodaties, vooral: 

 H
• Bijdragen aan realisering van beleidsdoelen van de gemeente, inclusief accommodatie van maatschappelijke 

oelgroepen. d

• ehoud, en indien mogelijk, openbare toegankelijkheid van gebouwd cultureel erfgoed.  B
• ehoud van voor de gemeente Utrecht gezichtsbepalende panden.  B
• Beheer van onder meer panden voor welzijnsactiviteiten (kinderdagverblijven, opvanghuizen enzovoort), cultuur 

(buurthuizen, ateliers, podia enzovoort), onderwijs (Multi Functionele Accommodaties), bibliotheken, 

gezondheidscentra, gemeentelijke huisvesting, panden met een historisch belang. Totaal betreft het circa 

zeshonderd huurovereenkomsten. 

 

Prestatiedoelstelling 1.2: Achterstallig onderhoud 

Het voorkomen en wegwerken van achterstallig onderhoud, waardoor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van bestaande 

gebouwen voldoet aan de eisen. 

 

Nog steeds kent een deel van de bestaande accommodaties achterstallig onderhoud. In de 'Meerjarennota 

Kapitaalgoederen 2007-2010 Sociale Infrastructuur' (najaar 2007) is de omvang geactualiseerd. In de periode 2007–

2010 hebben we de geïdentificeerde problemen (tekort van 19,8 miljoen euro op het achterstallig onderhoud) 

opgelost. Het voorkomen en wegwerken van achterstallig onderhoud leidt ertoe dat de structurele onderhoudslasten, 

bij een min of meer gelijkblijvende voorraad, in 2011 niet toenemen. Het effect is meetbaar via de ontwikkeling van de 

structurele lasten. We plegen aan dertig accommodaties groot onderhoud. Het beheer van een mfa omvat het 

eigenaarbeheer en het gebruikersbeheer. Het eerste houdt in, het innen van de huur en het onderhoud van het casco. 

Onder gebruikerbeheer valt het dagelijks onderhoud en het verdelen van beschikbare, gezamenlijk te gebruiken 

ruimte. Als de gemeente de gebruikersbeheerorganisatie vormt organiseren we een gebruikersoverleg op facilitair 

gebied. In dit overleg komen alle te verdelen kosten aan de orde. Er worden per onderdeel (schoonmaak, beveiliging, 

energie, klein onderhoud, glasbewassing) afspraken gemaakt over de wijze waarop kosten worden verdeeld. Dat 

gebeurt per onderwerp verschillend: soms op basis van vierkante of kubieke meters gebruik, soms op basis van het 

gebruik in uren per week. Deze zogenaamde sleutelverdeling per onderwerp wordt vastgesteld in het 

gebruikersoverleg. In het algemeen worden voorschotten in rekening gebracht en achteraf afgerekend op basis van 

werkelijk gebruik.  
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Goede voorzieningen 

Prestatiedoelstelling 2.1: Herontwikkelingslocaties 

Het creëren van (her)ontwikkelingslocaties voor maatschappelijk vastgoed, in samenwerking met interne en externe 

partners. 

 

Het maatschappelijk vastgoed bestaat op dit moment uit meer dan onderwijspanden, sportaccommodaties, 

speeltuinen, volkstuinen, welzijnsaccommodaties bibliotheek en voorzieningen voor culturele instellingen. Door een 

verkenning van de stedelijke mogelijkheden en een goede afstemming met diverse sectoren en diensten vinden we 

ontwikkelingslocaties. De middelen voor de zogenoemde Vogelaarwijken bieden bijvoorbeeld kansen en 

mogelijkheden om de verscheidenheid aan voorzieningen in een wijk te vergroten en hiermee bevorderen we de 

leefbaarheid in de stad. Wanneer dit een meerwaarde heeft, zoeken we hierin de samenwerking met derden 

(bijvoorbeeld corporaties, zorginstellingen, commerciële partijen). Voor de nieuwe wijk Rijnenburg wordt een 

voorzieningenplan opgesteld inclusief sportvoorzieningen, bouwspeeltuin en een onderwijscluster in Deelgebied Hoge 

weide (Leidsche Rijn) en voorzieningen voor het A2 park zullen worden ontworpen. De uitkomsten van het onderzoek 

naar de wachtlijsten in de sport wijzen uit dat we fors in de uitbreiding van de capaciteit voor voetbal en hockey 

moeten investeren. In 2011 ontwikkelen we het sportpark Rijnvliet in de wijk Leidsche Rijn met twee rugbyvelden, vier 

voetbalvelden en geprivatiseerde tennisbanen.  

 

Prestatiedoelstelling 2.2: Multifunctionele accommodaties 

Stimuleren van het bouwen van multifunctionele accommodaties en het tot stand brengen van een goede 

samenwerking in de multifunctionele accommodaties. 

 

Een multifunctionele accommodatie (mfa) is een gebouw waarin verschillende functies kunnen worden ondergebracht 

en waar meervoudig gebruik van ruimten mogelijk is. Om inzicht te krijgen in het aantal bestaande mfa's en wat er de 

komende jaren tot 2014 nog wordt gebouwd, stellen we in 2011 een meerjarenplan voor mfa's op. Het te bereiken 

doel van de afzonderlijke mfa moet voorafgaand aan realisatie duidelijk zijn. Daarom leggen we tevens in het 

meerjarenplan vast welke doelen de gemeente per mfa wil bereiken. Dit meerjaren plan, dat we jaarlijks actualiseren, is 

voor het eerst beschikbaar bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011. Waar mogelijk stimuleren wij het bouwen en 

het gebruik van mfa's. Vooral in de Vogelaarwijken onderzoeken we de mogelijkheden, naast natuurlijk Leidsche Rijn 

en Rijnenburg. 

 

In 2011 werken we aan de ontwikkeling van geclusterde voorzieningen in Overvecht en Kanaleneiland, in totaal zijn 

zes locaties in onderzoek. In Overvecht wordt vanuit het masterplan PO en (V)SO onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor realisatie van vijf kinderclusters voor PO. Voor twee van deze clusters loopt een pilot 

maatschappelijk vastgoed met de corporaties Mitros en Portaal. 

Daar

• Cereol, een te ontwikkelen mfa in de buurt Oog en Al. Doelstelling is de mfa te realiseren ter plaatse van de 

voormalige Cereol fabriek met een monumentale gevel. De onder te brengen functies zijn een basisschool met 

gymnastiekzaal, een culturele voorziening (Wilde Westen), een bibliotheek, horeca, een BSO en een 

ontmoetingsruimte voor de wijk. Omdat dit voormalige fabrieksterrein afgebrand is zijn de plannen gewijzigd en 

ordt gekeken of er een financieel haalbare exploitatie mogelijk is. 

naast werken we aan clustering van voorzieningen bij: 

w

• Duurstedelaan, een te ontwikkelen mfa in de buurt Hoograven. Naast drie scholen met gezamenlijke nieuwbouw en 

twee gymzalen zal er in de Duurstedelaan ook vroeg- en voorschoolse educatie door Portes en kinder- en 

buitenschoolse opvang (BSO) door KMN Kind en Co worden opgeleverd. Verwachte oplevering van de nieuwbouw 

Duurstedelaan is 2013. 
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Prestatie-indicatoren 

Realisatie 

2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1. 

Aantal panden waaraan groot onderhoud gepleegd 

wordt34. 30 >30 >30  

2.1 

Opbrengstopleverende locaties in 

(her)ontwikkeling.  1 2  2 

2.2 

Geclusterde accommodaties in (her)ontwikkeling, 

te onderscheiden naar twee fasen: 

planontwikkeling en uitvoering/oplevering. 1 

2 in uitvoering/ 

oplevering, 6 in 

planontwikkeling. 

4 in uitvoering/ 

oplevering, 4 in 

planontwikkeling. 

1.16.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Achterstallig onderhoud 309 4.782 3.978 3.980 5.971 5.971 

Grotestedenbeleid (GSB) 40.724 42.139 0 0  0 0 

       

Totaal lasten 41.033 46.921 3.978 3.980 5.971 5.971 

       

Baten       

Achterstallig onderhoud 0 0  4.000 4.000 4.000 0  

GSB 40.609 42.139 0 0  0 0 

       

Totaal baten 40.609 42.139 4.000 4.000 4.000 0 

       

Saldo lasten en baten 423 4.782 -22 -20 1.971 5.971 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 2.495 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 88 0 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 2.830 4.782 -22 -20 1.971 5.971 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Achterstallig onderhoud 

De begrote lasten zijn ten opzichte van 2010 per saldo verlaagd met 0,8 miljoen euro. Enerzijds zijn de begrote lasten 

1,6 miljoen euro hoger, doordat een incidentele verlaging 2010 (bijdrage aan het onderhoudsbudget van het Centraal 

Museum) niet meer in de begroting 2011 verwerkt is. De begrote lasten zijn door projectfasering – voor 2011 en 2012 

- verlaagd met 2 miljoen euro, de overige verlaging van 0,47 miljoen euro betreft overheveling kapitaallastenbudget 

voor diverse afgesloten projecten. 

                                                           
 
 
34 In 2011 is een groot deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt. Daarom is in 2010 de prestatie-
indicator vervangen door groot onderhoud. 
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In het kader van het collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal is 12 miljoen euro geraamd door te verkopen panden 

vastgoed. De ingeboekte baten (3 x 4 miljoen euro) voor 2011, 2012 en 2013 worden hierdoor verklaard. 

 

Grotestedenbeleid 

De lasten en baten nemen in 2011 af met 42 miljoen euro. Dit komt omdat vanaf 2010 de GSB-budgetten zowel via het 

Gemeentefonds als via afzonderlijke uitkeringen (bijvoorbeeld Participatiefonds) lopen. 

 

 



Algemene doelstelling     

      

Lokale Democratie en Wijkgericht Werken    

      

De gemeente Utrecht wil een moderne 

overheid zijn en de betrokkenheid van de 

Utrechtse bevolking en bestuurlijke partners 

bij de ontwikkeling van de stad vergroten. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1 In 2011 is de betrokkenheid van 

Utrechters bij en hun invloed op het 

gemeentelijk beleid en besluitvorming 

- onder andere waar het gaat om de 

eigen directe woonomgeving - groter 

ten opzichte van voorgaande jaren. De 

gemeenteraad heeft hierbij een 

kaderstellende, controlerende en 

volksvertegenwoordigende taak. 

 1.1 In 2011 geven we invulling aan het 

democratisch proces in Utrecht, onder andere 

door de raadsbezoeken aan de wijken. 

 10.090  

      

 

  1.2 In 2011 vergroten we de betrokkenheid en 

invloed van de inwoners door toegankelijkere, 

duidelijke en vroege participatie 

mogelijkheden en beter benutten van de 

inbreng van bewoners, ondernemers en 

organisaties in de stad. Wij geven daarmee 

invulling aan de participatieve democratie.  

 4.925 

      

 

  1.3 Wij vergroten de leefbaarheid in de wijken 

door met het leefbaarheidsbudget de sociale 

cohesie te stimuleren en bij te dragen aan een 

veilige en prettige leefomgeving. Wij appel 

leren daarbij ook aan de eigen inbreng en 

werkzaamheid van bewoners en ondernemers.  

 7.000 

      

 2 In 2011 ondersteunen andere 

(regionale, nationale en internationale) 

relevante bestuurslagen de Utrechtse 

programma’s en prioriteiten meer, in 

vergelijking met de jaren ervoor. 

 2.1 Samenwerking met gemeenten in de regio, 

de provincie Utrecht, de Randstadoverheden, 

de vier grote steden, het Rijk en de Europese 

Commissie - met als doel het Utrechtse belang 

goed te behartigen én bijdragen te leveren aan 

goed bestuur op hogere schaal. 

 2.578 

      

 

  2.2 Ontwikkelen van het internationale 

karakter van stad en gemeente door 

samenwerking en uitwisseling van kennis en 

informatie op internationaal niveau. Onder 

andere via internationale netwerken, 

stedenbanden en de ondersteuning van 

particuliere initiatieven. 

 614 

     

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.17 Lokale Democratie en Wijkgericht Werken 

Wij hebben de naam van dit programma gewijzigd in 'Lokale Democratie en Wijkgericht Werken'. Het hoofdstuk Wijken 

nemen wij niet in deze begroting op. Wijkgericht werken is één van de belangrijkste pijlers in de ontwikkeling van de 

gemeentelijke organisatie. Met deze integrale werkwijze van de hele organisatie op het niveau van wijk of buurt 

versterken we de slagkracht van de organisatie dichtbij bewoners en ondernemers en onderhouden wij een duurzame 

relatie met stad, wijk en buurt. In 2011 krijgt de invulling van dit onderdeel van het collegeprogramma verder gestalte. 

Daarin krijgen ook de doorzettingsmacht van de wijkmanager en de gemeentelijke regierol een plek. De 

voorbereidingen daarvoor zijn in 2010 gestart. We streven naar een wijkgerichte werkwijze die efficiënter en 

goedkoper is én waarbij de verantwoordelijkheid en regie zo dicht mogelijk bij de samenleving in de wijken en buurten 

liggen. We zoeken daarbij naar differentiatie en flexibiliteit in de inzet van menskracht en middelen, omdat de vragen 

en problemen verschillen tussen Utrechtse wijken en buurten. 

1.17.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

De gemeente Utrecht wil een moderne overheid zijn en de betrokkenheid van de Utrechtse bevolking en bestuurlijke 

partners bij de ontwikkeling van de stad vergroten. 

 

Effectdoelstelling 1: Betrokkenheid en invloed 

In 2011 is de betrokkenheid van Utrechters bij en hun invloed op het gemeentelijk beleid en besluitvorming - onder 

andere waar het gaat om de eigen directe woonomgeving - groter ten opzichte van voorgaande jaren. De gemeente 

zoekt volop samenwerking om plannen met en door de samenleving te realiseren. 

 

Van de Utrechters is in 2009 iets meer dan een kwart actief betrokken geweest bij het gemeentelijk beleid. De 

bekendheid van diverse beïnvloedingsmogelijkheden van beleid, waaronder ook het leefbaarheidsbudget, kan nog 

worden verbeterd. Grotere betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk beleid en bekendheid met 

vloedingsmogelijkheden willen we bereiken door: beïn

• nitiatieven van inwoners voor verbetering van hun directe woonomgeving te ondersteunen;  i
• urgers te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad en gebruik te maken van hun kennis en kunde;  b
• ctief te communiceren over participatiemogelijkheden;  a
• uidelijk aan te geven welk niveau van participatie mogelijk is;  d
• ebruik te maken van nieuwe instrumenten voor participatie, waaronder social media;  g
• e streven naar 40% bekendheid van het leefbaarheidsbudget;  t
• waardevolle en duurzame verbindingen te leggen met de Utrechtse inwoners, organisaties, ondernemers en 

professionals. 

 

Effectdoelstelling 2: Samenwerking en belangenbehartiging 

In 2011 ondersteunen andere (regionale, nationale en internationale) relevante bestuurslagen de Utrechtse 

programma’s en prioriteiten meer, in vergelijking met de jaren ervoor. 

 

Relevante omgevingsfactoren  

Het besluit om gebruik te maken van participatie-instrumenten ligt bij de inwoner, de mate van gebruik is daarom niet 

voorspelbaar. 

 

De gemeente probeert het maximale uit de lobby voor diverse programma’s en prioriteiten te halen. Of dat lukt, is 

afhankelijk van de bereidheid en de middelen van de gesprekspartners hieraan tegemoet te komen. 
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Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.a Opkomstpercentage bij gemeenteraadsverkiezingen n.v.t35 n.v.t. 55% 

1.b 

Percentage inwoners dat het afgelopen jaar actief 

betrokken is geweest bij het gemeentelijk beleid 27% 28% 30% 

1.c 

Percentage inwoners dat vindt voldoende invloed uit 

te kunnen oefenen op het gemeentelijk beleid 14% 17% 20% 

1.d 

Percentage inwoners dat vindt voldoende informatie 

over beïnvloedingsmogelijkheden van beleid te 

krijgen 37% 42% 43% 

1.e Bekendheid met het leefbaarheidsbudget 38% 40% 45% 

1.17.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Betrokkenheid en invloed 

Prestatiedoelstelling 1.1: Democratisch proces 

In 2011 geven we invulling aan het democratisch proces in Utrecht, onder andere door de raadsbezoeken aan de 

wijken. 

 

De griffie verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. Zij voert het secretariaat, bereidt besluitvorming 

voor en zorgt voor de informatievoorziening. Verder verzorgt de griffie de communicatie over besluitvorming en het 

werk van de gemeenteraad. De gemeenteraad organiseert ook in 2011 om de week een raadsinformatieavond waar 

bewoners en vertegenwoordigers van instellingen kunnen meepraten over de onderwerpen op het programma. Tijdens 

deze avond kunnen raadsleden op een laagdrempelige en informele manier met burgers, organisaties en/of 

wethouders spreken en zo informatie over uiteenlopende onderwerpen vergaren. Zo kunnen Utrechters bijvoorbeeld 

reageren op de collegevoorstellen voor de programmabegroting of op bouwplannen in hun buurt. De 

raadsinformatieavonden worden gemiddeld door 180 bewoners bezocht, waarvan er 20 per avond meepraten. In 2011 

houdt de gemeenteraad volgens de huidige planning 21 raadsinformatieavonden. Daarnaast organiseert de 

gemeenteraad een paar keer per jaar een raadsinformatieavond op locatie. Deze avonden gaan over één onderwerp dat 

speelt in een wijk of buurt. In 2011 organiseert de gemeenteraad zeventien bezoeken aan de Utrechtse wijken, die 

gemiddeld vijftig belangstellenden trekken. Een wijkbezoek heeft meestal een thema dat in overleg met de 

wijkbewoners wordt bepaald. 

 

Met een burgerinitiatief zetten inwoners een door henzelf geformuleerd voorstel, voorzien van een motivering, ter 

besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad of inwoners kunnen, afhankelijk van het soort 

referendum (raadplegend of raadgevend), een initiatief voor een referendum nemen. In 2011 bestaat naar verwachting 

ook de mogelijkheid om dit digitaal te doen. De uitslag is niet bindend, maar een zwaarwegend advies aan de 

gemeenteraad en geldig wanneer minimaal 30% van de kiesgerechtigden stemt. De referendumcommissie is een 

onafhankelijke adviescommissie van de gemeenteraad en fungeert tevens als klachtencommissie voor inwoners en 

gemeenteraad op het gebied van informatievoorziening en campagnes. 

 

De Rekenkamer voert onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, het beheer en de 

organisatie van de gemeente. In 2011 publiceert de Rekenkamer drie rapporten en naar verwachting één 

rekenkamerbrief. Met haar publicaties beoogt de Rekenkamer de gemeenteraad te ondersteunen bij het uitoefenen van 

haar controlerende rol. 

 

                                                           
 
 
35 Opkomst gemeenteraadsverkiezing 2010: 52,5%. 
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Het Utrechts Archief (HUA) beheert de grootste publiek toegankelijke collectie archivalia, boeken en beeldmateriaal 

over Utrecht. De Archiefwet verplicht overheidsorganen de onder hen berustende archiefstukken in goede, geordende 

en toegankelijke staat te bewaren. HUA beheert archieven voor de provincie en de gemeente Utrecht, rijksarchieven in 

de provincie Utrecht én, op aanwijzen van het Rijk, de archieven van de Nederlandse Spoorwegen en van landelijke 

kerkelijke organisaties. Naast overheidsarchieven verwerft en beheert HUA particuliere archieven. Voor het 

gemeenschappelijk beheer is een regeling (WGR) gesloten tussen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 

het gemeentebestuur. In het kader van het bestuursakkoord tussen Rijk en provincies wordt gewerkt aan een 

decentralisatie van Rijkstaken. Mogelijk wordt de provincie Utrecht in plaats van het Rijk nieuwe partner in de 

gemeenschappelijke regeling. HUA heeft naast een zeer druk bezochte website (www.hetutrechtsarchief.nl) sinds 2008 

een pand voor publieksfuncties en kantoren in de voormalige Paulusabdij/Rechtbank. Depots, de kantoren en de 

studiezaal voor originele archiefstukken blijven in het pand aan de Alexander Numankade. Dit pand wordt gerenoveerd 

opgeleverd in februari 2011. Duidelijk is dat in 2014 de capaciteit van de depots van het Utrechts Archief geheel 

gebruikt is. Het Rijk heeft besloten dat rijksdepots met een overschot aan ruimte voor opvang van rijksarchieven in 

provincies met een capaciteitstekort zorg zullen dragen. Ten aanzien van de opvang van nieuwe instroom van 

gemeentelijke archieven moet de gemeente nog een oplossing creëren. In 2009 is HUA gestart met de ontwikkeling 

van een Archiefbank en een digitaal depot. Dat laatste gebeurt in nauwe samenwerking met het Nationaal Archief. Het 

streven is, dat het digitaal depot ook beschikbaar is voor het duurzaam beheer van de digitale archieven van de 

gemeente Utrecht, die vooral na de invoering van het Nieuwe Werken in het in 2013 te voltooien Stadskantoor in 

omvang toenemen.  

 

Prestatiedoelstelling 1.2: Betrokkenheid burgers 

In 2011 vergroten wij de betrokkenheid van de inwoners door het toepassen van de Utrechtse Participatiestandaard bij 

alle plannen van de gemeente, door bewoners en ondernemers vroegtijdig te informeren en te betrekken bij de 

plannen. 

 

In 2009 hebben we afgesproken participatie binnen de gemeente te bevorderen. Met de inbreng van bewoners en 

andere belanghebbenden kunnen we komen tot een betere afweging van belangen, een betere besluitvorming, een 

betere uitvoering en daarmee ook tot een aantrekkelijkere stad. In 2009 pasten we al de Utrechtse Participatie 

Standaard voor complexe bouwprojecten toe, in 2010 hebben we deze standaard ook gemeentebreed vastgesteld en 

afgestemd op de inspraakverordening. De vakdiensten werken wijkgericht en in 2011 gaan zij verder met het opnemen 

van de participatiestandaard in hun werkprocessen. De wijkbureaus adviseren daarbij vanuit hun integrale kennis van 

de wijk, en hun contacten en netwerken in de wijk. In 2011 passen we de participatiestandaard toe bij alle plannen. De 

evaluaties in 2010 van de participatie bij bouwprojecten, de participatie bij buurtveiligheidsprojecten en van de 

kwaliteit van de wijkberichten gebruiken we om de aanpak waar nodig te verbeteren. 

 

Wijkgericht werken geeft aan hoe wij een duurzame relatie met de samenleving willen onderhouden. We willen als 

gemeente meer vraaggericht werken; burgers, ondernemers en professionals in een vroeg stadium betrekken bij de 

ontwikkeling van plannen en maatregelen. We streven naar een wijkgerichte werkwijze die efficiënter en effectiever is. 

In 2011 krijgt de in 2010 al ingezette concrete invulling van dit onderdeel van het collegeprogramma verder gestalte. 

 

Begin 2010 hebben we met de wijkraden een nieuw convenant ondertekend waarin de aanbevelingen van de evaluatie 

van de wijkraden in 2009 zijn verwerkt. De gemeenteraad stelde aansluitend de herziene verordening met de 

afspraken tussen de gemeente en de wijkraden vast. In 2011 blijven we werken aan de samenwerking in de wijk tussen 

de wijkwethouders, de wijkraden en de wijkbureaus en de vraaggerichte inzet van de vakdiensten. Hierbij zoeken we 

vaker de dialoog in plaats van alleen schriftelijk reageren op wijkraadadviezen. Representatieve samenstelling van 

wijkraden vinden we belangrijk, maar we hechten vooral belang aan de inhoudelijke representativiteit van hun 

adviezen. De rol van de wijkraden is opgenomen in de Utrechtse Participatie Standaard. 

 

In 20

• Beter en eerder informeren van belanghebbenden over de participatiemogelijkheden en aansprekende voorbeelden 

an participatie, onder meer via internet en social media. 

11 leggen we de nadruk op: 

v

• etrekken van meer belanghebbenden bij de voorbereiding en uitvoering van ons beleid.  B
• ndersteunen van de wijkraden.  O
• Verbreden van de kennis van participatie bij medewerkers van de gemeente Utrecht en stimuleren van de 

oodzakelijke cultuuromslag. n

• ntwikkelen van nieuwe vormen van participatie zoals e-participatie.  O
• Naar mensen en organisaties toe gaan en samenwerken aan de realisatie van initiatieven uit de stad. 
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Op acht juni vindt de finale van de vijftiende kinderraadsvergadering plaats. Kinderen uit groep 7 van het 

basisonderwijs kiezen dan welk plan van hun leeftijdsgenoten om de wijk te verbeteren uitgevoerd wordt. Ook voor de 

niet-winnende plannen worden mogelijkheden gezocht om ze in afgeslankte vorm uit te voeren, bijvoorbeeld door een 

aanvraag vanuit het leefbaarheidsbudget te stimuleren. 

 

Jongerendenktank U-Shake gaat bijna vier jaar na de oprichting een nieuwe fase in. Naast de bestaande adviserende rol 

van jongeren tussen 12 en 24 jaar, komt er meer aandacht voor de ondersteuning van eigen initiatieven van jongeren 

om hen de kans te geven zich actief in te zetten voor hun stad.  

 

In het burgerjaarverslag verantwoordt de burgemeester zich over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en 

de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie. Daarnaast rapporteert het burgerjaarverslag over de 

behandeling van klachten en meldingen en de behandeling van bezwaarschriften. Sinds de invoering van het duale 

stelsel in gemeenten is de burgemeester wettelijk verplicht tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag aan de 

gemeenteraad (Gemeentewet, artikel 170). Waarschijnlijk geldt deze verplichting vanaf 2010 niet langer. In het najaar 

van 2010 bespreken we of (en zo ja, in welke vorm) we het burgerjaarverslag handhaven. 

 

Prestatiedoelstelling 1.3: Invloed burgers 

Wij vergroten de leefbaarheid in de wijken door met het leefbaarheidsbudget de sociale cohesie te stimuleren en bij te 

dragen aan een veilige en prettige leefomgeving. 

 

Het leefbaarheidsbudget is gericht op verzoeken vanuit de wijk om eenmalige voorzieningen of sociale activiteiten te 

honoreren. Een nevendoel is het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners voor de leefbaarheid 

in hun buurt. Vanaf 2010 is het budget verlaagd van 10 miljoen euro naar 7 miljoen euro: 0,7 miljoen euro per wijk. 

Over kleinere initiatieven (tot 0,02 miljoen euro) beslist de wijkmanager. De wijkwethouder beslist over de grotere 

aanvragen (tussen de 0,02 miljoen euro en de 0,05 miljoen euro). Vaak moet de initiatiefnemer een 

handtekeningenlijst overleggen om voldoende draagvlak in de buurt te kunnen aantonen. Ons college neemt een 

besluit over initiatieven groter dan 0,05 miljoen euro. Het aantal gehonoreerde initiatieven in 2009 was 3.525. We gaan 

er van uit dat het aantal vanaf 2010 wat afneemt. 

 

In 2008 en 2009 voerden we een algemene campagne om het leefbaarheidsbudget onder de aandacht te brengen. In 

2010 hebben we dit achterwege gelaten. De belangstelling voor het leefbaarheidsbudget was zo groot dat uitputting 

van het budget voor het einde van het jaar dreigde. Mogelijk blijft de bekendheid van inwoners met het 

leefbaarheidsbudget hierdoor iets achter bij 2009 en wordt het doel voor 2010 van 40% bekendheid niet gehaald. 

Samenwerking en belangenbehartiging 

Prestatiedoelstelling 2.1: Samenwerking en belangenbehartiging 

Samenwerking met gemeenten in de regio, de provincie Utrecht, de Randstadoverheden, de vier grote steden, het Rijk 

en de Europese Commissie - met als doel het Utrechtse belang goed te behartigen én bijdragen te leveren aan goed 

bestuur op hogere schaal. 

 

De s

• inancieel: de gemeente is voor inkomsten afhankelijk van andere overheden, vooral van de nationale. 
amenwerking met andere overheden heeft vier redenen: 

 F
• Beleidsmatig: gemeentelijk beleid wordt (mede) bepaald door wetten, regels en beleid afkomstig uit ‘Den Haag’ en 

Brussel’. Regelmatig is lobby nodig om wetten, regels en beleid te beïnvloeden.  ‘

• Schaal: veel maatschappelijke opgaven overstijgen de grens van de gemeente; soms doen ‘Den Haag’ of ‘Brussel’ 

lleen zaken met bijvoorbeeld de regio of de Randstad. a

• Effectiviteit: eendracht maakt macht, zie bijvoorbeeld de G4-samenwerking. 

 

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) is één van de zeven Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen)-plusregio’s in 

rland. Dit geeft de regio een stabiele wettelijke basis. Speerpunten in 2011: Nede

• Uitvoeren van de geactualiseerde uitvoeringsafspraken Regionaal Structuurplan (RSP) 2010-2015, die betrekking 

ebben op ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, groenontwikkeling en volkshuisvesting.  h

• Werken aan betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid door prioriteiten op het gebied van infrastructuur, 

openbaar vervoer en planvorming aan te pakken (onder meer door het uitvoeren van projecten uit de pakketstudie 

en het uitwerken van de integrale OV-visie).  
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• Vaststellen van de Regionale Agenda 2011-2014. Deze Agenda vormt als het ware een programma-akkoord van het 

algemeen bestuur van het BRU. 

 

Bij veel onderwerpen trekken de provincie Utrecht, het BRU en de gemeente samen op. In 2011 en volgende jaren 

werken gemeente en provincie samen aan de uitvoering van de ‘Samenwerkingsagenda’, waarover we in 2008 

raken maakten. Deze afspraken gaan onder meer over: afsp

• eugdbeleid en jeugdzorg;  j
• e Utrechtse Krachtwijken;  d
• innenstedelijke woningbouw;  b
• e Vrede van Utrecht (2013) en Utrecht Culturele Hoofdstad (2018);  d
• groen in en rond de stad. 

 

In de Noordvleugel Utrecht (NV Utrecht) werken provincie, gemeente en BRU samen met de gemeenten Amersfoort en 

Hilversum, en de gewesten Eemland en Gooi- en Vechtstreek. In 2009 is de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht, met keuzen 

voor woningbouw en bereikbaarheid in de Utrechtse regio, vastgesteld. De Ontwikkelingsvisie wordt als basis voor 

toekomstige ruimtelijke strategische plannen van de partners gebruikt. De gebiedsagenda wordt benut voor het 

agenderen van projecten en de daarmee samenhangende financiering vanuit het Rijk en de regio. Belangrijk 

aandachtspunt voor de NV Utrecht is onder andere het realiseerbaar maken van de binnenstedelijke bouwopgave om 

de omringende landschappen te sparen. 

 

De samenwerking binnen de Randstad stond in de vorige Kabinetsperiode in het teken van het programma Randstad 

Urgent. Randstad Urgent is een programma van 35 projecten die zijn bedoeld om de bereikbaarheid, de economie en 

het leefklimaat van de Randstad te versterken. Voor de regio Utrecht zijn vooral de projecten 'Draaischijf Nederland' en 

'Duurzaam bouwen in de Utrechtse regio' van belang. Onderdeel van Randstad Urgent is de in 2009 door de Tweede 

Kamer vastgestelde toekomstvisie Randstad 2040, met een langetermijnperspectief voor de projecten uit Randstad 

Urgent. Via uitvoeringsallianties, en mogelijk een nieuwe generatie 'sleutelprojecten', krijgt de visie in 2010 concreet 

vorm. Op dit moment is nog niet bekend of, en zo ja hoe, een nieuw kabinet dit programma continueert.  

 

De gemeente Utrecht is, zoals alle Nederlandse gemeenten, lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Doelen van de VNG zijn gemeenschappelijke belangenbehartiging bij het Rijk, uitwisseling van expertise en het 

afsluiten van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor gemeenteambtenaren. 

 

De s

• eïnvloeding van beleid dat door 'Den Haag' en 'Brussel' wordt gemaakt; 
amenwerking van de vier grote steden (G4) Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht heeft twee doelen: 

 b
• 'leren van elkaar'. 

 

De coördinatie van de G4-samenwerking ligt bij de vier burgemeesters. De samenwerking kent geen formele basis, 

maar de vaak gezamenlijk uitgedragen opvattingen leggen in ‘Den Haag’ stevig gewicht in de schaal. In ‘Brussel’ zijn 

de G4 vertegenwoordigd in een gezamenlijk kantoor.  

 

Prestatiedoelstelling 2.2: Internationale samenwerking 

Ontwikkelen van het internationale karakter van stad en gemeente door samenwerking en uitwisseling van kennis en 

informatie op internationaal niveau. Onder andere via internationale netwerken, stedenbanden en de ondersteuning 

van particuliere initiatieven. 

 

Om het internationale karakter van Utrecht uit te bouwen, zoeken we actieve samenwerking met steden en in projecten 

en en buiten Europa. Dit doen we door: binn

• obby Europa en Brussel: onder meer via het G4-kantoor Brussel.   L
• Europese stedennetwerk: Eurocities en het Similar Cities Netwerk met als doel kennis uit te wisselen en meer 

projecten met Europees geld uit te voeren. Uitwisseling via stedenband met Brno in Tsjechië. Samenwerking met 

alta en internationale ondersteuning bij de ambities voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018. M

• Landen van Herkomst: ondersteunen van initiatieven voor uitwisseling en samenwerking met de 'landen van 

erkomst' van Utrechters. h

• Millennium Gemeente: bijdragen aan particulieren initiatieven die de Millenniumdoelen ondersteunen en 

stedenband met León in Nicaragua. 
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Het aantal samenwerkingsprogramma's is één minder omdat we Brno ondergebracht hebben binnen het Europese 

stedennetwerk en León binnen Millenniumgemeente. We gaan vanaf 2011 Utrecht internationaal op de kaart zetten als 

duurzame stad in samenwerking met diverse instellingen. 

 

Prestatie-indicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1.1.a Aantal bezoeken gemeenteraad aan iedere wijk 1,4 2 2 

1.1.b Aantal rapporten rekenkamer 3 3 3 

1.1.c Aantal brieven rekenkamer 0 2 2 

1.1.d Aantal raadsinformatieavonden 20 21 20 

1.2.a Maximumtermijn reactie wijkraadadviezen, tussenbericht 4 weken 1 maand 1 maand 

1.2.b 

Maximumtermijn reactie wijkraadadviezen, definitief 

antwoord 

72% binnen 6 

maanden 6 maanden 6 maanden 

1.3 Aantal gerealiseerde leefbaarheidsprojecten 3.523 3.000 3.000 

2.2 Aantal internationale samenwerkingsprogramma’s 5 4 4 

1.17.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Democratisch proces 11.962 9.913 10.090 10.098 10.092 10.092 

Betrokkenheid Burgers 7.046 5.869 4.925 5.077 5.056 5.056 

Invloed burgers / leefbaarheid 11.222 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Samenwerking en belangenbehartiging 2.412 2.213 2.578 2.794 2.783 2.783 

Internationale samenwerking 625 634 614 614 613 613 

       

Totaal lasten 33.267 25.628 25.207 25.583 25.545 25.545 

       

Baten       

Democratisch proces 58 66 66 66 66 66 

Betrokkenheid Burgers 478 0  0 0 0 0 

Invloed burgers / leefbaarheid 53 0  0 0 0 0 

Samenwerking en belangenbehartiging 204 0  0 0 0 0 

Internationale samenwerking 46 0  0 0 0 0 

       

Totaal baten 839 66 66 66 66 66 

       

Saldo lasten en baten 32.428 25.562 25.140 25.517 25.479 25.479 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 7.861 0 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 24.567 25.562 25.140 25.517 25.479 25.479 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht. 
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Betrokkenheid burgers 

De begrote lasten nemen in 2011 met 0,944 miljoen euro af ten opzichte van de begroting 2010. Dit wordt voor 

0,639 miljoen euro verklaard door een budgetoverheveling naar de Dienst Ondersteuning die in de nominale begroting 

2010 nog tijdelijk administratief was verwerkt binnen het programma Algemene Ondersteuning. Daarnaast wordt de 

lastenafname vooral verklaard door een lagere toerekening in 2011 van de lasten van de wijkbureaus aan het 

programma Lokale Democratie en Wijkgericht Werken in (0,233 miljoen euro). Hiertegenover staat een hogere 

toerekening aan de programma's Publieksdienstverlening en Veiligheid. Bij de eerstvolgende technische wijzigingen 

passen we dit aan. 

 

Samenwerking en belangenbehartiging 

De toename van de begrote lasten met 0,365 miljoen euro in 2011 wordt vooral veroorzaakt doordat de toerekening 

van de overhead in de nominale begroting 2010 aan de doelstelling 'samenwerking en 

belangenbehartiging' abusievelijk op verkeerde manier is verwerkt. 

 



Algemene doelstelling 

 Wonen en monumenten 

 

Ontwikkelen en behouden van de kwaliteit van 

wonen, bewaken van de kwaliteit en het 

passend gebruik van de bebouwde 

leefomgeving en benutten van 

cultuurhistorische waarden. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Vergroten van het aanbod en 

kwaliteit van woningen voor alle 

groepen woningzoekenden. 

 1.1 Faciliteren van de productie in stad en 

wijk. 

 

3.683 

      

 

 

 1.2.Verbeteren van huisvesting van 

bijzondere doelgroepen en het vergroten 

van kansen op de woningmarkt voor 

woningzoekenden. 

 949 

      

 

15.788 

 

 

7.756 

 2. Bevorderen en behouden van een 

veilige en gezonde bebouwde 

leefomgeving van voldoende kwaliteit 

en een passend gebruik van terreinen 

en gebouwen. 

 

2.1 B

• Vergunningverlening en toezicht op 

alle wettelijk vereiste vergunningen 

oor de bebouwde leefomgeving. 

ebouwde leefomgeving 

v

• Handhaving van het naleefgedrag van 

wet- en regelgeving voor de bebouwde 

eefomgeving. l

• Optimalisering van de uitvoering van 

vergunning, toezicht en handhaving 

door middel van onderzoek, 

programmering en advisering. 

 

888 

   Totaal bebouwde leefomgeving  24.432 

      

 3. Waarborgen van het behoud en 

gebruik van monumenten en 

cultuurhistorische waarden. 

 3.1 Waarborgen van het behoud, herstel en 

gebruik van monumenten en vergaren van 

cultuurhistorische kennis en deze 

uitdragen en inbrengen in plannen.  

3.277 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.18 Wonen en Monumenten 

Algemene doelstelling 

Ontwikkelen en behouden van de kwaliteit van wonen, bewaken van de kwaliteit en het passend gebruik van de 

bebouwde leefomgeving en benutten van cultuurhistorische waarden. 

 

Dit b

• e beschikbaarheid van voldoende en goede woningen voor alle groepen woningzoekenden. 
etekent dat wij op kwantitatief én kwalitatief gebied aan de stad werken gericht op: 

 D
• De uitvoering van de wet- en regelgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van de 

bebouwde leefomgeving. Dit omvat in het onder andere: de bestaande voorraad, bouwen en slopen, ruimtelijke 

ordening, huisvesting, brandveiligheid, milieu (bedrijven en bodem), horeca, kansspelen en prostitutie. In 2011 

ordt de uitvoering aangestuurd door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). w

• Het verbeteren van het functioneren van het één loket principe voor alle aanvragen en meldingen. Het inzetten van 

CT voor de publieksdienstverlening aan burgers en bedrijven. I

• et bevorderen van het naleefgedrag aan wet- en regelgeving door burgers en bedrijven.  H
• De naleving van regels ter bevordering van de bodemkwaliteit bij bodemsaneringen, het hergebruik van grond op 

ndere locaties en bij calamiteiten. a

• De programmatische en integrale handhaving conform de Utrechtse handhavingsmix (uitwerking van de 'Nota 

euzes in de handhaving'; een visie op de handhaving van de regels in de gemeente Utrecht). K

• e beperking van negatieve effecten van bedrijfsmatige activiteiten op de leefomgeving.  D
• De optimalisering van de publieksdienstverlening door de organisatie te moderniseren en 

lanttevredenheidsonderzoek te verrichten. k

• et bevorderen van behoud, gebruik en herstel van monumenten.  H
• Het benoemen van cultuurhistorische waarden en dit integreren in ruimtelijke ordening en ontwikkellocaties. 

1.18.1 Wat willen we bereiken? 

Effectdoelstelling 1: Aanbod en kwaliteit van woningen 

Vergroten van het aanbod en kwaliteit van woningen voor alle groepen woningzoekenden. 

 

Aan de hand van de Woonvisie 2009-2019 zetten wij ons in voor een hoge productie en voor een betere verdeling van 

de vrijkomende woningen over de verschillende doelgroepen. Met doorstroming zorgen wij voor verbeterde 

toegankelijkheid van vooral de sociale huurwoningmarkt. Het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie geeft ons 

instrumenten om de ontwikkeling van de huur- en koopwoningmarkt te stimuleren. 

 

Volume en tempo van de woningproductie blijven van groot belang, terwijl als gevolg van de kredietcrisis in 2011 

waarschijnlijk maximaal 1.800 woningen kunnen worden opgeleverd (Leidsche Rijn 1.100 en binnenstedelijk gebied 

700). Het accent ligt op binnenstedelijk bouwen, waartoe uitvoering wordt gegeven aan het vast te stellen masterplan 

binnenstedelijk bouwen, in samenhang met de woonvisie.  

 

Daarnaast zetten wij in op het vergroten van de kwaliteit van de woningvoorraad.  

 

Effectdoelstelling 2: Bebouwde leefomgeving 

Bevorderen en behouden van een veilige en gezonde bebouwde leefomgeving van voldoende kwaliteit en een passend 

gebruik van terreinen en gebouwen. 

 

Ons beleid is erop gericht de kwaliteit van de gebouwvoorraad te handhaven en waar nodig te verbeteren. Wij zien toe 

op een rechtvaardige woonruimteverdeling en op het in bestemmingsplannen vastgelegde gebruik. Ook beschermen 

we het leefmilieu tegen aantasting door bedrijfsmatige activiteiten en bodemverontreiniging. Verder dragen we bij aan 

een veilige leefomgeving rondom horeca en prostitutie.  
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Effectdoelstelling 3: Monumenten en cultuurhistorische waarden 

Waarborgen van het behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden. 

 

Wij zetten ons in voor de instandhouding en het gebruik van gebouwd en archeologisch erfgoed. Wij vinden deze van 

belang voor de identiteit van de stad en tevens een belangrijke economische factor. Ons erfgoed draagt bij aan een 

kwalitatief hoogwaardige omgeving die Utrecht als stad van Kennis en Cultuur kan faciliteren. Wij zetten 

cultuurhistorie, zo mogelijk in samenwerking met maatschappelijke partners, ook nadrukkelijk in voor stadspromotie 

en stadsontwikkeling. 

 

Wij stimuleren eigenaren bij goed gebruik en beheer, onderzoeken cultuurhistorische waarden en leggen deze vast met 

daarbij een actief publieksbereik. De zorg voor cultuurhistorisch waardevolle objecten, waaronder 3.000 beschermde 

monumenten, draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit, de identiteit en eigenheid van de stad. Daarnaast zetten wij 

cultuurhistorische, waaronder archeologische, structuren in bij ruimtelijke ontwikkelingen waaronder Polder 

Rijnenburg. Wij blijven ons ook inzetten voor het Romeinse erfgoed, in Leidsche Rijn en andere stadsdelen, door het 

uitwerken van onderzoeken, het beschermen van archeologische waarden en het inzetten op publieksbereik. In het 

(kern)winkelgebied in de binnenstad blijven wij hergebruik van leegstaande verdiepingen van winkelpanden voor 

wonen stimuleren. 

 

Relevante omgevingsfactoren 

Wij bouwen zelf geen woningen, maar hebben een regisserende en faciliterende rol. Onze (financiële) sturingsmiddelen 

zijn beperkt. De woningbouwproductie, zowel koop- als huurwoningen, is sterk afhankelijk van 

consumentenvertrouwen en rijksbeleid. De donkere wolken van rijksbezuinigingen, door mogelijke aanpassing van de 

hypotheekrenteaftrek, en financiële positie van de corporaties en het beëindigen van stimuleringsregelingen, werpen 

hun schaduw vooruit. 

 

Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Deze wet bepaalt dat 

er één geïntegreerde omgevingsvergunning wordt afgegeven, die voorheen onder diverse verschillende wetten vielen. 

Dat betekent dat naast de Woningwet, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer ook de wet en 

regelgeving die betrekking heeft op onder andere monumenten, verontreiniging oppervlaktewater, gemeentelijke en 

provinciale verordeningen en natuurbescherming bij de integrale vergunningverlening betrokken worden. Daarnaast 

zijn we nu ook verantwoordelijk voor de integrale handhaving op de naleving van de voorschriften die aan de 

omgevingsvergunning verbonden zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het proces van de vergunningverlening 

handhaving, digitalisering en samenwerking en vraagt om een andere werkwijze en een andere ICT. Wij hebben ons 

goed voorbereid, doch deze verstrekkende verandering in de publieke dienstverlening blijkt vaak beperkt 

voorspelbaar. De noodzakelijke ICT is vooraf vaak veel belovend, de realisatie ervan blijkt tijdrovend, vergt altijd weer 

maatwerk en wordt daarmee kostbaar. 

 

De economische crisis waarin wij verkeren leidt tot minder bouwplannen en minder legesopbrengsten. Verdergaande 

deregulering van de bouwregelgeving is tegelijk met de invoering van de Wabo door gezet. 

 

De noodzakelijke modernisering van de organisatie maakt dat de uitvoering sterk onder druk staat. Wij zullen de 

uitvoering op peil houden zodat vergunningverlening, toezicht en handhaving adequaat kan blijven uitgevoerd. 

 

Het in 2010 door het Rijk ingezette project Modernisering Monumentenzorg zullen wij verder inbedden in ons 

gemeentelijk beleid voor monumenten en cultuurhistorie, met een effectieve inzet van kennis en middelen. De eerste 

ervaringen met betrekking tot de bevoegdheden van de verschillende overheidslagen op grond van de nieuwe 

archeologiewetgeving zullen, mede op basis van jurisprudentie, bepalend worden voor de uitvoering van ons 

archeologiebeleid.  
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Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.a Nieuwbouwwoningen binnenstedelijk  1.600 700 1.200 

1.b Nieuwbouwwoningen Leidsche Rijn 1.600 1.100 1.700 

1.c Wachttijd huurwoning aanbodsysteem (in jaren) 7,25 7,5 6,7 

2.a Percentage bouwplannen getoetst conform 

vastgesteld protocol 

100% 100% 100% 

2.b Gegronde bezwaren op afgegeven beschikkingen 0,76% <0,8% <0,8% 

2.c Resterend aantal slechte panden  328 228 128 

3.a Verbeteren 200 in matige /slechte staat verkerende 

panden op de gemeentelijke monumentenlijst in de 

periode 2004 – 2014 (meerjarenaanpak). 

7 (totaal 126 

vanaf 2004)  

10  10 

3.b Integreren cultuurhistorie in Ruimtelijke 

Ordeningsprojecten en bestemmingsplannen 

Alle RO projecten 

/ bestemm.pl. 

Alle RO projecten 

/ bestemm.pl. 

Alle RO projecten 

/ bestemm.pl. 

 

Toelichting 

1.a/b De indicator voor gerealiseerde nieuwbouwwoningen is dit jaar met het oog op leesbaarheid gesplitst in de twee 

indicatoren: binnenstedelijk en Leidsche Rijn. 

1.c In 2010 is een langere wachttijd in jaren gerealiseerd dan in de begroting van 2010 werd aangegeven (6,5 jaar). 

Wij verwachten daardoor tevens een minder sterke terugloop van de lengte van de wachttijd dan eerder begroot 

voor 2013 (5,4 jaar). Wij zullen een analyse maken van de samenstelling van de wachtlijsten en inzetten op 

vermindering van de wachttijden middels een aantal in het collegeprogramma genoemde maatregelen. 

2.c In 2005 telde Utrecht volgens de kwaliteitsmonitor 600 slechte panden. Daarvan pakken we jaarlijks gemiddeld 

50 panden aan. Daarnaast blijven we de kwaliteit van de panden monitoren om ervoor te zorgen dat de toename 

van nieuwe slechte panden beperkt blijft. 

3.a Door afroming van de programmareserve (het Utrechts Restauratiefonds) in 2010 kunnen vooralsnog geen 

financieringen voor restauratie van gemeentelijke monumenten worden verstrekt. 

1.18.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Aanbod en kwaliteit van woningen 

Prestatiedoelstelling 1.1: Productie 

Faciliteren van de productie in stad en wijk. 

 

• Wij zorgen voor het opstellen en monitoren van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie en het Nieuw 

fsprakenstelsel. A

• Wij zien toe op de naleving van de productieafspraken voor de derde periode 'Utrecht Vernieuwt', die samenhangen 

et het Nieuw Afsprakenstelsel. m

• ij presenteren de monitor prestatieafspraken 2010.  W
• ij presenteren de voortgang van het woningbouwprogramma.  W
• Wij ronden de stimuleringsregeling woningbouwproductie Utrecht af en voeren de provinciale stimuleringsregeling 

oningbouwproductie uit. w

• Wij geven invulling aan de samenwerkingsagenda met de Provincie. 

 

Verbeteren van kwaliteit van wonen in stad en wijk. 

 

• Wij verwerken de resultaten van de evaluatie in het omzettingsbeleid en continueren het omzettingsbeleid. 

• ij zorgen dat het Politie Keurmerk Veilig Wonen wordt toegepast.  W
• ij voeren de pilot Huurteams Utrecht uit en presenteren de evaluatie.  W
• Wij zetten in op duurzaamheid (vooral energiebesparing) door bij nieuwbouw en herstructureringsprojecten nieuwe 

echnologische ontwikkelingen in te passen. t

• Wij implementeren, in regionale afstemming, de veranderde huisvestingswet in Utrecht na inwerkingtreding. 
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Prestatiedoelstelling 1.2: Verbetering huisvesting bijzondere doelgroepen 

Verbeteren van huisvesting van bijzondere doelgroepen en het vergroten van kansen op de woningmarkt voor 

woningzoekenden. 

 

Bijzondere doelgroepen zijn ouderen, gehandicapten, starters, studenten en mensen in maatschappelijke opvang, vaak 

in combinatie met zorg en welzijn. 

 

• Wij continueren de starterslening en voeren de provinciale starterslening uit.  

• ij zorgen voor huisvesting van de statushouders.  W
• ij dragen zorg voor de afspraken rond woonruimteverdeling en voor de contracten rond woningtoewijzing.  W
• ij zien in regionaal verband toe op de afspraken rond de sociale woningbouw en doelgroepen.  W
• Wij onderzoeken mogelijkheden om meer inzicht te geven in de wachtlijst voor vooral de urgente en actieve 

oningzoekenden en de wachttijd te bekorten. w

• Wij maken afspraken over de (nieuw)bouwopgave levensloopbestendige- en rolstoelwoningen. 

 

Het uitvoeren van de woonvisie samen met externe partners met zorgvuldige participatie in de herstructurering en 

betere benutting van de woningvoorraad. 

 

• Wij brengen samenhang tussen prestatieafspraken, DUO-afspraken en de woonvisie/uitvoeringsprogramma 

iddels het Nieuw Afsprakenstelsel. m

• Bij 'Utrecht Vernieuwt' blijven wij werken aan de participatie en het draagvlak onder bewoners, vooral bewoners die 

oeilijk te bereiken zijn. Wij ondersteunen bewonersorganisaties die actief zijn op stedelijk niveau. m

• Wij streven naar het verbeteren van het Stedelijk Protocol rond participatie, in termen van processnelheid en 

fstemming met procedures.  a

• Wij intensiveren onze contacten en maken indien nodig afspraken met particuliere verhuurders, corporaties en 

ndere (markt)partijen. a

• Wij geven bewoners middels het (collectief) particulier opdrachtgeverschap gelegenheid te participeren in de 

woningbouwproductie. 

Bebouwde leefomgeving 

Prestatiedoelstelling 2.1: Bebouwde leefomgeving 

Ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben wij de bestaande 

prestatie Bebouwde omgeving gespecificeerd in drie onderliggende prestaties, waarmee tevens het onderscheid tussen 

vergunningverlening en handhaving wordt verhelderd.  

 

Vergunningverlening en toezicht op alle wettelijk vereiste vergunningen voor de bebouwde leefomgeving. 

 

• We voeren de wet- en regelgeving uit waaronder het omgevingsrecht. 

• We verzorgen de publieksbalie Bouwen, Wonen en Ondernemen zowel voor aanvragers als andere 

elanghebbenden. b

• e toetsen vergunningaanvragen op adequate wijze.  W
• Aan de balie handelen we alle klachten en meldingen af die aan de dienstverlening van het programma 

Publieksdienstverlening gerelateerd zijn. 

 

Handhaving van het naleefgedrag van wet- en regelgeving voor de bebouwde leefomgeving. 

 

• We voeren het handhavingsprogramma uit en leggen dat in een verslag vast. 

• Wij richten onze aandacht onder andere op de veiligheid en gezondheid van de bebouwde leefomgeving 

(bebouwing, milieu bedrijven en bodem), woonfraude en een veilige leefomgeving rondom horeca, seksinrichtingen 

n speelautomatenhallen. e

• e aanpak van Holle Kiezen is geïntegreerd in de aanpak slechte panden binnenstad.  D
• ij de integrale handhaving van woningomzettingen werken we samen met de veiligheidsregio Utrecht.  B
• e ontwikkelen een integraal handhavingsprogramma Wabo en Stadsontwikkeling.  W
• We geven voorlichting en informatie ter bevordering van het naleefgedrag van burgers en bedrijven. 
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Optimalisering van de uitvoering van vergunning, toezicht en handhaving door middel van onderzoek, programmering 

en advisering. 

 

• We volgen en implementeren de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. 

• We monitoren de effecten van de invoering van de Wabo om te bezien of de beoogde voordelen voor burger en 

edrijfsleven ook gerealiseerd worden. Hierover rapporteren wij in ons jaarverslag. b

• e onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking met de nog op te richten regionale uitvoeringsorganisaties.  W
• We bewaken en analyseren trends en effecten in de kwaliteit van de bebouwde omgeving, illegale bouw en illegaal 

ebruik. g

• e implementeren een landelijk protocol voor het toetsen van bouwconstructies.  W
• We stellen jaarlijks een integraal handhavingsprogramma op. Voor de prioritering maken we gebruik van een risico 

nalyse en houden we rekening met wat er bestuurlijk wordt gewenst en wat er in de wijken speelt. a

• e samenstelling van het handhavingsprogramma is op de Wabo afgestemd.  D
• We zetten de capaciteit voor het toezicht op de naleving van de regelgeving milieu bodem zo optimaal mogelijk in, 

m het risico op vertraging van projecten en op fraude met vervuilde grond zo klein mogelijk te houden. o

• We verrichten klantonderzoeken naar de uitvoering van onze publiekstaken. De resultaten gebruiken we om onze 

ienstverlening te verbeteren. d

• We geven een impuls aan de modernisering van de organisatie. 

Monumenten en cultuurhistorische waarden. 

Prestatiedoelstelling 3.1: Monumenten en culturele historie 

Behouden, gebruiken en herstellen van monumentale objecten en cultuurhistorische kennis uitdragen en inbrengen in 

plannen. 

 

Het Rijk heeft in 2010 de implementatie van de modernisering van de monumentenzorg (traject MoMo OCW) ingezet. 

Wij willen de in 2010 in gang gezette actualisering van ons erfgoedbeleid afronden en een nieuwe erfgoedagenda en 

een integrale erfgoedverordening opstellen. Daarbij zullen wij ook duurzaamheid en groene monumenten betrekken. 

Vanuit onze inzet op maatschappelijk draagvlak en participatie zullen wij private organisaties in het erfgoedveld hierbij 

betrekken. Wij adviseren eigenaren over instandhouding van (beschermde) monumenten en ondersteunen dan wel 

adviseren deze bij de financiering. Door de uitputting van het Utrechts Restauratiefonds leggen wij de nadruk op de 

advisering en begeleiding bij behoud van monumentale waarden, gericht op kwaliteit en efficiënte inzet van 

particuliere middelen en subsidies van andere overheden. Voor de meer dan gemiddeld bijzondere panden willen wij 

ons in het bijzonder inspannen. Onder de noemer 'Behoud door ontwikkeling' willen wij dit inhoud geven door naast 

bescherming actief te streven naar passend (her)gebruik. In de afgelopen jaren verzamelde kennis over de stad zal in 

publicaties, rapportages en toegankelijke archivering worden bewaard. Via ons gemeentelijk archeologiebeleid, op 

basis van archeologiewetgeving, geven we sturing aan archeologisch onderzoek. Wij ondersteunen particuliere 

initiatieven en activiteiten, waaronder Kerken Kijken en de Open Monumentendag (totaal 60.000 bezoekers per jaar).  

 

• De instandhouding van 31 kerkgebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst ondersteunen wij met 

nderhoudssubsidies. o

• Wij ondersteunen het streven van de NV Wonen boven winkels om in Utrecht vijftien woningen te realiseren in het 

ern- winkelgebied. k

• De kwaliteit en wijze van uitvoering, bij monumenten van groot belang, bewaken wij door middel van de advisering 

an vergunningaanvragen in het kader van de Wabo. v

• Vanuit de doelstelling Behoud door ontwikkeling hebben wij speciale aandacht voor – herbestemming van – 

naoorlogse) schoolgebouwen, industrieel erfgoed en kerkgebouwen. (

• ij toetsen en begeleiden archeologische onderzoeken van derden en voeren waar nodig eigen onderzoek uit.  W
• Wij borgen de resultaten van archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek in (basis)rapportages en het beheer van 

ondsten in het (archeologisch) depot. v

• Wij werken mee aan c.q. geven publicaties uit ten behoeve van verspreiding van kennis over de ontwikkeling van de 

tad en verzorgen vakgroepgerichte lezingen en rondleidingen. s

• We werken verder aan De Kraag van Utrecht van het landelijke programma 'de Nieuwe Hollandse Waterlinie' dat zich 

richt op het behoud, veiligstellen en herstel van aanwezige waarden en het vergroten van de beleefbaarheid, 

toegankelijkheid en maatschappelijke betekenis van de nieuwe Hollandse Waterlinie. De Minster van OCW gaat de 

waterlinie integraal aanwijzen als beschermd Rijksmonument. Dit zal voor het Utrechtse deel in 2011 waarschijnlijk 

zijn beslag krijgen. 
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Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1.a 

Rapportage prestatieafspraken/ Nieuw Afspraken 

stelsel 1 1 1 

1.1.b Aantal certificaten Politie Keurmerk Veilig Wonen 270 1.000 1.000 

1.2 Aantal verstrekte starterleningen 165 300 n.v.t. 

2.1.a 

Toetsen bouwaanvragen conform het Utrechtse 

protocol 'SUPER' van 2009  Niveau 4 SUPER SUPER SUPER 

2.1.b 

Uitvoeren bouwtoezicht conform landelijk 

toezichtprotocol 

Conform landelijk 

toezichtprotocol 

Conform landelijk 

toezichtprotocol 

Conform landelijk 

toezichtprotocol 

2.1.c Handhavingsprogramma uitvoeren 

Programma 2009 

plus zeven extra 

projecten Programma 2011 Programma 2014 

2.1.d 

Handhavingsprogramma afgelopen jaar evalueren 

en programma komend jaar vaststellen 

Programma 2008 

is geëvalueerd en 

Programma 2009 

is vastgesteld 

Programma 2010 

evalueren en 

Programma 2011 

vaststellen 

Programma 2013 

evalueren en 

Programma 2014 

 vaststellen 

3.1.a Financiering en subsidies 31 35 35 

3.1.b Archeologische / bouwhistorische Onderzoeken 60 60 60 

3.1.c 

(Bijdragen aan) publicaties en tentoonstellingen, 

Kerken Kijken en Open Monumentendag. 71 circa 50 circa 50 

 

Toelichting: 

1.1.b Er wordt een voorstel gedaan om de subsidieregeling in dezelfde omvang voort te zetten, zodat het begrote 

aantal certificaten gehaald kan worden. 

1.2 Deze indicator wordt sterk beïnvloed door marktomstandigheden en is gebaseerd op huidige 

ervaringsgegevens. Wij verwachten dat in 2014 het beschikbare budget volledig besteed is. 

2.a  In 2009 hebben we het Utrechtse protocol SUPER verbeterd en qua diepgang in overeenstemming gebracht met 

de landelijk aanbevelingen van de Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen (CKB). 

3.1.a Het betreft 31 subsidies voor kerkgebouwen (meerjarenprogramma Kerkenregeling 2009-2014) en een raming 

van 4 subsidies van OCW voor Rijksmonumenten (aanvragen van particulieren in 2011). Bij eigenaren is 

daarnaast een terughoudende investeringsbereidheid merkbaar (crisiseffect). 

1.18.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Faciliteren productie in stad en wijk 8.136 8.669 3.683 3.682 3.681 3.681 

Huisvesting bijzondere doelgroepen 876 959 949 949 948 948 

Bebouwde leefomgeving 21.710 25.566 24.432 24.219 24.211 24.211 

Monumentale en culturele historie 5.760 3.317 3.277 3.276 3.275 3.275 

       

Totaal lasten 36.482 38.511 32.342 32.126 32.115 32.115 
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Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Baten       

Faciliteren productie in stad en wijk 6.004 19 19 19 19 19 

Huisvesting bijzondere doelgroepen -25 0  0 0 0 0 

Bebouwde leefomgeving 16.947 20.516 20.516 20.516 20.516 20.516 

Monumentale en culturele historie 905 175 326 326 326 326 

       

Totaal baten 23.830 20.710 20.861 20.861 20.861 20.861 

       

Saldo lasten en baten 12.652 17.801 11.481 11.264 11.254 11.254 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 1.028 328 328 328 328 328 

Onttrekking reserves 5.834 763 763 563 563 563 

       

Saldo na mutaties reserves 7.846 17.366 11.046 11.030 11.019 11.019 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Faciliteren productie in wijk en stad 

In 2011 dalen de lasten ten opzichte van 2010 met 4,986 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2010 een 

incidentele bijdrage van 5 miljoen euro is opgenomen voor het Stimuleringsfonds Woningbouwproductie Utrecht. 

 

Bebo

• Ten opzichte van 2010 dalen de lasten met 1,134 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2010 een 

eenmalig budget van 0,516 miljoen euro is begroot voor de implementatie van de Wabo. De verdere daling van de 

lasten met 0,618 miljoen euro volgt uit de verminderde inzet op vergunningverlening en toezicht vanwege de 

erugloop van het aantal bouwaanvragen als gevolg van de recessie. 

uwde leefomgeving 

t

• Vanwege de verwachte terugloop van het aantal (bouw) aanvragen en de daaraan gekoppelde inkomsten uit leges 

hebben wij nadere voorstellen uitgewerkt waarmee wij de lasten en baten binnen het regime van de 

kostendekkendheid vanaf 2010 neerwaarts bijstellen. Deze actualisatie van de ramingen verwerken wij in de derde 

echnische wijziging 2010, die gelijktijdig met deze programmabegroting aan u wordt voorgelegd. t

• Verder verlagen wij vanaf 2012 de lasten met 0,2 miljoen euro vanwege het wegvallen van de bijdrage uit het Holle 

Kiezenfonds. 

 

Monumentale waarden en culturele historie 

Ten opzichte van 2010 stijgen de baten 0,151 miljoen euro. Het betreft de raming van de opbrengst uit 

gebruiksvergunningen. Deze valt onder prestatiedoelstelling 'Bebouwde leefomgeving'. Wij zullen dit bij eerstvolgende 

technische wijziging corrigeren. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Vanaf 2012 daalt de onttrekking uit de programmareserve met 0,2 miljoen euro vanwege het vervallen van de bijdrage 

uit het Holle Kiezenfonds voor de aanpak van slechte panden en 'beter onderhoud, ook achter de voordeur'.  

 

 



Algemene doelstelling 

Milieu en duurzaamheid 

Realiseren van een duurzame en leefbare stad, 

waarin we maatregelen nemen tegen 

klimaatveranderingen en de eventuele 

gevolgen daarvan, en waarin we gezond 

kunnen leven en werken. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 

1. Energie en Klimaat: bevorderen van 

zuinig omgaan met energie en 

opwekken van duurzame energie.  

1.1 Uitvoeren energieplan. 

 

7.628 

      

      

      

 

2. Leefbaarheid: bevorderen van een 

gezonde leefomgeving.  

2.1 Beperken van gezondheidsrisico’s van 

bodemverontreiniging.  

5.677 

      

  

2.2 Verbeteren luchtkwaliteit, beperken 

geluidsoverlast en risico's externe 

veiligheid.  

1.521 

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.19 Milieu en Duurzaamheid 

1.19.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Een gezonde en duurzame stad, die zuinig omgaat met ruimte en energie en waarin men zich zo schoon mogelijk 

verplaatst. 

 

Investeren in duurzaamheid, leefbaarheid en energiebesparing levert een stedelijke omgeving op waar mensen graag 

willen wonen. We willen de energie en creativiteit die in de stad op het thema duurzaamheid aanwezig is benutten en 

uiteraard zelf het goede voorbeeld geven. We nemen onze verantwoordelijkheid in het realiseren van een optimale 

balans tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Om deze doelstelling te bereiken, zijn schone lucht, schone 

bodem, het beperken van geluidhinder, het beperken van energiegebruik en het opwekken van schone energie 

essentieel.  

 

Het programma Milieu en Duurzaamheid heeft een relatie met veel andere begrotingsprogramma's zoals 'Stedelijke 

Ontwikkeling en Groen', 'Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit', 'Beheer Openbare Ruimte', 'Economische Zaken, ''Wonen en 

Monumenten', 'Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering' en 'Welzijn'.  

 

Meerjarige beleidskaders 

In de volgende documenten hebben we de meerjarige kaders vastgelegd. Deze bevatten visies of kaders die een 

rjarige werking of strategische betekenis hebben waar we in deze programmabegroting invulling aan geven. mee

• ilieubeleidsplan 2004-2008 (vastgesteld op 5 februari 2004, actualisatie gepland in 2011).  M
• ctieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2009 (door gemeenteraad vastgesteld op 3 december 2009.  A
• odembeheerplan ‘Grondig werken 2’ (vastgesteld op 20 december 2005).  B
• ebiedsgericht Grondwaterbeleid (vastgesteld op 12 mei 2009).  G
• eluidnota (vastgesteld op 23 januari 2007).  G
• ctieplan Geluid (vastgesteld op 15 december 2009).  A
• Nota Externe Veiligheid’ (vastgesteld op 13 maart 2007).  '
• Utrecht creëert Nieuwe Energie (vastgesteld 17 juli 2007) en het uitvoeringsprogramma (vastgesteld 7 juli 2009). 

 

Effectdoelstelling 1: Duurzaamheid  

Klimaat en Energie. 

 

Het beoogde maatschappelijk effect is een klimaatvriendelijke manier van wonen, bedrijvigheid en mobiliteit. We 

streven naar 30% minder CO2 uitstoot en 20% opwekking van duurzame energie in 2020. Hiermee dragen we bij aan 

het voorkomen van klimaatverandering en beperken we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals olie en 

aardgas.  

 

Effectdoelstelling 2: Gezondheid 

Gezondheidsrisico’s beperken en leefbaarheid bevorderen. 

 

Het beoogde maatschappelijk effect is een stad die veilig is, prettig, gezond en schoon om in te leven en te werken. Dit 

 we door: doen

• eperken van de risico's van Bodemverontreiniging.   B
• eperken van de Geluidhinder.  B
• eperken van risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.  B
• Verbetering van de Luchtkwaliteit. 

 

Het thema Groen is onderdeel geworden van het programma Stedelijke Ontwikkeling en Groen. Het Actieplan 

Luchtkwaliteit en de daarin opgenomen maatregelen zijn onderdeel van het programma Bereikbaarheid en 

Luchtkwaliteit. 
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Relevante omgevingsfactoren  

Landelijke en Europese kaders zijn van invloed op de manier waarop we onze doelstellingen kunnen realiseren. 

Hieronder staan twee ontwikkelingen die voor ons van belang zijn. 

 

Geluid 

Het Rijk herziet de geluidsregelgeving voor industrielawaai, de gemeentelijke auto- en spoorwegen en de ruimtelijke 

ordening. We zijn bij deze ontwikkeling betrokken. 

 

Bodem 

Het Rijk, Provincies, Gemeenten en de waterschappen hebben 10 juli 2009 het convenant 'bodemontwikkelingsbeleid 

en aanpak spoedlocaties' gesloten. Het convenant heeft als doel om tussen nu en 2015 het bodembeleid met 

betrekking tot de ondergrond, gebiedsgericht grondwaterbeheer en bodemsanering te integreren.  

 

Effectindicatoren 

  

1.a 30% minder CO2 uitstoot door energiebesparing en 20% opwekking van duurzame energie in 2020 (ten 

opzichte van 1990) 

1.b Utrecht is als gemeentelijke organisatie in 2012 CO2 neutraal 

2.a Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen wordt voldaan aan de wettelijke geluidsnormen 

2.b Het grondwater in het Stationsgebied is door de maatregelen die we nu nemen over ongeveer 30 jaar 

verbeterd ten opzichte van 2010 en veel schoner. De gemeente kan met de 'biowasmachine' de ondergrond 

beter controleren, verontreinigingen beheersen en de afbraak versnellen. Hierdoor blijft schoon grondwater 

buiten het gebied van de verontreinigingen en is beter beschermd. 

1.19.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Duurzaamheid 

Prestatiedoelstelling 1.1: Klimaat en Energie 

Klimaat en Energie. 

 

Eèn van de speerpunten binnen het Utrechtse duurzaamheidsbeleid is energie besparen en duurzame energie. Wij 

werken eraan dat Utrecht in 2020 dertig procent minder CO2 uitstoot en twintig procent van de benodigde energie 

duurzaam opwekt. Dit maakt de stad en de Utrechtse economie minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, biedt 

kansen op het gebied van innovatie en zorgt voor veel werkgelegenheid in bijvoorbeeld de renovatiesector. Ook dalen 

hierdoor de woonlasten voor burgers. 

 

Ongeveer tegelijkertijd met de begroting bieden wij u een plan van aanpak aan, waarin wij de plannen op het gebied 

van energiebesparing en duurzame energie nader uitwerken, evenals de besteding van het duurzaamheidsfonds. Wij 

concentreren ons hierbij op wonen, bedrijvigheid en mobiliteit. Extra aandacht besteden wij aan de eigen 

gemeentelijke organisatie, waarbij het zowel gaat om de gebouwen, het inkoopbeleid, de mobiliteit en de 

verantwoordelijkheid die gemeente heeft als concessieverlener, handhaver en opdrachtgever. Wij vinden hierbij het 

wiel niet opnieuw uit, maar maken gebruik van alle ervaring die in andere gemeenten en elders is opgedaan. Wij 

werken samen met alle partners in en buiten de stad, waaronder de Provincie, de Universiteit en de Hogeschool, die 

ook hoge duurzaamheidsambities hebben. We borduren voort op de fundamenten die 'Utrecht maakt Nieuwe Energie' 

in de afgelopen jaren reeds legde. We bieden ruimte aan eigen initiatieven van burgers, bedrijven en organisaties 

(waaronder wijk West) en faciliteren hen waar mogelijk. Tegelijkertijd werken we aan een opschaling van initiatieven, 

zodat de doelstellingen ook werkelijk worden gehaald. 

 

Bij 'wonen' gaat het zowel om de corporatiewoningen als om de particuliere eigenaren. Bij 'bedrijvigheid' werken wij 

samen met de sectoren plannen uit voor bedrijventerreinen, voor de kantorensector, de horeca, het MKB en andere. De 

uitwerking van energiezuinige 'mobiliteit' vindt plaats in nauwe samenwerking met het programma Bereikbaarheid en 

Luchtkwaliteit. 
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Eind 2009 kregen we voor het programma Utrecht maakt Nieuwe Energie uit het programma Pieken in de Delta (PINDA) 

1,2 miljoen euro toegekend. Het geld zetten we in voor Utrechtse samenwerkingsverbanden en projecten om de 

Utrechtse innovatie en (duurzame) economie te versterken. 

 

Het Bouwbesluit 2003 bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, 

winkels en dergelijke in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De 

eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Rijk past in 2011 

het Bouwbesluit aan met regels over een Milieuprestatiecoëfficiënt (MPC). Daarmee wordt naast de energieprestatie nu 

ook de milieuprestatie van een bouwwerk een te toetsen onderdeel voor een bouwvergunning. De implementatie van 

de MPC betekent een ondersteuning voor het realiseren van de gemeentelijk duurzaamheidsbeleidsdoelen. 

Gezondheid 

Prestatiedoelstelling 2.1: Bodem 

Beperken van gezondheidsrisico's van bodemverontreiniging. 

 

Bodembeleid kan in drie belangrijke pijlers worden ondergebracht: preventie, bodemsanering en bodembeheer:  

Preventie is erop gericht om nieuwe verontreiniging van de bodem te voorkomen. Bodemsanering en bodemonderzoek 

doen we op locaties waar mogelijk door de verontreiniging risico's voor mens en milieu aanwezig zijn. Bij 

bodemsanering wordt de bodem weer geschikt gemaakt voor het gewenste gebruik. Bij bodembeheer gaan we uit van 

het standstillbeginsel (wat schoon is, moet schoon blijven en wat verontreinigd is, mag niet verder verontreinigd raken) 

en streven we op termijn tevens naar een kwaliteitsverbetering van de bodem. In 2011 voeren we samen met 

particulieren en bedrijven weer een groot aantal bodemonderzoeken en saneringen uit van verschillende omvang. De 

gemeente zal voor circa 40 saneringen (doorloop of start) in 2011 de opdrachtgever zijn. Voor circa 15 locaties zal de 

gemeente nazorgplannen voor restverontreinigingen uitvoeren. Gegevens voor burgers en bedrijven over de kwaliteit 

van de bodem stellen we via Internet beschikbaar. We verwerken ongeveer 10.000 gegevensaanvragen per jaar. 

 

Het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor bodemonderzoek en -sanering in de planperiode 2010-2015 is minder 

dan in de voorgaande periode. Dit geldt vooral voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Daardoor 

worden minder saneringen door de gemeente zelf gedaan en naar verhouding meer door de marktpartijen. Daardoor 

krijgt de gemeentelijke organisatie niet minder werk, maar wel een andere rol, die meer is gericht op begeleiding van 

ringen van derden. In 2011 geven we prioriteit aan de volgende activiteiten: sane

• oortzetting van lopende saneringen en nazorgprojecten.  V
• pstarten nieuwe milieuhygiënische spoedeisende saneringen.  O
• odemonderzoek op verdachte locaties waar mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  B
• Invulling van gebiedsgericht grondwaterbeleid (vooral monitoring). 

 

Prestatiedoelstelling 2.2: Lucht, geluid en externe veiligheid 

Beperken van overlast, onveiligheid en gezondheidseffecten van Geluid, Externe veiligheidsrisico's en Luchtvervuiling. 

 

Milieueffectrapportage 

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is een in Europese regelgeving verplicht gestelde procedure om het milieubelang 

een volwaardige plaats te geven in besluitvorming. Een m.e.r. wordt gebruikt bij activiteiten die mogelijk belangrijke 

nadelige gevolgen hebben voor het milieu. De kosten van een m.e.r. drukken op het project waar de m.e.r. voor wordt 

uitgevoerd. De m.e.r. is een complexe procedure met verschillende varianten. In hoofdlijnen hebben we twee mogelijke 

rollen. De eerste is die van bevoegd gezag, waarbij we bijvoorbeeld m.e.r.-beoordelingsrapportages opstellen, 

milieueffectrapportages toetsen en procedures begeleiden. De tweede rol is die van initiatiefnemer waarbij we zelf een 

m.e.r. opstellen. 
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Geluid 

Bij een nieuw ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met geluidsbronnen en de mogelijke hinder of 

overlast daarvan voor mensen. Want in de fase waarin we plannen ontwikkelen kunnen we door een scheiding van 

geluidbronnen en geluidsgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld een school of een woning) hinder voorkomen. We 

proberen bij alle nieuwe situaties te voldoen aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. De 

voorkeursgrenswaarde is de geluidsbelasting die altijd toelaatbaar is op de gevel van een geluidsgevoelige 

bestemming. We onderzoeken daarvoor de plannen op mogelijke maatregelen om het geluidsniveau te beperken 

(onder andere stedenbouwkundige opzet, stil wegdek, geluidsafscherming etcetera). Het lukt desondanks niet altijd 

om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Dan moet de afweging gemaakt worden of we het plan niet door laten 

gaan of wel, maar met een hogere geluidbelasting. Als er geen maatregelen redelijk mogelijk zijn, kunnen we als 

gemeente ontheffing verlenen tot de in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde. De maximale 

ontheffingswaarde is de geluidsbelasting die maximaal toelaatbaar is op de gevel. In de Geluidnota Utrecht staan de 

voorwaarden en de spelregels voor een dergelijke ontheffing. Dit geluidsbeleid zal in de periode 2011 – 2013 worden 

herzien. 

 

Op industrieterreinen maken meerdere bedrijven geluid dat hinderlijk kan zijn voor de omgeving. De invloed van die 

bedrijven op de omgeving moet in samenhang beoordeeld worden. Voor de bescherming van omwonenden tegen 

geluidsoverlast en om rechtszekerheid voor bedrijven te bieden, gebruiken we ‘zonebeheer’. Dit is een instrument voor 

de beoordeling van ontwikkelingen op en rond het industrieterrein. Concreet speelt zonebeheer een rol bij besluiten 

betreffende gronduitgifte, bouw- en sloopvergunningen, milieuvergunningen, vestiging en uitbreiding van inrichtingen. 

Zonebeheer wordt ingezet bij industrieterreinen, waaronder Lage Weide, Oudenrijn, Hooggelegen en twee 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Ook de realisatie van nieuwe woningen rondom een dergelijk terrein valt binnen 

het zonebeheer.  

 

Naast de preventieve maatregelen lossen we bestaande knelpunten op. In 2011 saneren we 110 woningen van de A-

lijst (wegverkeer). Hiermee verminderen we door het aanbrengen van extra geluidsisolatie de geluidsbelastingen in de 

woningen. Voor de leefbaarheid van de stad is het belangrijk dat we beschikken over stille gebieden zoals parken en 

beschutte hofjes. In 2011 beginnen we met het maken van de nieuwe geluidskaart van de stad waarmee niet alleen de 

lawaaiige geluidsknelpunten, maar ook de stille plekken in beeld zullen worden gebracht. We beschermen deze stille 

gebieden in de stad. De geluidwetgeving is sterk in ontwikkeling. Door participatie in werkgroepen en lobbywerk 

streven wij naar een milieuhygiënisch kwalitatief goede wetgeving die randvoorwaarden geeft voor ruimtelijke 

ontwikkelingen van een leefbare stad. 

 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van 

gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen. We moeten ervoor zorgen dat we veilig kunnen 

wonen en tegelijkertijd moeten bijvoorbeeld LPG-stations bevoorraad kunnen worden.  

 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen binnen de gemeente moet de vervoerder een ontheffing aanvragen. 

Wij toetsen de aanvraag voor ontheffingen in overleg met de politie en de brandweer. Wij bepalen, behalve voor de 

snelwegen, welke routes het transport mag volgen.  

 

We leveren gegevens over externe veiligheid aan het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS). De gegevens uit 

dit register worden voor een belangrijk deel via de provinciale risicokaarten openbaar gemaakt. 

 

Lucht 

In het 'Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2009' zijn maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor 

deze maatregelen verwijzen we naar het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. In het programma Milieu en 

Duurzaamheid beperken we ons wat betreft luchtkwaliteit tot activiteiten in het kader van monitoring voor het 

Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), juridische toetsing van plannen, uitvoering van het meetplan 

en jaarlijkse rapportages voor het Rijk en bewoners van de stad. 

 

Binnenmilieu 

Zie programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek. 
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Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1a Eerste jaarschijf plan van aanpak gerealiseerd n.v.t. 100% 100% 

1.1.b Regelgeving bouwbesluit over 

Milieuprestatiecoëfficiënt geïmplementeerd 

binnen gemeente bij bouwende diensten en bij 

toetsende dienst met rol van bevoegd gezag 0 75% 100% 

2.136 Gerealiseerde Bodemprestatie-eenheden (BPE) 298.872 200.000 200.000 

2.2 A-lijst woningen geluidgesaneerd 127 110 A-lijst gereed 

1.19.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Klimaat en Energie 1.618 1.660 7.628 7.091 7.090 590 

Bodem 1.197 5.318 5.677 5.676 5.675 5.675 

Lucht, geluid en externe veiligheid 920 1.501 1.521 1.520 1.519 1.519 

Bedrijven 588 31 -31 -31 -31 -31 

       

Totaal lasten 4.323 8.510 14.794 14.255 14.253 7.753 

       

Baten       

Klimaat en Energie 139 10 10 10 10 10 

Bodem 936 4.873 4.873 4.873 4.873 4.873 

Lucht, geluid en externe veiligheid 21 2.618 438 438 438 438 

Bedrijven 17 0  0 0 0 0 

       

Totaal baten 1.112 7.502 5.322 5.322 5.322 5.322 

       

Saldo lasten en baten 3.211 1.008 9.472 8.933 8.932 2.432 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 498 1.000 389 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 2.713 8 9.083 8.933 8.932 2.432 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

                                                           
 
 
36 Definitie: BPE= gesaneerd oppervlak in m2 + 3x gesaneerd volume in m3 + 0,4x gesaneerd volume grondwater in m3. 

Langlopende grondwatersaneringen worden niet tussentijds meegerekend. 
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Klimaat en Energie 

Op basis van ons collegeprogramma stellen wij voor het 'Duurzaamheidsfonds' in 2010 tot en met 2013 jaarlijks 

6,5 miljoen euro beschikbaar. Doordat de bijdrage in de nominale begroting 2010 nog niet was opgenomen nemen de 

lasten in 2011 met 6,5 miljoen euro toe. Het verschil ten opzichte van de begrote lasten in 2010 wordt voor het 

overige vooral verklaard door een afname van de lasten als gevolg van een lagere onttrekking aan de 

programmareserve Milieu en Duurzaamheid voor het energieprogramma 'Utrecht maakt nieuwe energie'. De afname 

van de lasten in 2012 wordt vooral verklaard doordat in 2012 geen onttrekking aan deze reserve meer is begroot.  

 

Lucht, geluid en externe veiligheid 

In de nominale begroting 2010 zijn de baten abusievelijk structureel 2,180 miljoen euro te hoog aangegeven. De baten 

dalen vanaf 2011 structureel met dit bedrag door het herstel van deze fout (overheveling naar het programma 

Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit). 

 

Bedrijven 

Met ingang van 2010 wordt het onderdeel 'Bedrijven' niet meer als zelfstandig prestatiedoel beschouwd. Abusievelijk 

zijn structureel nog negatieve lasten begroot. Dit betreft een onjuiste technische doorbelasting die we bij de eerste 

technische wijziging 2011 verrekenen met de andere prestatiedoelen in dit programma. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

De onttrekking aan de reserve in 2011 van 0,389 miljoen euro is ten behoeve van de uitvoering van het 

energieprogramma 'Utrecht maakt nieuwe energie'. In 2010 bedroeg deze onttrekking nog 1 miljoen euro. 

 





Algemene doelstelling 

Economische Zaken 

 

    

Bevorderen van de economische vitaliteit en 

de werkgelegenheid van de stad Utrecht. 
    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Voor Utrecht passende bedrijven en 

organisaties behouden en aantrekken.  

 

1.1 Via marketing van Utrecht, bedrijven 

en organisaties wijzen op de 

mogelijkheden die Utrecht biedt als 

vestigingsplaats, en opsporen en 

faciliteren van bij Utrecht passende 

bedrijven en organisaties. 

  

369 

      

 2. Een sterke en duurzame 

economische structuur. 

 

2.1 Stimuleren en ondersteunen van: 

zelfstandig ondernemerschap, specifieke 

sectoren, het voorzieningenniveau, 

kennisinfrastructuur en de verduurzaming 

van de Utrechtse economie. 

 1.083 

      

 3. Een optimaal economisch 

vestigingsklimaat dat aansluit bij 

duurzame stad van 'kennis en cultuur' 

en werkgelegenheid oplevert.  

3.1 Realiseren van goede 

vestigingsmogelijkheden, 

bedrijfsomgeving, veiligheid en 

arbeidsmarkt. 

 663 
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 4. Goed geholpen ondernemers, die 

tevreden zijn over de gemeentelijke 

dienstverlening. 

 

  

4.1 Verstrekken van informatie, leveren 

van dienstverlening en onderhouden van 

een goede relatie met individuele 

ondernemers en het georganiseerde 

bedrijfsleven. 

 137 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     



1.20 Economische Zaken 

1.20.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Bevorderen van de economische vitaliteit en de werkgelegenheid van de stad Utrecht. 

 

Vanuit het programma Economische Zaken richten wij ons op het behoud en de optimalisatie van brede en goede 

economische voorzieningen en op een vitale economie in de wijken. Als gastvrije ontmoetingsplaats van talent 

ondersteunen wij zowel starters, zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en (nieuwe) innovatieve bedrijven als ook 

grotere bedrijven. Als stad van kennis en cultuur willen wij onderscheidend zijn in specifieke sectoren, zoals de 

creatieve industrie. We werken aan een goed vestigingsklimaat en goed geholpen ondernemers. Op deze manier 

dragen wij bij aan behoud en groei van de Utrechtse werkgelegenheid.  

 

We werken aan het verduurzamen van de Utrechtse economie door ondernemers te stimuleren tot ondermeer 

energiebesparing en zo schoon mogelijke productie.  

 

Een goede woon-, werk- en leefomgeving (schoon, heel en veilig) is essentieel voor de ontwikkeling van de Utrechtse 

economie, zeker op langere termijn. Daarom zijn wij zuinig met schaarse ruimte. We zetten vanuit economisch belang 

in op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en een duurzamer gebruik van bestaande kantoren.  

 

Effectdoelstelling 1: Marketing  

Voor Utrecht passende bedrijven en organisaties behouden en aantrekken.  

 

Het is voor een vitale Utrechtse economie met voldoende werkgelegenheid van belang om passende bedrijven en 

organisaties te behouden en aan te trekken. Hierdoor dringen we ook leegstand in bedrijfs- en kantoorruimte terug. 

Door de actuele economische situatie kost het meer tijd en moeite om bedrijven naar Utrecht te halen.  

 

Effectdoelstelling 2: Economische structuur  

Zorgen voor een sterke en duurzame economische structuur. 

 

De economische structuur bestaat uit een sterke en solide basis, met voorzieningen voor inwoners en bedrijven 

(detailhandel, horeca en leisure), dienstverlening en onderwijs- en kennisinstellingen. De structuur wordt verder 

versterkt door ruimte en ondersteuning te bieden aan zelfstandig ondernemerschap met en zonder personeel, nieuwe 

netwerken, innovatie en creativiteit en door in te zetten op specifieke, onderscheidende sterke sectoren.  

 

We verduurzamen waar mogelijk onze economie door zuinig en duurzaam gebruik van ruimte (herstructurering en 

optimale benutting bestaande kantoren) en energie en een zo schoon mogelijke productie.  

 

Effectdoelstelling 3: Economisch vestigingsklimaat 

Een optimaal economisch vestigingsklimaat dat aansluit bij Utrecht, Stad van 'kennis en cultuur' en werkgelegenheid 

oplevert. 

 

Een goed vestigingsklimaat is van belang voor de vitaliteit van de Utrechtse economie. Dit wordt bereikt door: 

goede kwaliteit van de leefomgeving in het algemeen en de bedrijfsomgeving in het bijzonder 

voldoende (fysieke) beschikbaarheid van passende locaties (bedrijventerreinen, bedrijfsverzamelgebouwen, 

kantorenlocaties, etcetera), die ook goed bereikbaar zijn (ook met fiets en openbaar vervoer) 

goed opgeleide werknemers, op alle opleidingsniveaus. 
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Effectdoelstelling 4: Tevreden ondernemers:  

Zorgen voor goed geholpen ondernemers die daardoor tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. 

 

Onze kracht is onze externe gerichtheid. Ondernemers en inwoners worden geholpen aan een duidelijk aanspreekpunt 

(accountmanagement). Onze plannen op het gebied van duurzame economische ontwikkelingen in Utrecht werken we 

samen met ondernemers en inwoners uit.  

 

Relevante omgevingsfactoren  

Na de afgelopen recessie zijn inmiddels de eerste tekenen van pril herstel zichtbaar. Het aantal faillissementen daalt 

weer. Het aantal jongeren dat als niet-werkende werkzoeker (nww 'er) staat ingeschreven is na een toename nu weer 

aan het dalen. Van de G4 steden was de percentuele daling van het aantal nww'ers in Utrecht het grootst en wel met 

15,5% (juli 2009 versus juli 2010). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet alle nww'ers als zodanig geregistreerd 

zijn bij het UWV. In de toekomst kunnen vooral de aangekondigde overheidsbezuinigingen nog een negatieve impact 

hebben op de Utrechtse werkgelegenheid, aangezien in Utrecht veel overheids- en door de overheid (mede-) 

gesubsidieerde non-profit instellingen aanwezig zijn. Afgelopen jaren liep de leegstand van de kantorenmarkt op van 

7% eind 2008 tot 8,9% medio 2010. Dit is aanzienlijk lager dan in de rest van Nederland (gemiddeld 12%). Verwachting 

is dat de leegstand nog gaat oplopen. Daarom komen we begin 2011 met een plan hoe dit te vermijden en hoe 

kantoorruimte te gebruiken voor andere functies. 

 

Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1 

Positie 1 van de G4 in ranglijst economische 

toplocaties 1 1 1 

2 

Startersdynamiek, percentage starters in Utrecht 

Ten opzichte van het totaal aantal bedrijven in 

Utrecht 12% 12% 12% 

3 Leegstandspercentage kantoorruimte  8,3 10% 8% 

1.20.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Marketing 

Prestatiedoelstelling 1.1: Marketing  

Via marketing van Utrecht, bedrijven en organisaties wijzen op de mogelijkheden die Utrecht biedt als vestigingsplaats 

en het opsporen en faciliteren van bij Utrecht passende bedrijven en organisaties. 

 

We trekken nieuwe bedrijven en werkgelegenheid aan die goed passen bij de sterkten van Utrecht, zoals het goede 

woon- en werkklimaat, goed opgeleide inwoners, sterke kennisinstituten en de centrale ligging. We doen dit door 

bedrijven en organisaties te wijzen op de mogelijkheden die Utrecht specifiek biedt als vestigingsplaats en ze te 

ondersteunen bij hun komst naar de stad. We zetten daarbij in op het aantrekken van bedrijven en organisaties van 

buiten de regio Utrecht. Daarnaast richten we ons op het behouden van bedrijven en organisaties die de regio Utrecht 

dreigen te verlaten.  

 

De s

• Informatieverstrekking over de vestigingskwaliteiten van en vestigingsmogelijkheden binnen de stad Utrecht. Dit 

ebeurt via verschillende media, onder andere vakbladen, beurzen, vakbijeenkomsten. 

erviceverlening aan bedrijven en organisaties bestaat uit: 

g

• Opsporen en faciliteren van vestigingskandidaten voor de bestaande kantoren, bedrijventerreinen en 

bedrijfsverzamelgebouwen in de stad. Dit doen we door een uitstekend netwerk actief te onderhouden in 

samenwerking met betrokken marktpartijen, zoals verhuurders en eigenaars. Dit betreft ook het faciliteren bij 

erontwikkeling van bestaande panden. h

• Opsporen en faciliteren van vestigingskandidaten voor de ontwikkelingslocaties Stationsgebied en Leidsche Rijn 

(Papendorp, Leidsche Rijn Centrum, De Wetering en Haarrijn). 
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• Inzet in Utrecht Investment Agency (UIA). UIA heeft als doel het aantrekken van bedrijven en organisaties naar de 

provincie Utrecht ten behoeve van bestaande en in ontwikkeling zijnde kantorenlocaties. Dit samen met grote 

kantooreigenaren en andere overheden. Begin 2011 bezien we het al dan niet doorgaan van de UIA (de huidige 

financiering loopt namelijk af in augustus 2011). 

Economische structuur 

Prestatiedoelstelling 2.1: Ondernemerschap37 

Stimuleren en ondersteunen van zelfstandig ondernemerschap, specifieke sectoren, het voorzieningenniveau en de  

kennisinfrastructuur. 

 

Solide basis 

Een economische structuur begint met een goede basis aan economische voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor een 

 werk- en leefklimaat. Daarom werken wij aan: goed

• Het herontwikkelen en moderniseren van winkelgebieden als Hoog Catharijne, Overvecht, Kanaleneiland en de 

ernen Vleuten en de Meern. k

• et realiseren van goede en compacte winkelgebieden in Leidsche Rijn.  H
• Een voldoende kwalitatief en kwantitatief aanbod van hotels, horeca en leasurevoorzieningen. 

 

Bevorderen (zelfstandig en innovatief) ondernemerschap: 

Vanu

• Met het programma Wijkeconomie en Kleinschalig Ondernemerschap wordt algemene 

ondernemerschapvaardigheden ondersteund, zoals het verbeteren van vakmanschap, trainingen op gebied van 

ndernemersvaardigheden en stimuleren van ondernemerschap. 

it verschillende invalshoeken ondersteunen we ondernemerschap: 

o

• We faciliteren starters en zzp'ers via de éénloketgedachte. Binnen Wijk in Bedrijf Utrecht (WIBU) is ook speciale 

aandacht voor zzp'ers in Leidsche Rijn. WIBU wordt tot 2014 medegefinancierd vanuit het Europees Fonds 

egionale Ontwikkeling. R

• Via de Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) stimuleren we innovatief ondernemerschap, met speciale aandacht 

voor de creatieve industrie, ICT, zakelijke dienstverlening en duurzaamheid. 

 

Stim

• Ondersteunen van projecten op het gebied van de creatieve industrie (waaronder gaming), duurzaamheid en 

akelijke dienstverlening in Utrecht. Hierbij valt ook te denken aan de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen. 

uleren specifieke sectoren en clusters: 

z

• Met Science Park-parners Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en 

rovincie Utrecht realiseren wij gezamenlijk het Utrecht Science Park. p

• We werken aan een nieuw Economisch Profiel Utrecht (EPU). In 2011 zal een aanvang worden gemaakt met het 

toewerken naar dat nieuwe EPU. 

Economisch vestigingsklimaat 

Prestatiedoelstelling 3.1: Vestigingsmogelijkheden  

Realiseren van goede vestigingsmogelijkheden, bedrijfsomgeving, veiligheid en arbeidsmarkt. 

 

Besc

• ntensieve betrokkenheid bij de actualisering van de bestemmingsplannen voor Lage Weide. 
hikbaarheid van locaties: 

I

• We onderzoeken de mogelijkheid voor flexibele bestemming van leegstaande kantoor- en bedrijfsruimten en 

assen dit waar mogelijk toe. p

• In samenhang met het gemeentebrede energieplan onderzoeken we de mogelijkheden naar en stimuleren we daar 

waar mogelijk een zuiniger en groener energiegebruik voor alle werklocaties. 

 

                                                           
 
 
37 Daar waar mogelijk, voor zover we daar invloed op hebben, zullen we de hoeveelheid platforms, netwerken en 

andere gremia, waarin de gemeente met het veld overlegt over het economisch beleid, beter gaan stroomlijnen. 
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Beschikbaarheid passend vastgoed 

In de 2010 is de Bedrijfsontwikkelingsmaatschappij (BOM) opgezet. In samenwerking met onze partners binnen de 

BOM brengen we vraag en aanbod van kleinschalig werkruimten actief bij elkaar. 

 

Kwa

• Het revitaliseren bedrijventerreinen Overvecht en Lage Weide. Om de revitalisering van bedrijventerrein Overvecht 

ogelijk te maken wordt subsidie van uit het Europees Fonds Regionale Economie aangevraagd. 

liteit bedrijfsomgeving: 

m

• Via de Beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Bedrijven (BSSB) ondersteunen we ondernemers die wegens 

erstructurerings- of stedelijke vernieuwingsprojecten in de problemen komen. h

• Onze binnenstad is het visitekaartje van de stad. Met onze partners in de binnenstad is Centrummanagement 

opgezet. Gezamenlijk werken we aan de invoering van een verplichte individuele bijdrage voor bedrijven en 

instellingen in het stadscentrum. Dit wordt ingezet voor promotie en verfraaiing van het stadscentrum, zoals 

eestverlichting en hangbloemen.  f

• De experimentenwet BedrijvenInvesteringZone (BIZ) is sinds 2009 van kracht en biedt kansen voor ondernemers en 

bedrijfsverenigingen om te zorgen voor een aantrekkelijker en veiliger bedrijfsomgeving. We faciliteren waar 

ogelijk nieuwe initiatieven voor BIZ's of soortgelijke ondernemersfondsen. m

• We zetten straatmanagement in voor een goed leef- en vestigingsklimaat van winkelgebieden. 

 

Veiligheid 

We voeren het programma Veilig Ondernemen uit, onder andere met faciliteren van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Voor de uitwerking hiervan wordt verwezen naar het programma Veiligheid. 

 

Aansluitende arbeidsmarkt 

Om te zorgen dat kennis en kunde van werknemers, schoolverlaters en niet-werkende werkzoekenden aansluiten op de 

vraag van bedrijven, wordt door het Werkgelegenheidsoffensief (WGO) en het Actieplan Utrechtse Industrie ingezet op 

talentontwikkeling, onder meer met het project Utrecht Techniek Talent. 

 

Bereikbare locaties 

Een goede bereikbaarheid is van cruciaal belang voor de Utrechtse economie. Om onze woon- en werklocaties goed 

bereikbaar te houden, zijn maatregelen nodig. We zetten bij (de herstructurering van) bedrijventerreinen en kantoren 

in op een goede fiets en OV-bereikbaarheid en duurzame logistiek. In het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) zijn 

verdere maatregelen opgenomen. 

Tevreden ondernemers 

Prestatiedoelstelling 4.1: Informatie en dienstverlening 

Verstrekken van informatie, leveren van dienstverlening en onderhouden van een goede relatie met individuele 

ondernemers en het georganiseerde bedrijfsleven. 

 

Indiv

• De bedrijfsadviseurs van WiBU zijn met de medewerkers van de wijkbureaus en wijkservicecentra onze ogen en 

oren in de wijk. Zij signaleren knelpunten, dragen concrete oplossingen aan en activeren betrokken organisaties in 

e wijkeconomie. 

iduele ondernemers: 

d

• Binnen WiBU is een centraal punt voor ondernemerschap ingesteld en worden netwerk- en themabijeenkomsten 

oor ondersteuning van ondernemers georganiseerd. v

• Organiseren accountmanagement, bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten voor de grootste bedrijven en snelle 

groeiers. 

 

Geor

• Wij houden goed contact en werken in nauw overleg samen met het georganiseerde bedrijfsleven (industrie- en 

ondernemersverenigingen, zoals Kamer van Koophandel Midden-Nederland, brancheverenigingen, 

inkeliersverenigingen, parkmanagementorganisaties). 

ganiseerd bedrijfsleven en andere stakeholders: 

w

• Wij benutten het Utrecht Development Board (UDB) als denktank, om nieuwe ideeën op te doen en/of bestaande 

deeën te toetsen. i

• We staan ook open voor nieuwe (zzp-)netwerken, koplopers en bedrijven die nog niet georganiseerd zijn. 
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Prestatie-indicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.1 Aantal te ondersteunen ondernemers  382 pm38 pm38 

2.1 Aantal hectare geherstructureerd bedrijfsterrein39 14,3 0 pm 

1.20.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Marketing 722 5.371 369 369 369 369 

Ondernemerschap  3.528 3.591 1.083 1.083 1.083 1.083 

Vestigingsmogelijkheden  2.806 2.527 663 463 463 463 

Informatie en dienstverlening 112 341 137 137 137 137 

       

Totaal lasten 7.167 11.830 2.253 2.052 2.052 2.052 

       

Baten       

Marketing 160 0  0 0 0 0 

Ondernemerschap  0 0 0 0 0 0 

Vestigingsmogelijkheden  1.911 1.800 0  0 0 0 

Informatie en dienstverlening 0  27 27 27 27 27 

       

Totaal baten 2.071 1.827 27 27 27 27 

       

Saldo lasten en baten 5.096 10.003 2.226 2.025 2.024 2.024 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 1.093 262 0  0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 4.003 9.741 2.226 2.025 2.024 2.024 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Marketing 

Doordat in 2010 nog een incidenteel budget van 5 miljoen euro voor het Fonds stimulering lokale economie 

beschikbaar was, nemen de lasten in 2011 met dit bedrag af. 

 

                                                           
 
 
38 Mede als gevolg van wegvallen van gelden vanuit grotestedenbeleid is het exact benoemen van de doelstelling 

lastig. Uiteraard blijven we ondernemers zoveel als mogelijk ondersteunen. 
39 In 2011 vinden wel herstructureringsactiviteiten plaats op Lage Weide en Overvecht, maar deze activiteiten komen 

pas na 2011 tot (eind)resultaat. Het aantal hectare geherstructureerd bedrijventerrein in 2014 is afhankelijk van de 

hiervoor beschikbare externe middelen. Deze zijn nu nog onbekend. 
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Ondernemerschap 

Met ingang van 2011 vervalt het incidentele budget van 2,5 miljoen euro, dat in 2007 tot en met 2010 jaarlijks 

beschikbaar was voor cofinanciering van de nationale subsidieregeling Pieken in de Delta (PINDA). Hierdoor nemen de 

lasten met dit bedrag af. 

 

Vestigingsmogelijkheden 

Met ingang van 2010 is de rijksbijdrage grotestedenbeleid III (GSB-III) van 1,8 miljoen euro vervallen. In tegenstelling 

tot de begroting 2011 was dit in de nominale begroting 2010 administratief nog niet verwerkt. Door dit verschil in 

verwerking nemen zowel de baten als de lasten in 2011 met 1,8 miljoen euro af. In 2011 vervalt de onttrekking aan de 

programmareserve van 0,262 miljoen euro ten behoeve van Wijk in Bedrijf Utrecht (WiBU), waardoor de lasten met dit 

bedrag afnemen. In de Begroting 2010 was abusievelijk het incidentele budget voor Centrummanagement van 

0,2 miljoen euro in 2010 en 2011 onder de doelstelling Informatie en Dienstverlening opgenomen. In 2011 is dit onder 

de juiste doelstelling 'Vestigingsmogelijkheden' verwerkt. Dit verschil in administratieve verwerking verklaart een 

toename van de lasten van 0,2 miljoen euro. Met ingang van 2012 is het incidentele budget voor Centrummanagement 

niet langer beschikbaar waardoor de lasten vanaf dit jaar met 0,2 miljoen euro afnemen. 

 

Informatie en dienstverlening 

In de Begroting 2010 was abusievelijk het incidentele budget voor Centrummanagement van 0,2 miljoen euro onder 

deze doelstelling opgenomen. In 2011 is dit onder de juiste doelstelling 'Vestigingsmogelijkheden' verwerkt. Dit 

verschil in administratieve verwerking verklaart een afname van de lasten van 0,2 miljoen euro. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

In 2011 vervalt de onttrekking van 0,262 miljoen euro ten behoeve van Wijk in Bedrijf Utrecht. 

 

 





Algemene doelstelling 

Programma Stadspromotie 

 

    

Utrecht nationaal en internationaal profileren 

als een stad met een aantrekkelijk klimaat om 

te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken 

en investeren. 

    

      

 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Kosten 

      

 1. Meer mensen laten weten dat 

Utrecht een aantrekkelijke stad is om 

in te wonen, werken, studeren, leven, 

bezoeken en investeren.  

1.1 Zichtbaarheid Utrecht vergroten. 

 

171 

      

 2. Beter uitdragen van evenementen, 

projecten en activiteiten en laten 

associëren met Utrecht.  

2.1 Uitvoeren evenementennota. 

Cultuurmarketing en –promotie. 

 720 

      

 3. Vergroten van de betrokkenheid van 

stakeholders bij Utrecht. 

  

3.1 Betrokkenheid vergroten door 

verbinding met projecten van anderen. 

 104 

      

 4. Versterken van het toerisme.  4.1 Marketing van de stad als toeristische 

emming. best

• Stimuleren van verblijfstoerisme. 

 1.317 

      

Bedragen zijn in duizenden euro's.     
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1.21 Stadspromotie 

1.21.1 Wat willen we bereiken? 

Algemene doelstelling 

Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, 

studeren, leven, bezoeken en investeren. 

 

Utrecht is een veelzijdige stad, economisch vitaal, groen en leefbaar. Een aantrekkelijke stad voor bewoners, toeristen 

en ondernemers. Een stad van kennis en cultuur. De historische binnenstad, de overzichtelijke, persoonlijke schaal van 

de stad, de hoogopgeleide talentvolle bevolking, de vernieuwende economie, de vooroplopende kennisinstellingen, de 

vele culturele initiatieven, en niet in de laatste plaats de centrale ligging, goed bereikbaar vanuit alle hoeken van het 

land, maken Utrecht aantrekkelijk voor heel veel mensen, ondernemers en organisaties.  

 

Met stadspromotie zorgen we dat het aantrekkelijke profiel van Utrecht beter zichtbaar en uitgedragen wordt. Zo 

zorgen we voor een versterkt en duurzaam profiel van Utrecht.  

 

Effectdoelstelling 1: Utrecht aantrekkelijke stad 

Meer mensen laten weten dat Utrecht een aantrekkelijke stad is om in te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en 

investeren. 

 

Na ruim twee jaar stadspromotie, hebben we een basis voor de promotie van de stad gelegd als stad van kennis en 

cultuur. Een nieuw logo en een nieuwe huisstijl voor de promotie van de stad zijn gelanceerd. Voor het programma 

spromotie breekt in 2011 een nieuwe fase aan. Deze wordt het best gekarakteriseerd door:  Stad

• trecht uitdragen als stad van kennis en cultuur.  U
• inder eigen projecten, meer projecten van en met anderen.  M
• Nationaal en internationaal. 

 

Dit betekent dat we met het programma Stadspromotie minder zelf gaan produceren en ons gaan richten op het 

zichtbaar maken van projectenresultaten en producten van anderen. Door samenhang en bundeling van de projecten 

ontstaat meerwaarde voor alle partijen. Leidraad daarbij zijn het collegeprogramma 2010 - 2014 en de internationale 

ambities van Utrecht: viering Vrede van Utrecht (2013) en Europese Culturele hoofdstad (2018). 

 

Effectdoelstelling 2: Evenementen, projecten en activiteiten 

Beter uitdragen van evenementen, projecten en activiteiten en laten associëren met Utrecht. 

 

Er zijn veel zaken waarop Utrecht trots kan zijn en veel terreinen waar Utrecht een toppositie heeft als stad van kennis 

en cultuur. Het Utrechtse culturele erfgoed is groot, de culturele initiatieven en het culturele ondernemerschap zijn 

volop aanwezig. Utrecht is gekozen tot tweede evenementen stad in 2010. Utrecht is een internationaal kenniscentrum 

en heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid.  

 

Met stadspromotie helpen we dit alles beter uit te dragen, te exporteren en zichtbaar te maken. Dit leidt tot 

wederzijdse versterking: van de kennisinstellingen, kenniseconomie, de culturele infrastructuur, evenementen en 

festivals en initiatieven enerzijds en van het (internationale) profiel van Utrecht anderzijds. 

 

Effectdoelstelling 3: Betrokkenheid vergroten 

Vergroten van de betrokkenheid van stakeholders bij Utrecht. 

 

Stadspromotie doen wij niet alleen. Het programma Stadspromotie is vanaf het begin ontwikkeld met verschillende 

stakeholders en partijen in de stad en de gemeente. Vanaf 2011 is onze stadspromotie sterker gericht op het 

ondersteunen en versterken van projecten van anderen. Met stadspromotie zoeken we verbinding en werken we samen 
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met partijen die met hun activiteiten en projecten Utrecht promoten. We benutten de kracht van bewoners, 

ondernemers en bezoekers optimaal en vergroten zo de trots op de stad.  

 

Effectdoelstelling 4: Versterken toerisme 

Versterken van Utrecht als toeristische bestemming. 

 

Het in de markt zetten en promoten van Utrecht als toeristische bestemming is een belangrijk onderdeel van het 

programma Stadspromotie en is gericht op de specifieke doelgroep bezoekers. Twee belangrijke componenten hierbij 

zijn, goed gastheerschap en goede toeristische marketing en promotie. Hoofddoelstellingen van het toeristisch beleid 

zijn de bevordering van het (inter)nationaal toerisme met de nadruk op verblijfstoerisme, en het versterken van het 

(inter)nationaal toeristisch profiel. Hierbij gaat het zowel om recreatief als zakelijk toerisme. 

 

Onze stadspromotie is gericht op de overkoepelende toeristische promotie van Utrecht en we werken met verschillende 

partijen samen aan het versterken en vergroten van het toeristisch aanbod.  

 

Relevante omgevingsfactoren  

De financiële en economische crisis heeft grote gevolgen. Het leidt tot bezuinigingen bij de overheid en de noodzaak 

efficiënter te werken. De sponsormarkt droogt op, waardoor de voor het profiel van de stad zo belangrijke 

instrumenten als evenementen en festivals worden bedreigd. Doordat Nederlanders minder naar het buitenland op 

vakantie gaan wordt de markt voor het binnenlands toerisme verruimt, wat voor Utrecht nieuwe kansen biedt. In de 

krimpende markt voor (nieuwe) bedrijfsvestigingen blijven de kracht van de centrale ligging en de goed opgeleide 

beroepsbevolking belangrijke troeven van Utrecht. Inmiddels komen de internationale ambities van Utrecht steeds 

dichterbij: de voorbereidingen voor de marketing van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013 zijn in volle gang; het 

bidbook voor de ambitie Europese Culturele Hoofdstad 2018 wordt in 2011 gepresenteerd. 

 

 Effectindicatoren Realisatie 2009 Begroting 2011 Begroting 2014 

     

1.a Woonaantrekkelijkheidsindex 2 2 2 

1.b 

Positie op ranglijst evenementen (per 100.000 

inwoners 5 top 3 top 3 

1.c 

Omvang creatieve klasse als percentage van de 

beroepsbevolking 1 1 1 

2 Positie evenementenstad van het jaar 6 top 3 top 3 

3 

Percentage inwoners die positief zijn over de stad 

Utrecht 91% 92% 95% 

4.a Aantal internationale overnachtingen in Utrecht  223.000 191.200 219.880 

4.b 

Positie op ranglijst toeristische bezoeken aan 

steden  4 4 4 

4.c Aantal sterren kwalificatie Michelin 2 2 2 

1.21.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Utrecht aantrekkelijke stad 

Prestatiedoelstelling 1.1: Merk Utrecht 

Zichtbaarheid Utrecht vergroten. 

 

We maken door co-branding de resultaten van projecten en evenementen beter zichtbaar om zo Utrecht beter te 

profileren als internationale stad van kennis en cultuur. We selecteren in overleg projecten en evenementen waarmee 

we Utrecht kunnen profileren en versterken. We maken plannen op maat met onze partners en voeren die uit. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om evenementen/festivals, het Convention Bureau (stimulering van zakelijke congressen), 

internationale tentoonstellingen en beurzen en 375 jaar Universiteit Utrecht in 2011. 
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We zorgen voor een duidelijke digitale handleiding voor gebruik van het logo en de huisstijl Stadspromotie, zodat deze 

veel en juist toegepast kan worden door in- en externe partijen in de stad. 

 

We zorgen voor middelen die beschikbaar zijn voor het beter profileren en versterken van projecten, zoals een 

beeldbank en teksten over de stad. 

 

We informeren stakeholders en pers over stadspromotionele projecten onder andere via onze website en digitale 

nieuwsbrief. Met de VVV bekijken we de mogelijkheid voor verkoop van Utrecht producten, de zogenaamde 

'merchandise'. 

 

In Utrecht worden veel successen behaald die in het verleden vaak nationaal en internationaal onder belicht bleven. We 

gaan actief op zoek naar het verzilveren van deze successen door ze in te zenden voor nationale- en internationale 

prijzen en publicaties. Om zodoende meer free publicity voor de stad te genereren. 

Evenementen, projecten en activiteiten 

Prestatiedoelstelling 2.1: Evenementen, projecten, activiteiten 

Uitvoeren evenementennota. 

 

Samen met de partijen die deelnemen aan het Platform Evenementen Utrecht en de samenwerkende culturele festivals 

gaan we Utrecht als evenementenstad verder versterken. Ook gaan we met behulp van het Platform Evenementen 

Utrecht de verbinding leggen tussen evenementen/festivals en de nieuwe toeristische organisatie en Stichting 

Cultuurpromotie. Bewoners (omwonenden van evenementen locaties) en wijkraden gaan we naast organisatoren en 

locatiebeheerders betrekken bij de tussentijdse evaluatie van de 'Nota Evenementen en Festivals in Utrecht'.  

Cultuurmarketing en –promotie 

We voeren het opdrachtgeverschap voor het Utrechts Uitburo, een onderdeel van de nieuwe stichting Cultuurpromotie 

Utrecht. Cultuurmarketing en –promotie is een cruciaal instrument voor de promotie van de stad en draagt wezenlijk 

bij aan het profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur. Uiteraard is vergroting van het publieksbereik een 

cruciale doelstelling. Maar effectieve cultuurmarketing is ook noodzakelijk voor een succesvolle viering van de Vrede 

van Utrecht in 2013 en voor het verkrijgen van de aanwijzing tot Europese Culturele Hoofdstad 2018.  

Betrokkenheid vergroten 

Prestatiedoelstelling 3.1: Betrokkenheid vergroten 

Betrokkenheid vergroten door verbinding met projecten van anderen. 

 

Nu het merk en logo UTRECHT in 2010 succesvol is gelanceerd zoeken we samenwerking met stakeholders, zoals de 

kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen om in hun communicatie en 

presentatie (meer) verbinding te leggen met de stad Utrecht en zo actief bij te dragen aan de promotie van Utrecht. We 

gaan ook op naar projecten en activiteiten van stakeholders, waarin we in het belang van de promotie van Utrecht 

actief ondersteuning kunnen bieden aan presentatie en communicatie. 

 

De onafhankelijke Utrecht Development Board (UDB), die op 8 juli 2009 werd ingesteld, is een actief functionerend 

gremium. De UDB gaat als aanjager fungeren om de samenwerking tussen gemeente, bedrijven en instellingen te 

versterken en te versnellen. Op de agenda van de UDB staan onder andere het beter benutten en vormgeven van 

Utrecht als kennisstad, een bijdrage leveren aan het economisch profiel van Utrecht en een impuls geven aan 'Het 

Nieuwe Werken'. Onder het motto 'verbinden, versnellen en verzilveren' wil de UDB niet alleen een bijdrage leveren aan 

de betrokkenheid van stakeholders in de stad, maar ook bijdragen aan beter uitdragen van de successen van Utrecht. 

Vanuit het programma Stadspromotie faciliteren we de UDB. 
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Versterken toerisme 

Prestatiedoelstelling 4.1: Versterken toerisme 

Marketing van de stad als toeristische bestemming. 

 

We voeren het opdrachtgeverschap voor Toerisme Utrecht. Zij verzorgen het toeristische gastheerschap door middel 

van de exploitatie VVV en RonDom en daarnaast de (inter)nationale toeristische promotie. Gezien de keuze 'Utrecht als 

stad van kennis en cultuur', is ook de focus van de toeristische promotie gericht op deze twee aspecten.  

 

Aspect Kennis: het Utrecht Convention Bureau (onderdeel van Toerisme Utrecht) zet zich in om meer internationale 

wetenschappelijke conferenties in Utrecht te laten plaatsvinden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de 

Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum en de andere kennisinstellingen. 

 

Aspect Cultuur: bij het promoten van het totale toeristische product ligt de focus op het grote en veelzijdige 

cultuuraanbod van de stad. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de partners Stichting Cultuurpromotie Utrecht, 

Stichting Museumkwartier en Stichting Vrede van Utrecht. Doel is de potentie die Utrecht heeft als cultuurstad ook waar 

te maken richting 2013 en 2018. 

 

Daarnaast werken we aan het versterken van het internationale toeristische imago van de stad door deelname aan 

internationale thema- en evenementenjaren en samenwerking met onder andere de G4 steden en het Nederlands 

Bureau voor Toerisme en Congressen. 

 

Stimuleren van verblijfstoerisme. 

 

We ondersteunen diverse projecten ter stimulering van het verblijfstoerisme in Utrecht. Dit kunnen (promotionele) 

projecten van onder ander Toerisme Utrecht zijn. Daarnaast zetten we in op het verlengen van het verblijf door 

projecten als Trajectum Lumen, een ontdekkingstocht in het donker langs lichtkunstprojecten. 

 

Belangrijk voor de gast is een goed toeristisch aanbod met voldoende overnachtingsplekken in de stad. Om hiervoor te 

zorgen zetten we samen met programma Economische Zaken in op het actief stimuleren van kleinschalige hotels en 

Bed and Breakfasts. 

 

Prestatie-indicatoren 

Realisatie 

2009 

Begroting 

2011 

Begroting 

2014 

     

1.1 

Aantal keren promotionele vermelding 20.00 uur 

Journaal/RTL Nieuws 19.30 2 2 5 

2.1 Aantal ondersteunde initiatieven40
 70  pm  pm 

3.1.a Aantal gerealiseerde projecten UDB 0 3 5 

3.1.b Aantal gezamenlijke promotieprojecten met stakeholders 0 5 15 

4.1.a Aantal publicaties in buitenlandse bladen41 50 25 25 

4.1.b Groei (inter)nationaal verblijfstoerisme  -1% 0% 10% 

                                                           
 
 
40 In 2011 en 2014 nog op ' Pm' in verband met nadere afweging inzet capaciteit en budget vanuit 
stadspromotie naar derden.  
41 Bron: Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR). 
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1.21.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Merk Utrecht 608 695 171 171 171 171 

Evenementen, projecten, activiteiten 2.318 2.020 720 720 720 720 

Betrokkenheid vergroten 447 423 104 104 104 104 

Versterken Toerisme 1.215 1.599 1.317 1.317 1.317 1.317 

       

Totaal lasten 4.588 4.737 2.312 2.312 2.312 2.312 

       

Baten       

Merk Utrecht 0 0 0 0 0 0 

Evenementen, projecten, activiteiten 13 0 0 0 0 0 

Betrokkenheid vergroten 0 0 0 0 0 0 

Versterken Toerisme 53 0 0 0 0 0 

       

Totaal baten 66 0 0 0 0 0 

       

Saldo lasten en baten 4.522 4.737 2.312 2.312 2.312 2.312 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 2.250 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 3.924 1.750 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 2.847 2.987 2.312 2.312 2.312 2.312 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Merk Utrecht 

Vanaf 2011 is niet langer een incidenteel, programmabreed budget van 1,75 miljoen euro beschikbaar. Hierdoor dalen 

de lasten van deze doelstelling met 0,466 miljoen euro. In de nominale begroting 2010 is de loon- en prijscompensatie 

programmabreed niet correct verwerkt. Door de correcte verwerking van deze loon- en prijscompensatie in 2011 zijn 

de lasten vanaf 2011 (na saldering met de toegekende loon- en prijscompensatie 2011) 0,045 miljoen euro lager. Tot 

slot wordt de structurele bezuiniging van 0,400 miljoen euro op het programma Stadspromotie (Voorjaarsnota 2009) 

met ingang van 2011 herverdeeld. Hierdoor dalen de lasten van deze doelstelling met 0,013 miljoen euro.  

 

Evenementen, projecten, activiteiten 

Door het wegvallen van het incidentele, programmabrede budget dalen de lasten met ingang van 2011 met 

0,780 miljoen euro. De juiste verwerking van de loon- en prijscompensatie, de bezuiniging uit het collegeprogramma 

op het programma Stadspromotie en overige mutaties verklaren een afname van de lasten van respectievelijk 

0,117 miljoen euro, 0,500 miljoen euro en 0,016 miljoen euro vanaf 2011. De herverdeling van de structurele 

bezuiniging uit de Voorjaarsnota 2009 veroorzaakt vanaf 2011 een stijging van de lasten met 0,113 miljoen euro.  

 

Betrokkenheid vergroten 

Door het wegvallen van het incidentele, programmabrede budget dalen de lasten met ingang van 2011 met 

0,336 miljoen euro. De juiste verwerking van de loon- en prijscompensatie leidt tot een stijging van de lasten met 

0,017 miljoen euro vanaf 2011.  
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Versterken toerisme 

Door het wegvallen van het incidentele, programmabrede budget dalen de lasten met ingang van 2011 met 

0,168 miljoen euro. De juiste verwerking van de loon- en prijscompensatie leidt tot een daling van de lasten met 

0,011 miljoen euro vanaf 2011. De herverdeling van de structurele bezuiniging uit de Voorjaarsnota 2009 veroorzaakt 

een daling van de lasten vanaf 2011 met 0,100 miljoen euro. De lasten dalen tenslotte met 0,003 miljoen euro als 

gevolg van een correctie in relatie tot de begrote opbrengst toeristenbelasting.  

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Met ingang van 2011 is het incidentele budget van 1,75 miljoen euro voor een extra impuls aan het programma niet 

langer beschikbaar. Vanaf 2011 wordt daarom geen onttrekking aan de programmareserve meer begroot. 

 

 

 



1.22 Diversiteit en Integratie 

Het programma diversiteit is per 1 januari 2011 opgeheven. De onderdelen van diversiteit zijn ondergebracht bij de 

programma's 'Welzijn' en 'Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering'. Om administratieve redenen dient de 

financiële paragraaf nog separaat te worden opgenomen. 

1.22.1 Wat willen we bereiken? 

Zie de programma's 'Welzijn' en 'Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering'. 

1.22.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Zie programma's 'Welzijn' en 'Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering'. 

1.22.3 Wat mag dat kosten? 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Kunst en Cultuur 218 239 123 124 123 123 

Inburgering 12.374 13.042 11.320 11.088 11.039 11.039 

Diversiteitsbeleid 146 298 155 155 154 154 

Ontmoeting en Dialoog 3.881 1.983 1.876 1.877 1.875 1.875 

Tolerantie en Discriminatie 549 369 445 395 394 394 

       

Totaal lasten 17.168 15.932 13.919 13.639 13.584 13.584 

       

Baten       

Kunst en Cultuur 4  0 0 0 0 0 

Inburgering 8.312 10.738 8.274 8.274 8.274 8.274 

Diversiteitsbeleid -4  0 0 0 0 0 

Ontmoeting en Dialoog 23 0  0 0 0 0 

Tolerantie en Discriminatie 0 0  0 0 0 0 

       

Totaal baten 8.334 10.738 8.274 8.274 8.274 8.274 

       

Saldo lasten en baten 8.834 5.194 5.645 5.365 5.310 5.310 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 585 0 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 8.249 5.194 5.645 5.365 5.310 5.310 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 
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Financiële toelichting 

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het 

gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de 

desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de 

doelstelling zijn toegelicht.  

 

Inburgering 

De b

• Vanwege de invoering van het participatiebudget per 1 januari 2010 vervallen de BDU-SIV middelen voor de 

uitvoering van inburgeringstrajecten en de taalschool ter hoogte van 8,026 miljoen euro. Hiervoor in de plaats 

komen baten vanuit het participatiebudget voor de uitvoering van inburgeringstrajecten van 8,172 miljoen euro. De 

taalschool is per 1-7-2010 verzelfstandigd. De verzelfstandiging van de taalschool verwerken we bij de derde 

echnische wijziging 2010. 

aten dalen met 2,464 miljoen euro. Dit is als volgt te verklaren: 

t

• De participatiebonus, die was toegevoegd aan de BDU-SIV middelen voor het duaal maken van 

nburgeringstrajecten, vervalt. Hierdoor dalen de baten met 0,8 miljoen euro. i

• De samenlooptrajecten werden voorheen gefactureerd aan re-integratiebedrijven. Vanwege nieuwe afspraken met 

de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de facturering van samenlooptrajecten vervallen de 

baten voor samenlooptrajecten ter hoogte van 1,81 miljoen euro. De samenlooptrajecten brengen we voortaan niet 

meer in rekening bij re-integratiebedrijven, maar verrekenen we intern tussen de afdelingen Inburgering en Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. 

 

De daling van de lasten met 1,722 miljoen euro heeft een aantal oorzaken. Na de invoering van het participatiebudget 

stijgen de uitgaven voor educatieve trajecten met 0,987 miljoen euro. Daarnaast dalen de lasten voor projecten met 

0,690 miljoen euro als gevolg van het vervallen van de participatiebonus. De uitvoering van de samenlooptrajecten is 

per medio 2009 overgedragen vanuit afdeling Inburgering naar afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is echter 

wel een doorloop van de trajecten gestart voor medio 2009 die nog afgerond zullen worden wat zal leiden tot een 

interne verrekening tussen de afdelingen Inburgering en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als gevolg van de 

overdracht van de werkzaamheden naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid daalt het aantal af te ronden trajecten in 

2011, waardoor de lasten dalen met 1,110 miljoen euro. Als gevolg van lagere baten neemt de dekking voor 

apparaatslasten af waardoor de lasten dalen met 0,683 miljoen euro. 

 

De volledige begroting zal via een technische wijziging worden leeg geboekt ten gunste van de programma's 'Sociale 

Zaken', 'Werkgelegenheid en Inburgering' en 'Welzijn'. 

 



Algemeen  

Algemene middelen en onvoorzien 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene middelen. Het betreft die middelen die geen bepaald 

bestedingsdoel kennen, zoals de onroerende-zaakbelasting, de uitkering uit het Gemeentefonds, het resultaat op 

langlopende geldleningen en de nog over de programma’s te verdelen stelposten.  

 Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

       

      Lasten 

Onroerende-zaakbelasting 5.279 5.769 6.144 6.141 6.138 6.138 

Precario-, toeristen en hondenbelasting 377 431 453 452 452 452 

Uitkering Gemeentefonds 0 5.779 0 0  0 0 

Dividenden 0 700 0 0  0 0 

Langlopende geldleningen 18.465 4.701 12.479 13.729 16.854 18.104 

Stelpost investeringen  0 1.213 0 6.130 1.230 1.230 

Overige stelposten 10.308 -2.259 6.362 6.726 5.474 5.474 

Onvoorzien 0  159 159 159 159 159 

Budgetstructuur Leidsche Rijn 0  2.536 1.537 -984 -984 -984 

       

Totaal lasten 34.429 19.028 27.133 32.354 29.324 30.574 

       

      Baten 

Onroerende-zaakbelasting 68.284 61.825 64.927 64.927 64.927 64.927 

Precario-, toeristen en hondenbelasting 2.254 2.198 2.292 2.292 2.292 2.292 

Uitkering Gemeentefonds 416.334 406.147 424.686 414.173 405.675 399.323 

Dividenden 9.499 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 

Langlopende leningen 56.298 38.574 45.139 45.139 45.139 45.139 

Stelpost investeringen 0 0 0 0 0 0 

Overige stelposten 6.028 6.401 2.632 30.263 45.775 55.775 

Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 

Budgetstructuur Leidsche Rijn 0 0 0 0 0 0 

       

Totaal baten 558.697 518.046 542.576 559.694 566.708 570.356 

       

Saldo lasten en baten -524.268 -499.018 -515.443 -527.340 -537.385 -539.783 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 9.359 4.844 2.079 10.782 9.861 7.031 

Onttrekking reserves 27.308 40.698 21.728 4.999 4.999 4.999 

       

Saldo na mutaties reserves -542.217 -534.872 -535.092 -521.557 -532.523 -537.751 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 
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Financiële toelichting 

 

Onroerende-zaakbelasting (ozb) 

De baten nemen in 2011 toe met 3,102 miljoen euro. Deze toename betreft enerzijds de structurele doorwerking van 

een voordeel uit de jaarrekening van 1,4 miljoen euro. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door hogere volume 

ontwikkeling (meer areaal) en lagere verminderingen naar aanleiding van bezwaarschriften dan eerder was geraamd. 

Anderzijds nemen de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting vanaf 2011 toe met 1,7 miljoen euro in verband met 

inflatiecorrectie en areaalontwikkeling.  

 

De lasten nemen toe met 0,375 miljoen euro. Dit komt onder andere door hogere licentiekosten voor de 

basisregistratie WOZ. 

 

Uitkering Gemeentefonds 

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is ten opzichte van de begroting 2010 per saldo gegroeid met 

24,318 miljoen euro. Ten onrechte was in 2010 aan de lastenkant 5,779 miljoen euro verwerkt. Dit bedrag had in de 

baten verwerkt moeten worden. Via een technische wijziging is dit inmiddels gecorrigeerd. 

 

De g

• Een toename van 20,701 miljoen euro in verband met de corresponderende posten uit de meicirculaire 2009 en de 

eptembercirculaire 2009. 

roei van 24,318 miljoen euro bestaat uit: 

s

• Een toename van 3,851 miljoen euro in verband met accres- en volume ontwikkelingen, zoals geschetst in de 

Voorjaarsnota 2010. Vanwege de grote onzekerheden rond het Gemeentefonds vanaf 2011 hebben wij in 2010 een 

voordeel van 5,5 miljoen euro incidenteel geraamd. Van dit bedrag hebben wij in de Voorjaarsnota 2010 alsnog 

een deel (3,371 miljoen euro) structureel geraamd. Per saldo is dus sprake van een afname van 2,129 miljoen 

euro(-5,5 miljoen euro + 3,371 miljoen euro). De overige accres- en volume ontwikkelingen bedragen 5,980 miljoen 

uro. e

• Een afname van 0,234 miljoen euro in verband met posten uit de meerjarenraming. Deze waren al verwerkt in de 

meerjarenramingen in de Programmabegroting 2010. Het betreft de afbouw van overgangsmaatregelen voor 

riolering en ISV. 

 

Vanaf 2012 is in verband met de rijksbezuinigingen een jaarlijkse korting op het Gemeentefonds verwerkt van 

6,25 miljoen euro. De overige mutaties in de jaren 2012, 2013 en 2014 betreffen voornamelijk ontwikkelingen in de 

taakmutaties (corresponderende posten). 

 

Dividenden 

In 2010 stonden ten onrechte lasten geraamd. Deze lasten betreffen kosten van langlopende leningen. Inmiddels is dit 

via een technische wijziging gecorrigeerd. 

 

Langlopende geldleningen 

De komende jaren nemen de interne financieringsmiddelen sterk af omdat bestemmingsreserves in aanmerkelijke 

mate worden benut. Dit heeft vooral te maken met investeringen in bereikbaarheid. De hiermee samenhangende extra 

rentelasten leiden in de periode 2011-2014 tot een afname van 5 miljoen euro van de voordelige saldi op de 

rentestelpost. 

 

Stelpost investeringen 

De stelpost investeringen is in 2011 volledig gedecentraliseerd (overgeheveld naar de programma's). De op deze post 

nog resterende ruimte vanaf 2011 is onderdeel van de meerjarige gemeentebrede financiële ruimte, zoals opgenomen 

in hoofdstuk 4 Financiële Positie. 

 

Overige stelposten 

Op de stelposten zijn bedragen opgenomen die nog moeten worden verdeeld over de programma’s. 

 

De la

• Beschikbaar budget voor bedrijfsvoeringsproblematiek: 4,061 miljoen euro. Dit betreft het surplus op de 

efficiencytaakstelling uit de Programmabegroting 2010 van 2,061 miljoen euro en de voormalige stelpost in 

verband met de stijging van de werkgeverslasten pensioenpremie van 2 miljoen euro. Deze stelpost hebben we 

sten van 6,362 miljoen euro betreffen: 
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vanaf 2010 niet meer nodig. In de Programmabegroting 2010 hebben wij al aangegeven de mogelijke vrijval van 

eze post in te willen zetten voor het oplossen van de bedrijfsvoeringsproblematiek. d

• Beschikbaar budget om de kosten van FPU af te dekken: 1,5 miljoen euro. Jaarlijks wordt deze stelpost verdeeld op 

asis van werkelijke kosten. b

• Het budget dat in de Voorjaarsnota 2010 beschikbaar is gesteld voor de externe doorlichting: 0,8 miljoen euro in. 

 

De b

• No in te vullen taakstellingen (totaal 4,494 miljoen euro): 
aten van 2,632 miljoen euro betreffen vooral: 

g 

• Externe doorlichting gemeentelijke organisatie: 4,014 miljoen euro. Deze taakstelling loopt na 2012 op naar 

3,214 miljoen euro structureel in 2014. 5

• Onderdelen van de efficiencymaatregelen uit de Programmabegroting 2010, namelijk 0,1 miljoen euro in 

verband met het verminderen van gedrukte media en 0,38 miljoen euro door een andere positionering van het 

wijkgericht werken in de gemeentelijke organisatie en het efficiënter huisvesten van de gemeentelijke 

onderdelen in de wijken. De uitwerking van deze efficiencymaatregelen wordt verwerkt in de derde technische 

wijziging 2010. 

• De financiële verwerking van amendement 42 uit 2009 'behoud budget Raadsorganen'. In dit amendement besloot 

u de besparing op het budget voor raadsorganen van 0,16 miljoen euro ongedaan te maken. De dekking van dit 

mendement regelen wij bij de invoering van resultaatsturing op het basispakket communicatie. a

• Een te corrigeren bedrag van -2 miljoen euro, omdat één onderdeel van de efficiencytaakstelling uit de 

Programmabegroting 2010 ten onrechte twee keer is doorverdeeld in de gemeentelijke organisatie. Correctie vindt 

plaats in de derde technische wijziging 2010. 

 

Budgetstructuur Leidsche Rijn 

De lasten dalen in 2011 met 1,0 miljoen euro ten opzichte van 2010 en in 2012 ten opzichte van 2011 met 2,5 miljoen 

. Dit wordt vooral verklaard door de volgende wijzigingen: euro

• In de Programmabegroting 2008 is extra geld beschikbaar gesteld voor de geraamde tekorten op de kapitaallasten 

van voorzieningen Leidsche Rijn. De fasering hiervan was 1,678 miljoen euro in 2008, 3,3 miljoen euro in 2009, 

2,7 miljoen euro in 2010 en 2,3 miljoen euro in 2011. Dit leidt tot een daling van de lasten in 2011 ten opzichte 

an 2010 met 0,4 miljoen euro en in 2012 ten opzichte van 2011 met 2,3 miljoen euro. v

• De lasten dalen structureel in 2011 ten opzichte van 2010 door de verrekening met diensten in 2011 van de 

jaarlasten van opgeleverde voorzieningen (0,867 miljoen euro). Hiertegenover staat een groei van de stelpost 

apitaallasten van 0,430 miljoen euro door de groei van het aantal inwoners. k

• In 2012 dalen de lasten ten opzichte van 2011 door de incidentele budgetten Leidsche Rijn 2011 (0,221 miljoen 

euro). 

 

Het negatieve bedrag vanaf 2012 is enigszins vertekenend. De toename van de stelpost kapitaallasten door de groei 

van het aantal inwoners is namelijk in 2012 tot en met 2014 nog niet verwerkt. We doen dit steeds bij de begroting 

van het betreffende jaar op basis van de actuele raming van de woningbouwplanning. Hier staat tegenover dat de 

jaarlasten van de in 2010 tot en met 2014 op te leveren voorzieningen Leidsche Rijn evenmin is verwerkt. Dit doen we 

bij de oplevering van de betreffende kredieten. 

 

Mutaties reserves 

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betreffen vooral verrekeningen met de algemene dekkingsreserve. 

In 2011 wordt per saldo 20,892 miljoen euro (0,337 miljoen euro storting en 21,229 miljoen euro onttrekking) 

onttrokken aan de algemene dekkingsreserve (zijn verrekeningen met de algemene dekkingsreserves). Het gaat om 

vereveningsposten uit begrotingen van voorgaande jaren (8,333 miljoen euro) en om de vereveningspost uit deze 

Programmabegroting 2011 (12,259 miljoen euro). Verder voegen wij in 2011 0,742 miljoen euro toe aan de reserves 

op basis van amendement A26 uit 2010 ('Eerst zorg regelen'). Dit amendement bepaalt dat de compensatiemiddelen 

voor de pakketmaatregel AWBZ moeten worden gereserveerd totdat de gemeenteraad heeft beoordeeld dat het beleid 

duurzaam toereikend is. Voorts voegen we 1 miljoen euro toe aan het onderdeel Budgetstructuur Leidsche Rijn voor 

het op peil houden van deze reserve. Daarnaast onttrekken we 0,5 miljoen euro voor het opvangen van frictiekosten bij 

de realisatie van Leidsche Rijn. 

 



Algemene ondersteuning 

 

Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Begroting 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Lasten       

Concernondersteuning Stafafdelingen 0 6 0 0  0 0 

Concernondersteuning Bestuurszaken 716 81 0 0  0 0 

Concernondersteuning Financiën 3.203 1.636 1.325 75 75 75 

Concernondersteuning POI 388 246 0 0 0 0 

Assurantiefonds  0 -14 0 0 0 0 

Beheersproduct POI 52 776 0  0 0 0 

Overhead diensten 14.099 -5.749 3.346 3.255 3.143 3.143 

       

Totaal lasten 18.458 -3.018 4.671 3.330 3.218 3.218 

       

Baten       

Concernondersteuning Stafafdelingen 0 6 0 0 0 0 

Concernondersteuning Bestuurszaken 1.339 2.383 0 0 0 0 

Concernondersteuning Financiën 38 255 0 0 0 0 

Concernondersteuning POI 15 246 0 0 0 0 

Assurantiefonds  0 -14 0 0 0 0 

Beheersproduct POI 52 813 0 0 0 0 

Overhead diensten 12.781 11.103 6.526 6.352 6.352 6.352 

       

Totaal baten 14.225 14.793 6.526 6.352 6.352 6.352 

       

Saldo lasten en baten 4.234 -17.811 -1.856 -3.022 -3.133 -3.133 

       

Mutaties reserves       

Toevoeging reserves 14.287 1.206 8 8 8 8 

Onttrekking reserves 9.278 478 0 0 0 0 

       

Saldo na mutaties reserves 9.243 -17.082 -1.848 -3.014 -3.125 -3.125 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Financiële toelichting  

Algemene ondersteuning is een administratief onderdeel. Onder andere de overheadkosten worden administratief 

geboekt op Algemene Ondersteuning. Via de kostentoerekening worden deze lasten aan de programma's toegedeeld, 

waardoor per saldo er geen lasten of baten in het onderdeel Algemene Ondersteuning over blijven. Voor zover 

(overhead)kosten nog niet zijn toegerekend aan programma's en producten komt dit tot uitdrukking in het saldo van 

het onderdeel Algemene Ondersteuning. 

 

Met ingang van 2011 zijn de verschillende doelstellingen en de bijbehorende budgetten ondergebracht onder de 

doelstelling 'overhead diensten'. Op het onderdeel 'Concernondersteuning Financiën' is als gevolg van 

budgetverschuivingen onbedoeld nog een bedrag van 1,325 miljoen euro achtergebleven. Dit wordt alsnog 

gecorrigeerd zodat dit bedrag alsnog toegerekend aan de programma's en producten. 
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Hoofdstuk 2 Paragrafen 

2.1 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op 

te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van 

de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle 

risico’s op te kunnen vangen). Beide komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde en op basis daarvan bepalen 

wij vervolgens het weerstandsvermogen. 

2.1.1 Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico’s op te kunnen 

vangen. De volgende onderdelen maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit: 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Begroting 

2010 

Rekening 

2009 

Begroting 

2011 

    

Deel algemene reserve toe te rekenen aan weerstandscapaciteit42 69.002 91.203 52.317 

Stille reserves 6.751 5.024 4.833 

Onbenutte belastingcapaciteit (2 jaar) 6.676 6.830 6.862 

Niet ingevulde begrotingsruimte (4 jaar) 0 0 0 

Post onvoorzien (4 jaar) 636 636 636 

    

Totaal 83.065 103.693 64.648 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Ad 1. Deel algemene reserve, toe te rekenen aan weerstandscapaciteit 

De algemene reserve bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen lichten we hieronder verder toe. 

 

Deel algemene reserve toe te rekenen aan weerstandscapaciteit 

Begroting 

2010 

Rekening 

2009 

Begroting 

2011 

    

Algemeen deel 92.522 113.522 89.220 

Dienstbedrijfsreserves 480 281 1.297 

Bedrijfsreserves projectorganisaties -24.000 -22.600 -38.200 

    

Totaal 69.002 91.203 52.317 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Het algemene deel van de algemene reserve daalt ten opzichte van de Verantwoording 2009 met 24,3 miljoen euro. In 

de Programmabegroting 2010 is 4,25 miljoen euro afgeroomd en ingezet voor de dekking van de plankosten van POS. 

                                                           
 
 
42 Niet alle onderdelen van de algemene reserve tellen mee in de weerstandscapaciteit. Zo telt de algemene 

dekkingsreserve niet mee en telt voor de dienstbedrijfsreserves de minimumnorm van deze reserves mee in plaats van 

de werkelijke stand. 
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Daarnaast is in de Programmabegroting 2010 21 miljoen euro uit de algemene reserve ingezet voor de dekking van de 

maatregelen in het collegeprogramma. In de Voorjaarsnota 2010 is het weerstandsvermogen aangevuld met 

40,298 miljoen euro. Hiervan heeft 39,35 miljoen euro betrekking op de aanvulling van de dienstbedrijfsreserve 

Leidsche Rijn (26,6 miljoen euro) en de dienstbedrijfsreserve POS (12,75 miljoen euro) als uitvloeisel van de invulling 

van de optimalisatietaakstellingen. Het restant van 0,948 miljoen euro is ingezet voor de aanvulling van de algemene 

reserve. Met de optimalisatiemaatregelen Stationsgebied kan de bij de Verantwoording 2009 getroffen voorziening 

vrijvallen. Met deze vrijval staat de dienstbedrijfsreserve Stationsgebied weer op nul. 

 

Het saldo van alle dienstbedrijfsreserves stijgt met 2,1 miljoen euro ten opzichte van de Verantwoording 2009. Dit 

t vooral door: kom

• en daling met 6,3 miljoen euro als gevolg van de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2009.  E
• De aanvulling van de dienstbedrijfsreserve StadsOntwikkeling met 7,3 miljoen euro tot de minimumnorm van 

1,2 miljoen euro. Na de bestedings- en dekkingsvoorstellen van de Verantwoording 2009 was de stand van de 

dienstbedrijfsreserve 5,761 miljoen euro negatief. In lijn met de besluitvorming van de Verantwoording 2009 is de 

dienstbedrijfsreserve in 2010 verder aangevuld tot 0,892 miljoen euro negatief. Om de dienst bedrijfsreserve van 

Stadsontwikkeling op de minimumnorm te brengen, stellen wij voor om 0,692 miljoen euro uit het 

stimuleringsfonds Woningbouwproductie Utrecht en een grondopbrengst van 1,4 miljoen euro hieraan toe te 

oegen. v

• De aanvulling van de dienstbedrijfsreserve van de dienst Raadsorganen met 0,295 miljoen euro waartoe in de 

oorjaarsnota 2010 is besloten. V

• De negatieve dienstbedrijfsreserve van de Brandweer van 0,64 miljoen euro is als gevolg van de regionalisering 

gesaneerd bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2009. 

 

Voor de weerstandscapaciteit telt alleen de minimumnorm van de dienstbedrijfsreserves mee, of de werkelijke stand, 

indien die lager is dan de minimumnorm. Het saldo dat meetelt voor de weerstandscapaciteit is 1,3 miljoen euro lager. 

De opbouw van de weerstandscapaciteit van de dienstbedrijfsreserves is als volgt: 

 

Dienst 

Minimum 

norm 

Maximum 

norm 

Stand 

Rekening 

2009 

Stand 

Begroting 

201143
 

Weerstands-

capaciteit 

Rekening 

2009 

Weerstands-

capaciteit 

Begroting 

2011  

       

Stadswerken 1.920 5.760 52 1.578 52 1.578 

Bestuurs- en Concerndienst 650 1.950 796 1.292 650 650 

Brandweer n.v.t. n.v.t. 222 n.v.t. 210 n.v.t. 

Bibliotheek Utrecht 140 420 -46 -10 -46 -10 

Dienst Raadsorganen 49 147 -29 -220 -29 -220 

Dienst Gemeentelijke Musea 70 350 26 150 26 70 

Muziekcentrum Vredenburg 140 700 22 339 22 140 

Stadsschouwburg 120 600 167 120 120 120 

StadsOntwikkeling 1.200 3.500 -217 1.200 -217 1.200 

Maatschappelijke Ontwikkeling 2.770 8.310 2.558 2.870 2.558 2.770 

GG&GD 260 780 20 260 20 260 

Dienst Ondersteuning n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. 0 

Dienst Wijken 160 480 -3.219 -5.451 -3.219 -5.451 

Dienst Burgerzaken 190 570 134 470 134 190 

       

Totaal 7.879 24.197 486 2.598 281 1.297 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

                                                           
 
 
43 Deze bedragen sluiten niet altijd aan op de werkelijke stand, omdat hierin correcties zijn verwerkt die we pas bij de 

derde technische wijziging 2010 opnemen in het administratieve systeem. 
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De dienstbedrijfsreserve van de Dienst Wijken is als gevolg van het negatieve resultaat 2009 gedaald naar 5,5 miljoen 

euro negatief. Wij gaan in samenhang met de andere ontwikkelingen binnen de dienst Wijken de negatieve 

dienstbedrijfsreserve aanpakken. 

 

Naast de dienstbedrijfsreserve is er ook nog de bedrijfsreserve van het projectbureau Leidsche Rijn. Deze reserve 

presenteren we apart, omdat het een eindig project betreft. 

 

Bedrijfsreserve Projectorganisatie 

Begroting 

2010 

Rekening 

2009 

Begroting 

2011 

    

Projectbureau Leidsche Rijn -24.000 -22.600 -38.200 

    

Totaal -24.000 -22.600 -38.200 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

In 2009 verslechterde het resultaat van de grondexploitatie Leidsche Rijn met 42,2 miljoen euro. Hiervoor moest de 

voorziening worden verhoogd en is in de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2009 42,2 miljoen euro ten laste van de 

dienstbedrijfsreserve gebracht. Dit had echter een fors negatief effect op het weerstandsvermogen. Daarom hebben wij 

in de Voorjaarsnota 2010 aan de grondexploitatie Leidsche Rijn een optimalisatietaakstelling opgelegd van in totaal 

29,1 miljoen euro. Hiervan is 2,5 miljoen euro ten bate van de ambities uit het collegeprogramma en het financiële 

beeld. Voor een bedrag van 26,6 miljoen euro kan de getroffen voorziening Leidsche Rijn vrijvallen, omdat de 

taakstelling met concrete maatregelen is ingevuld (zie paragraaf 4.2). Deze vrijval storten wij terug in de 

dienstbedrijfsreserve Leidsche Rijn voor de aanvulling van het weerstandsvermogen. 

 

Ad 2. Stille reserves 

Panden en gronden die de gemeente niet gebruikt voor de publieke taak en die we binnen één jaar kunnen verkopen, 

dragen bij aan de stille reserves indien de marktwaarde groter is dan de waarde op de balans. Ten opzichte van de 

Verantwoording 2009 zijn de stille reserves afgenomen met 0,191 miljoen euro door uitgifte van een pand en door 

hertaxatie van een tweetal grote panden. 

 

Stille reserves 

Begroting 

2010 

Rekening 

2009 

Begroting 

2011 

    

Marktwaarde panden 6.971 5.917 5.604 

Waarde panden op de balans  220 893 771 

    

Stille reserves panden 6.751 5.024 4.833 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Doordat de panden allemaal verhuurd zijn en de verkoopwaarde in verhuurde staat lager is, wordt een waarde van 80% 

van de Woz-waarde (Wet waardering onroerende zaken) gehanteerd. 

 

Ad 3. Onbenutte belastingcapaciteit 

De o

• et onbenutte deel van de maximaal toegestane stijging van de onroerende-zaakbelasting (ozb); 
nbenutte belastingcapaciteit bestaat uit vier delen: 

 h
• e potentiële meeropbrengsten op overige belastingen bij een tariefsstijging van 5%;  d
• et verschil tussen werkelijke kostendekkendheid en maximale kostendekkendheid van bestemmingsbelastingen;  h
• het verschil tussen werkelijke kostendekkendheid en maximale kostendekkendheid van retributies. 

 

Rekening houdend met de macronorm is er in 2011 geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. 
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Onbenutte capaciteit ozb 

Begroting 

2010 

Rekening 

2009 

Begroting 

2011 

    

Woningen (maximaal toegestaan)  28.500 27.901 

Woningen Utrecht (huidig tarief)  28.300 27.901 

    

Woningen onbenut 0 200 0 

    

Niet-woningen (maximaal toegestaan)  37.760 37.026 

Niet-woningen Utrecht (huidig tarief)  37.500 37.026 

    

Niet-woningen onbenut 0 260 0 

    

Totaal onbenutte capaciteit ozb 0 460 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Onbenutte capaciteit overige belastingen 

Begroting 

2010 

Rekening 

2009 

Begroting 

2011 

    

Parkeerbelasting 1.200 1.145 1.200 

Toeristenbelasting 60 60 65 

Precariobelasting 20 20 23 

Hondenbelasting 20 20 27 

    

Totaal onbenut overige belastingen 1.300 1.245 1.315 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

De onbenutte belastingcapaciteit op de belastingen bedraagt in 2011 1,315 miljoen euro. 

 

De onbenutte belastingcapaciteit op de bestemmingsbelastingen is het verschil tussen de werkelijke opbrengst in een 

jaar en de opbrengst bij 100% kostendekkendheid. De rioolheffing is al 100% kostendekkend. Daarom is hier geen 

sprake van onbenutte belastingcapaciteit. 

 

Onbenutte capaciteit bestemmingsbelastingen 

Begroting 

2010 

Rekening 

2009 

Begroting 

2011 

    

Afvalstoffenheffing kosten   31.312 

Afvalstoffenheffing opbrengsten   30.954 

    

Afvalstoffenheffing niet benutte capaciteit 0 0 358 

    

Totaal onbenutte capaciteit bestemmingsbelastingen 0 0 358 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

De onbenutte belastingcapaciteit op de bestemmingsbelastingen bedraagt in 2011 0,358 miljoen euro. 

 

De onbenutte belastingscapaciteit op de retributies is de onderdekking op de betreffende verordening. De onbenutte 

capaciteit op de leges van de Bestuurs- en Concerndienst is nul, omdat deze tarieven kostendekkend zijn. In de 

begroting 2010 was de onbenutte capaciteit van de leges van Stadswerken en de marktgelden op nul gesteld vanwege 

een bijdrage in de kosten vanuit de algemene middelen waartoe het vorige college van B en W had besloten. Wij stellen 

voor deze nu weer mee te tellen in de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit. Omdat steeds meer 

legesproducten van Burgerzaken een maximumtarief kennen dat door het Rijk is voorgeschreven, rekenen we de 

onbenutte capaciteit van deze leges niet langer mee. 
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Onbenutte capaciteit retributies 

Begroting 

2010 

Rekening 

2009 

Begroting 

2011 

    

Leges Burgerzaken kosten 6.570 7.008 0 

Leges Burgerzaken opbrengsten 6.168 6.607 0 

    

Leges Burgerzaken niet benutte capaciteit 402 401 0 

    

Leges StadsOntwikkeling kosten 15.007 14.396 14.793 

Leges StadsOntwikkeling opbrengsten 14.714 15.388 14.659 

    

Leges StadsOntwikkeling niet benutte capaciteit44 293 0 134 

    

Leges Stadswerken kosten 0 0 1.571 

Leges Stadswerken opbrengsten 0 0 1.040 

    

Leges Stadswerken niet benutte capaciteit 0 0 531 

    

Marktrechten kosten 0 0 693 

Marktrechten opbrengsten 0 0 602 

    

Marktrechten niet benutte capaciteit 0 0 91 

    

Brug- en havengelden kosten 1.050 986 701 

Brug- en havengelden opbrengsten 547 573 520 

    

Brug- en havengelden niet benutte capaciteit 503 413 181 

    

Begraafplaatsrechten kosten 1.926 1.828 1.955 

Begraafplaatsrechten opbrengsten 1.086 932 1.134 

    

Begraafplaatsrechten niet benutte capaciteit 840 896 821 

    

Totaal onbenutte capaciteit retributies 2.038 1.710 1.758 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

De onbenutte capaciteit op de retributies bedraagt 1,758 miljoen euro. De totale onbenutte belastingcapaciteit 

bedraagt hierdoor in 2011 3,431 miljoen euro. Dit bedrag telt twee keer mee voor de berekening van de 

weerstandscapaciteit en bedraagt 6,862 miljoen euro. 

 

Ad. 4. Nog niet ingevulde begrotingsruimte 

Er is geen sprake van nog niet ingevulde begrotingsruimte. 

 

Ad. 5. Post onvoorzien 

De post onvoorzien bedraagt structureel 0,159 miljoen euro. Voor de komende meerjarenperiode van vier jaar is deze 

post nog aanwezig, dus telt hij vier keer mee: voor een bedrag van 0,636 miljoen euro. 

                                                           
 
 
44 De tarieven voor verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten zijn laag gelet op de doelgroep. Daarom laten wij 

deze leges buiten beschouwing. 
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2.1.2 Benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s die onze gemeente loopt. Om die te kunnen bepalen 

vindt regelmatig een risico-inventarisatie plaats. Hieruit zijn 82 risico’s naar voren gekomen. Van deze risico’s zijn er 

28 (34%) op basis van de verwachte omvang met maatregelen volledig afgedekt. We delen de geïnventariseerde risico’s 

in naar urgentie en omvang. Hierdoor ontstaat de onderstaande risicokaart waarin per risicoklasse het aantal risico’s 

opgenomen staat. 
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Legenda: 

 Risicoklasse Rapportage (bij cyclusmomenten) aan 

 Minimaal Dienst intern 

 Laag Concerndirectie 

 Gemiddeld College van B en W 

 Hoog Gemeenteraad 

 Urgent Gemeenteraad 

 

De netto verwachte omvang van alle andere risico’s bedraagt 136 miljoen euro. Dit betekent dat als álle risico’s zich 

tegelijk voordoen dit de gemeente naar verwachting 136 miljoen euro gaat kosten. Bij dit getal is nog geen rekening 

gehouden met de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet. Door de netto verwachte omvang te 

vermenigvuldigen met de kans dat het risico zich voordoet, bepalen we de verwachte impact van het risico. De totale 

impact van alle risico’s bedraagt 44,8 miljoen euro. De totale impact wordt nog vermenigvuldigd met de 

zekerheidsfactor (een correctiefactor voor onzekerheden in de berekening van de verwachte impact van risico’s). Deze 

factor is vastgesteld op 1,8. Hierdoor komt de verwachte impact van alle risico’s uit op 80,6 miljoen euro. Daarnaast is 

er ook nog een minimumnorm, aangezien er zich ook tegenvallers kunnen voordoen waarmee niemand rekening heeft 

gehouden. Hiermee is de benodigde weerstandscapaciteit: 

 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Verantwoording 

2009 

Begroting 

2011 

   

Minimumnorm 7.000 7.000 

Verwachte impact risico’s 71.644 80.581 

   

Totaal 78.644 87.581 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 
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De benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Verantwoording 2009 gestegen met 8,9 miljoen euro. 

Oorzaak voor deze stijging is een toename van de risico's met 4,9 miljoen euro, vermenigvuldigd met de 

zekerheidsfactor van 1,8 (=8,9 miljoen euro).  

 

De r

• en toename van de vertrouwelijke risico's met 4,7 miljoen euro (zie de vertrouwelijke lijst die ter inzage ligt). 
isico’s stijgen vooral door: 

 E
• Het risico op hogere frictiekosten als gevolg van de reorganisatie van het MCV stijgt met 0,8 miljoen euro, omdat 

nog geen rekening was gehouden met de bovenwettelijke WW-uitkering na ontslag, waarvoor de gemeente eigen 

isicodrager is. r

• De risico's bij de UW holding BV zijn toegenomen omdat er sprake is van een verhoging van de CAO-lonen die niet 

wordt gecompenseerd door een verhoging van de Wsw subsidie. Het aantal detacheringen van Wsw'ers blijft achter 

door de ruime arbeidsmarkt als gevolg van de kredietcrisis waardoor de opbrengsten tegenvallen. Dit leidt tot een 

tijging van 1 miljoen euro. s

• Het risico gemoeid met de uitvoering van de Wmo schatten we hoger in een door een toename van de kosten van 

de huishoudelijke verzorging en het onderdeel WVG onder meer door de grotere vraag vanuit de integrale 

benadering. Dit leidt tot een stijging van 1,2 miljoen euro. 

 

Daar

• Het risico van een terugval van inkomsten uit sponsoring en bijdragen voor beeldbepalende festivals en 

evenementen is vervallen, omdat de festivals hun verwachtingen met betrekking tot sponsorgeld en bijdragen van 

derden al hebben bijgesteld. Daarnaast hebben wij in de crisisbeschikkingen geformuleerd dat het een eenmalige 

ijdrage betrof. Dit leidt tot een daling van 0,75 miljoen euro. 

naast is er ook een daling van bestaande risico’s. De belangrijkste zijn: 

b

• Het risico dat wij vooruitontvangen BDU-SIV inburgeringsmiddelen en PaVEM middelen (Participatie van Vrouwen 

an Etnische Minderheden) moeten terugbetalen aan het Rijk daalt met 1,6 miljoen euro. v

• Het risico dat de garantstelling Willibrordstichting wordt aangesproken daalt met 0,3 miljoen euro. 

 

Zoals afgesproken informeren wij u hieronder over de risico’s uit de risicoklassen hoog en urgent. De volledige lijst 

met risico’s (inclusief vertrouwelijke risico’s) ligt ter inzage in de leeskamer. 

 

Stadskantoor 

Programma: Stationsgebied 

Doelstelling: Werkgelegenheid en economische potentie 

Risicocategorie: Economisch/markt 

Toelichting: De risico’s bestaan onder andere uit een kwalitatieve mismatch door veranderende organisatie-eisen en uit 

prijsstijgingen in de markt voor het inbouwpakket. Het risico dat de omvang van de organisatie niet overeenkomt met 

de omvang van het Stadskantoor lijkt beter beheersbaar door de focus op organisatieontwikkeling (koersdocument). 

Sturing/beheersing: Verminderen en vermijden 

Maatregelen: Contractueel goede afspraken maken en het inbouwpakket indien nodig aanpassen. Toepassen van een 

kaderstellend budget. 

Impact: - /- 2 miljoen euro incidenteel (exclusief vermenigvuldiging zekerheidsfactor) 

Risicoscore: omvang 3, waarschijnlijkheid 3 

 

Muziekpaleis 

Programma: Stationsgebied 

Doelstelling: Cultuur 

Risicocategorie: Economisch/markt, uitvoering 

Toelichting: Het risico betreft medefinanciering door sponsors, het vergunningentraject, bodemproblematiek en de 

complexiteit van de bouw die prijsopdrijvend werkt. 

Sturing/beheersing: Verminderen en vermijden 

Maatregelen: Onder meer door het oprichten van een stichting sponsorgelden, in bouwteam zoeken naar 

kostenbesparingen en goede contractuele afspraken maken. 

Impact: -/-3,3 miljoen euro incidenteel (exclusief vermenigvuldiging zekerheidsfactor) 

Risicoscore: omvang 4, waarschijnlijkheid 5 
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Calamiteitenonderhoud 

Programma: Beheer Openbare Ruimte 

Doelstelling: Veilig en heel 

Risicocategorie: Middelen 

Toelichting: De gemeente loopt het risico dat de wegen, kunstwerken, havens, etcetera niet meer in bruikbare staat 

gebracht kunnen worden. Met het oog op de openbare veiligheid moeten dan delen worden afgesloten voor gebruik. 

Hierdoor kan de bereikbaarheid van de gemeente in het geding komen. Het risico van aansprakelijkheid voor 

economische en letselschade zal ook toenemen. Vooral de achterstand in het baggeren vormt vanwege wettelijke 

verplichtingen een belangrijke rol in dit risico. 

Sturing/beheersing: Verminderen 

Maatregelen: Prioriteit bij het verminderen van het achterstallig onderhoud is de aanpak van onveilige situaties. 

Netto verwachte omvang: -/- 2,3 miljoen euro structureel 

Risicoscore: omvang 4, waarschijnlijkheid 3 

 

Frictiekosten MCV 

Programma: Cultuur 

Doelstelling: Programmering 

Risicocategorie: Uitvoering 

Toelichting: Er is een risico op hogere frictiekosten dan geraamd voor trajecten naar ander werk als gevolg van de 

reorganisatie. 

Sturing/beheersing: Verminderen 

Maatregelen: Streven is de medewerkers zo spoedig mogelijk en met een breed instrumentarium te begeleiden naar 

ander werk binnen of buiten de gemeentelijke organisatie. Hiervoor zijn een coördinator en 't Bureau ingeschakeld. We 

monitoren de voortgang van de trajectbegeleiding en budgetuitputting strikt. 

Netto verwachte omvang: -/- 1,6 miljoen euro incidenteel 

Risicoscore: omvang 3, waarschijnlijkheid 4 

 

UW-Holding 

Programma: Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 

Doelstelling: Werk 

Risicocategorie: Politiek/maatschappelijk 

Toelichting: Bij UW is sprake van exploitatietekorten. Een reductie van het financieel tekort is lastig. Eén belangrijk 

gevolg van de kredietcrisis is het achterblijven van detacheringen en de druk op de uurtarieven. De landelijke Wsw 

subsidie dekt de kosten niet volledig. Door het niet indexeren van de Wsw-subsidie neemt dit tekort toe. Rondom 

huisvesting zijn in de nabije toekomst twee risico. De huidige productielocatie aan de Niels Bohrweg voldoet niet meer 

aan de ARBO en aan de eisen die een moderne Wsw-organisatie stelt. Bovendien wordt het steeds lastiger aan de 

brandveiligheidseisen te voldoen zodat op termijn aanzienlijk investeringen noodzakelijk zijn. De plantenkas is 

technisch aan het einde van zijn levenscyclus. Ook hier zijn op termijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk. Voor 

de financiering van deze investeringen zal waarschijnlijk een garantiestelling worden gevraagd van de gemeente. Bij de 

financiering van deze investeringen wordt tevens betrokken de herfinanciering van een lening in 2013. 

Sturing/beheersing: Verminderen 

Maatregelen: Wij blijven met UW Holding BV op zoek naar een duurzaam houdbare regeling voor de financiering van de 

Wsw-activiteiten. Met UW zijn wij op zoek naar mogelijkheden UW extra werkzaamheden te laten verrichten voor de 

gemeente Utrecht, dit binnen de geldende regelgeving en de beschikbare budgetten. Het is echter lastig tegen de 

macro economische ontwikkeling te sturen. Daarnaast houden we intensief toezicht op UW Holding BV. Samen met UW 

Holding BV wordt met financiers gesproken over de leningen voor de huisvesting. 

Netto verwachte omvang: -/- 1,1 miljoen euro structureel 

Risicoscore: omvang 3, waarschijnlijkheid 5 

 

Uitvoering Wmo 

Programma: Welzijn 

Doelstelling: Kwetsbaarheid 

Risicocategorie: Politiek/maatschappelijk 

Toelichting: In het kader van de Wmo zal de gemeente geconfronteerd worden met het risico van kostenstijgingen 

binnen de zorg (open einde regeling). 

Sturing/beheersing: Vermijden 

Maatregelen: Actieve kostenbewaking en goede aanbesteding. 
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Netto verwachte omvang: -/- 2,7 miljoen euro structureel 

Risicoscore: omvang 5, waarschijnlijkheid 3 

 

Grondexploitatie Leidsche Rijn 

Programma: Leidsche Rijn 

Doelstelling: Gebiedsontwikkeling 

Risicocategorie: Economisch/markt, politiek/maatschappelijk en uitvoering 

Toelichting: In de Bestuursrapportage van 1 mei 2010 rapporteerden we dat het verwachte saldo van de 

grondexploitatie na verwerking van de optimalisatietaakstelling 31,7 miljoen euro negatief bedraagt. Voor dit 

verwachte tekort hebben wij, vanwege de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een 

voorziening getroffen. Voor Leidsche Rijn hebben we daarnaast een aantal afzonderlijke risico’s meegenomen in 

verband met de kredietcrisis. Het risicoprofiel rondom Leidsche Rijn neemt toe, maar blijft nog net in balans met 

positieve risico’s. 

Sturing/beheersing: Verminderen 

Maatregelen: We hebben een voorziening getroffen voor het verwachte tekort. Los daarvan geldt voor Leidsche Rijn de 

taakstelling op nul te sturen. Voor de maatregelen die we treffen voor de invulling van de optimalisatietaakstelling 

verwijzen we naar het hoofdstuk Financiële Positie. 

Netto verwachte omvang: 0 

Risicoscore: omvang 5, waarschijnlijkheid 3 

 

Grondexploitatie Stationsgebied 

Programma: Stationsgebied 

Doelstelling: Werkgelegenheid en economische potentie, leefbaarheid en veiligheid, bereikbaarheid 

Risicocategorie: Economisch/markt, politiek/maatschappelijk en uitvoering 

Toelichting: De hieronder gepresenteerde risico’s vormen samen een fors risico. Dit wordt naast de omvang en de 

complexiteit in belangrijke mate veroorzaakt door de startfase waarin dit project zich bevindt. In het algemeen geldt 

dat de risico’s rond de aannames in (grondexploitatie-)projecten afnemen naarmate het planproces vordert. Bovendien 

heeft het project een lange looptijd en kennen de deelprojecten wisselende snelheden. Uit de risicoanalyse komen de 

ende belangrijke risico’s naar voren (in willekeurige volgorde): volg

• plopende plan- en VAT-kosten door vertraging in planvoorbereiding en complexiteit projectonderdelen.  O
• ruikbare en/of onherroepelijke vergunningen worden niet of te laat afgegeven.   B
• ubliekrechtelijke procedures leiden tot vertraging.  P
• e treffen tijdelijke maatregelen tijdens de uitvoering zijn onderschat.  T
• In de ontwerpfase Stationsgebied West worden verkeerde uitgangspunten gehanteerd door uitblijven 

lanontwikkeling Westpleintunnel. p

• anbestedingen vallen hoger uit dan ramingen in de grondexploitatie.  A
• Geraamde opbrengsten in de grondexploitatie worden niet gerealiseerd als gevolg van economische recessie (Van 

ijpesteijnkwartier). S

• Contractuele afspraken kunnen door de gemeente niet tijdig worden nagekomen (onder andere bouwrijp opleveren 

an kavels). v

• npassing van kabels- en leidingentracés in de Nieuwe Stationsstraat en zijstraten.  I
• Bereikbaarheid van de (binnen)stad en de bouwplaatsen. 

Sturing/beheersing: Verminderen en vermijden 

Maa

• Zorgvuldig plannen en continu vinger aan de pols houden. Vroegtijdig beginnen met voorbereidende activiteiten, 

oals bodemonderzoek, archeologisch onderzoek etcetera. 

tregelen: 

z

• Vergunningencoördinator, gerichte communicatie, planaanpassingen met het oog op milieueisen en bezwaren, 

orgvuldig processen en procedures doorlopen. z

• erichte communicatie, overleg met partijen, prioriteiten stellen, goodwill acties.  G
• lanwijzigingen, afwegen startdatum projecten, eventueel nieuwe aanbestedingsprocedures.  P
• ctiveren planontwikkeling Westplein.  A
• Zorgvuldige probleemanalyses opstellen evenals faseringsplannen voor de uitvoering. 

Impact: -/- 33,8 miljoen euro incidenteel (exclusief vermenigvuldiging zekerheidsfactor) 

Risicoscore: omvang 5, waarschijnlijkheid 3 
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2.1.3 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft weer in hoeverre de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om de 

geïnventariseerde risico’s (=benodigde weerstandscapaciteit) te kunnen afdekken. In de 'Nota Weerstandsvermogen en 

Risicomanagement' hanteren we het uitgangpunt dat de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk moet zijn 

aan de benodigde weerstandscapaciteit. Door de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit op elkaar te delen 

moet dan een uitkomst van minimaal 1 ontstaan. In de Verantwoording 2009, is het weerstandsvermogen fors gedaald 

tot 0,3. In ons collegeprogramma hebben wij besloten het weerstandsvermogen weer aan te vullen tot de tijdelijke 

norm van 0,8. In de afgelopen maanden zijn de risico's toegenomen, waardoor het weerstandsvermogen opnieuw is 

gedaald. Daarom stellen we voor 5,417 miljoen euro aan de algemene reserve toe te voegen. De beschikbare 

weerstandscapaciteit komt dan op 70,065 miljoen euro en het weerstandsvermogen is weer aangevuld tot de tijdelijke 

norm van 0,8. 

 

Weerstandsvermogen =  Beschikbare weerstandscapaciteit  70,065 = 0,8 

Benodigde weerstandscapaciteit 87,581 

 

We benadrukken hierbij dat de risico's van projecten waarvoor nog geen definitief besluit is genomen, zoals de 

bibliotheek, de Stadsschouwburg en Rijnenburg, niet in de inventarisatie van de risico's zijn opgenomen. Dit doen we 

pas na een definitief besluit, waarbij er dan ook dekking moet zijn voor het benodigde weerstandsvermogen. 

 



2.2 Onderhoud Kapitaalgoederen 

In deze paragraaf gaan wij in op het onderhoud van kapitaalgoederen en onze voornemens voor 2011 op dit gebied. 

Voor een nadere toelichting op de vervanging en de eventuele uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad verwijzen 

wij u naar het paragraaf 4.7 van het hoofdstuk Financiële positie. Uitgangspunt voor de paragraaf Onderhoud 

Kapitaalgoederen is de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007-2010'. Deze bestaat uit drie subnota’s: Openbare 

Ruimte, Sociale Infrastructuur en Gemeentelijke Gebouwen. De drie nota’s vormen de basis voor het 

investeringsprogramma en zijn onderverdeeld in onderhoudslasten, vervangingsinvesteringen en 

uitbreidingsinvesteringen. Bij de Voorjaarsnota 2011 leggen we de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011-2014' aan u 

voor. Per onderdeel (Openbare Ruimte, Sociale Infrastructuur en Gemeentelijke Gebouwen) geven wij per programma 

de stand van zaken weer met betrekking tot de kapitaalgoederenvoorraad. 

2.2.1 Openbare Ruimte 

Binnen het onderdeel openbare ruimte gaan we in op de kapitaalgoederen van de programma's 'Beheer Openbare 

Ruimte' en 'Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit'. 

Programma Beheer Openbare Ruimte 

Algemene informatie 

Doelstelling: De openbare ruimte is functioneel: veilig in gebruik en heel. 

Beleidskader: 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007 - 2010, Openbare Ruimte' 

Inhoud: We willen de technische staat van de openbare ruimte op orde houden om de functionaliteit te waarborgen, en 

tegelijkertijd een inrichtingskwaliteit leveren die past bij Utrecht. Dit willen wij bereiken door de technische staat en 

functionaliteit optimaal te waarborgen. 

Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk nut. 

 

Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 20.002 20.496 21.002 21.002 

2. Vervangingsinvesteringen 24.141 24.567 25.004 25.004 

3. Uitbreidingsinvesteringen 0 0 0 0 

      

Totaal programma Beheer Openbare Ruimte 44.143 45.063 46.006 46.006 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

1. Onderhoudslasten 

De hier bedoelde onderhoudslasten betreffen alleen die kosten die nodig zijn voor het dagelijks onderhoud om de 

kapitaalgoederen heel en veilig te houden. Het dagelijks visueel onderhoud dat zich richt op 'schoon en netjes' is hier 

niet in meegenomen. Als voorbeeld: een brugleuning wordt in de loop van tientallen jaren enkele malen geschilderd. 

Dit is onderhoud zoals hier bedoeld. Op het moment dat de brugleuning vervangen moet worden, dan is dit onderdeel 

van een vervangingsinvestering. De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate het stadsbeeld. Of 

een leefomgeving optimaal tot haar recht komt hangt sterk af van de inrichting ervan. Het belang van een goed 

functionerende openbare ruimte kan nauwelijks overdreven worden. Bewoners, maar ook ondernemers en potentiële 

investeerders in de stad, stellen een schone, hele en veilige woonomgeving bijzonder op prijs. Het onderhouden van 

de openbare ruimte is één van de oudste taken die in het algemeen belang wordt uitgeoefend en waaraan gemeenten 

mede hun ontstaansrecht ontlenen. Vanuit dat algemeen belang wordt al meer dan honderdvijftig jaar het beheer van 

het openbare domein vorm gegeven. De laatste decennia geven de bewoners daarbij ook zelf aan wat voor hen 

belangrijk is, want ook het beheren en in stand houden van die leefruimte is een zaak van ons allemaal. De 

verantwoordelijkheid voor een veilige openbare ruimte ligt echter bij de gemeente. 

2. Vervangingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 
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3. Uitbreidingsinvesteringen 

In dit programma vinden geen uitbreidingsinvesteringen plaats. 

Programma Beheer Openbare Ruimte (onderdeel rioleringen) 

Algemene informatie 

Doelstelling: De openbare ruimte is functioneel: veilig in gebruik en heel. 

Beleidskader: Gemeentelijk afval-, hemel- en grondwaterplan Utrecht 2007-2010. 

Inhoud: De belangrijkste onderdelen van het rioleringsplan zijn: 

de vervanging van 25,2 kilometer riolering, voornamelijk in de wijken Kanaleneiland en Hoograven-Tolsteeg; 

de bouw van bergbezinkbassins ter sanering van de lozing van afvalwater naar oppervlaktewater; 

invulling geven aan de nieuwe gemeentelijke zorgplicht voor grondwater (Wet verankering en bekostiging 

gemeentelijke watertaken). 

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. 

 

Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 14.248 14.600 14.961 14.961 

2. Vervangingsinvesteringen 15.020 15.416 15.821 15.821 

3. Uitbreidingsinvesteringen 0 0 0 0 

      

Totaal programma Beheer Openbare Ruimte (rioleringen) 29.268 30.016 30.782 30.782 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

1. Onderhoudslasten 

In het najaar van 2010 wordt het nieuwe Verbrede Rioleringsplan voorgelegd aan uw gemeenteraad ter besluitvorming. 

Dit plan beslaat het totale beleidsveld van riolering en grond- en oppervlaktewater. Na vaststelling van dit plan zal dit 

het nieuwe beleidskader vormen voor 2011 en later. Tot die tijd is het vigerende beleid gebaseerd op het plan uit 

2007. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de in het beleidskader beschreven werkzaamheden. 

2. Vervangingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

3. Uitbreidingsinvesteringen 

In dit programma vinden geen uitbreidingsinvesteringen plaats. 

Programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 

Algemene informatie 

Doelstelling: Betreft alle doelstellingen binnen het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. 

Beleidskader: 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007-2010 Openbare Ruimte'. 

Inhoud: Hiervoor verwijzen wij u naar het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. 

Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk en/of economisch nut. 

 

Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 247 343 250 250 

2. Vervangingsinvesteringen 2.555 2.100 55 55 

3. Uitbreidingsinvesteringen 32.210 0 0 0 

      

Totaal programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 35.012 2.443 305 305 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

 202 



1. Onderhoudslasten 

Dit betreft de onderhoudslasten van de parkeergarages en transferia. Deze lasten worden binnen de parkeerexploitatie 

gedekt. Het onderhoud is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat. 

2. Vervangingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

3. Uitbreidingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

2.2.2 Sociale Infrastructuur 

Binnen het onderdeel Sociale Infrastructuur gaan we in op de kapitaalgoederen van de programma’s 'Cultuur', 'Sport', 

'Onderwijs, Educatie en Bibliotheek', 'Welzijn', 'Volksgezondheid', 'Vastgoed' en 'Leidsche Rijn'. 

Programma Cultuur 

Algemene informatie 

Doelstelling: Productie/broedplaatsen en werkruimten. 

Beleidskader: 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007 – 2010 Sociale Infrastructuur'. De 'Meerjarennota 

Kapitaalgoederen 2011 – 2014 Sociale Infrastructuur' wordt in 2011 vastgesteld. 

Inhoud: Faciliteren van permanente werkruimten voor Utrechtse makers. 

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. 

 

Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 827 827 827 827 

2. Vervangingsinvesteringen 0 0 0 0 

3. Uitbreidingsinvesteringen 961 961 961 961 

      

Totaal programma Cultuur 1.788 1.788 1.788 1.788 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 

1. Onderhoudslasten 

Het onderhoudsbudget voor (de panden van) het Centraal Museum is sinds het jaar 2008 structureel opgehoogd tot 

0,827 miljoen euro. 

2. Vervangingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

3. Uitbreidingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

Programma Sport 

Algemene informatie 

Doelstelling: Grote bijdrage aan een attractieve stad door het faciliteren en stimuleren van sport en bewegen en door 

versterking van het (top)sportklimaat. Utrecht is een dynamische stad waar iedereen meedoet op zijn of haar niveau. 

Beleidskader: 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007 – 2010 Sociale Infrastructuur'. De 'Meerjarennota 

Kapitaalgoederen 2011 – 2014 Sociale Infrastructuur' wordt in 2011 vastgesteld. 

Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in (achterstallig) onderhoud en vervangen van onder andere 

sportvoorzieningen. 

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. 
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Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 2.885 2.885 2.885 2.885 

2. Vervangingsinvesteringen 480 480 480 480 

3. Uitbreidingsinvesteringen 5.495 0 0 0 

      

Totaal programma Sport 8.860 3.365 3.365 3.365 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

1. Onderhoudslasten 

Dit betreft de onderhoudslasten die in de reguliere exploitatie van het programma Sport zijn opgenomen voor binnen- 

en buitenaccommodaties, zwembaden en speeltuinen. 

2. Vervangingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

3. Uitbreidingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

Programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 

Algemene informatie 

Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur. 

Beleidskader: 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007-2010 Sociale Infrastructuur', Masterplan Primair Onderwijs, 

Masterplan Voortgezet Onderwijs. De 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011 – 2014 Sociale Infrastructuur' wordt in 

2011 vastgesteld. Masterplan Primair Onderwijs / Masterplan Voortgezet Onderwijs. 

Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs middels onderhoud, 

renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding. 

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. 

 

Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 1.616 1.757 1.757 1.757 

2. Vervangingsinvesteringen 28.310 63.319 25.304 3.497 

3. Uitbreidingsinvesteringen 2.882 5.271 2.377 4.640 

      

Totaal programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 32.808 70.347 29.438 9.894 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

1. Onderhoudslasten 

Het onderhoudsbudget voor onderwijshuisvesting bedraagt structureel 1,757 miljoen euro. Dit budget is nodig voor 

het handhaven van een sober en doelmatig onderhoudsniveau en is conform de uitgangspunten van de verordening 

voorziening huisvesting onderwijs. De exacte invulling van het begrote bedrag leggen we eind 2010 bij het 

huisvestingsprogramma 2011 voor aan uw gemeenteraad. Volgens het concept programma en overzicht 

Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2011 van juli 2010 is het benodigde bedrag voor 2011 1,616 miljoen euro. Het 

benodigde bedrag voor onderhoud kan van jaar tot jaar variëren: het ene jaar meer investeringen, het andere jaar meer 

onderhoud.  

2. Vervangingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

3. Uitbreidingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 
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Programma Welzijn  

Algemene informatie 

Doelstelling: Dit betreft alle doelstellingen van het programma Welzijn. 

Beleidskader: 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007 – 2010 Sociale Infrastructuur'. De 'Meerjarennota 

Kapitaalgoederen 2011 – 2014 Sociale Infrastructuur' wordt in 2011 vastgesteld. 

Inhoud: Het mede mogelijk maken van het realiseren van adequate voorzieningen ten behoeve van het gesubsidieerde 

veld waardoor de door ons gesubsidieerde activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. 

 

Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 0 0 0 0 

2. Vervangingsinvesteringen 2.132 480 480 480 

3. Uitbreidingsinvesteringen 0 0 0 0 

      

Totaal programma Welzijn 2.132 480 480 480 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

1. Onderhoudslasten 

Omdat binnen het programma Welzijn geen onroerend goed wordt geëxploiteerd of voor eigen gebruik wordt gehuurd, 

zijn er geen reguliere onderhoudsbudgetten opgenomen. Via het programma Welzijn worden de huisvestingslasten van 

accommodaties van welzijnsinstellingen gesubsidieerd. In deze huisvestingssubsidie zijn ook onderhoudskosten 

verdisconteerd. 

2. Vervangingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

3. Uitbreidingsinvesteringen 

In dit programma zijn geen uitbreidingsinvesteringen geprogrammeerd. 

Programma Volksgezondheid 

Algemene informatie 

Doelstelling: Alle Utrechters en jeugd. 

Beleidskader: 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007-2010 Sociale Infrastructuur'. 

Inhoud: Het onderhoud van kapitaalgoederen ten behoeve van de Sociale Infrastructuur. 

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. 

 

Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 58 58 58 58 

2. Vervangingsinvesteringen 0 5.000 0 0 

3. Uitbreidingsinvesteringen 0 0 0 0 

      

Totaal programma Volksgezondheid 58 5.058 58 58 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

1. Onderhoudslasten 

Dit betreft het budget voor gebruikersonderhoud voor zes wijkgebouwen voor de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen, 

zeven gebouwen voor Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen en voor de locatie aan het Jaarbeursplein.  

2. Vervangingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

3. Uitbreidingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 
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Programma Leidsche Rijn 

Algemene informatie 

Doelstelling: De voorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn. 

Beleidskader: Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn en Referentiekader Tijdelijke huisvesting van voorzieningen 

Leidsche Rijn 2010. 

Inhoud: In het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn zijn het ruimtebeslag, de investeringskosten en de hierbij 

behorende taakstellende budgetten voor de permanente voorzieningen in Leidsche Rijn vastgelegd. Vooruitlopend op 

de realisatie van definitieve voorzieningen kan het noodzakelijk zijn voorzieningen tijdelijk te huisvesten. Deze 

voorzieningen zijn opgenomen in het Referentiekader Tijdelijke huisvesting van voorzieningen Leidsche Rijn. Bij het 

huisvesten van tijdelijke huisvesting kijken we kritisch naar nut en noodzaak. 

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. 

 

Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 0 0 0 0 

2. Vervangingsinvesteringen 0 0 0 0 

3. Uitbreidingsinvesteringen 58.309 0 17.245 0 

      

Totaal programma Leidsche Rijn 58.309 0 17.245 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

1. Onderhoudslasten 

De onderhoudslasten zijn opgenomen in de betreffende programma’s en moeten gedekt worden binnen het 

vastgestelde bedrag per inwoner. 

2. Vervangingsinvesteringen 

De vervangingsinvesteringen dienen te zijner tijd gedekt te worden binnen de betreffende programma’s. Hiervoor 

stellen we een bedrag per inwoner beschikbaar. 

3. Uitbreidingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

2.2.3 Gemeentelijke Gebouwen 

Het onderdeel gemeentelijke gebouwen heeft betrekking op panden en gronden in beheer van StadsOntwikkeling 

Vastgoedexploitatie. Dit betreft vooral panden waarin gesubsidieerde instellingen vanuit de programma’s Cultuur en 

Welzijn en gemeentelijke diensten zijn gehuisvest. Dit maakt onderdeel uit van het programma Stedelijke Ontwikkeling 

en Groen. 

Programma Stedelijke Ontwikkeling en Groen 

Algemene informatie 

Doelstelling: Verwerven, ontwikkelen en exploiteren van accommodaties. 

Beleidskader: Meerjaren Perspectief Vastgoedbeheer 2010 en 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007-2010, 

Gemeentelijke Gebouwen'. 

Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie redelijk (conform NEN 2767) voor het 

gemeentelijk vastgoed. 

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. 
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Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

      

1. Onderhoudslasten 5.103 6.567 5.515 5.057 

2. Vervangingsinvesteringen 1.550 1.550 1.550 1.550 

3. Uitbreidingsinvesteringen 0 0 0 0 

      

Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling en Groen 6.653 8.117 7.065 6.607 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

1. Onderhoudslasten 

Op basis van het onderhoudsbeleid is er een meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld. Dit MJOP wordt 

jaarlijks op basis van inspecties aangepast. Daarnaast vinden er jaarlijks mutaties plaats in de vastgoedportefeuille die 

verwerkt worden in het MJOP. De jaarlijkse onderhoudslast is vooral gegroeid door het in exploitatie nemen van de 

multifunctionele accommodaties. De jaarlijkse schommelingen in de onderhoudslasten worden door middel van een 

egalisatievoorziening opgevangen. Hierdoor is de exploitatiebegroting jaarlijks stabiel. 

2. Vervangingsinvesteringen 

Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 

3. Uitbreidingsinvesteringen 

In dit programma zijn geen uitbreidingsinvesteringen geprogrammeerd. 

 





2.3 Financiering 

2.3.1 Begroting en meerjarenraming 

Renteontwikkelingen  

Onder invloed van de kredietcrisis zijn sinds oktober 2008 de verhoudingen op de geld- en kapitaalmarkt drastisch 

gewijzigd. De interbancaire tarieven op kortlopende leningen liggen nog steeds op ongekend lage niveaus. Onder 

invloed van de financiële problematiek van een aantal Zuid-Europese landen zijn de tarieven voor langer lopende 

leningen het afgelopen jaar verder gedaald. Daar tegenover staat dat door de kredietcrisis de markt ook voor 

overheden nog steeds liquiditeitsopslagen berekent op de interbancaire tarieven. Deze opslagen zijn vooral van belang 

voor langer lopende leningen. De rentevisie die de gemeente Utrecht hanteert, is gebaseerd op de verwachtingen van 

de grote marktpartijen (banken, institutionele beleggers). Op grond daarvan en rekening houdend met 

liquiditeitsopslagen gaan wij voor 2011 uit van een lange rente van 4%. De grote marktpartijen verwachten voorts voor 

2011 een rente van circa 1,5% op een 3-maands lening. Deze verwachtingen hebben wij verwerkt in de 

Programmabegroting 2011. Voor de jaren 2012 en verder wordt een aantrekkende economie verwacht en een daardoor 

oplopende inflatie. Dit geeft een opdrukkend effect op de rente. Per saldo gaan we voor 2012 en verder uit van een 

lange rente van 5% en een korte rente van 3%. Voor concrete geld- en kapitaalmarkthandelingen lopende het jaar 

herzien we de rentevisie regelmatig. 

 

Naast deze aannames voor de externe renteontwikkeling gaan we voor de interne renteomslag uit van 5%. Dit 

percentage rekenen wij aan de diensten toe over de materiële vaste activa, de financiële vaste activa en het 

onderhanden werk. Het omslagrentepercentage is, in overeenstemming met de rijksvoorschriften, afgeleid van de 

rente over de opgenomen rente en de gecalculeerde rente over de beschikbare reserves en voorzieningen.  

 

Liquiditeitsbehoefte 

Medio 2010 hebben wij circa 65 miljoen euro kortlopend gefinancierd. In de tweede helft van 2010 en in 2011neemt 

nancieringsbehoefte toe als gevolg van: de fi

• e contractuele aflossingen op de portefeuille langlopende leningen;  d
• de toename van de gemeentelijke bezittingen als gevolg van de groei van de stad en de realisatie van de daarvoor 

enodigde gebouwde voorzieningen; b

• het benutten van bestemmingsreserves en voorzieningen ten behoeve van bijvoorbeeld de realisatie van 

infrastructuur (BOR-fonds) en de bouw van het Muziekpaleis (reserves Stationsgebied). 

Omdat daardoor de wettelijke kasgeldlimiet wordt overschreden zullen langer lopende leningen worden aangetrokken 

waarbij de looptijd mede wordt afgestemd op de liquiditeitsbehoefte op langere termijn en op het spreiden van 

renterisico's. 

 

Renteresultaat 

Het verwachte externe renteresultaat neemt af van 2,3 miljoen euro nadelig in 2010 naar 8 miljoen nadelig in 2011 als 

gevolg van de verwachte toename van de financieringsbehoefte. Daartegenover staat een stijging van het resultaat van 

de intern toe te rekenen rente. In de investeringsbudgetten (bijvoorbeeld voor Leidsche Rijn) houden we al rekening 

met deze rentecomponent. Daarnaast betekent het teruglopen van het BOR-fonds en van de reserves Stationsgebied 

dat we daaraan minder (interne) rente toerekenen. Het afromen van de rentevrije reserves en voorzieningen (reserves 

en voorzieningen waarover de treasury intern geen rente hoeft te vergoeden) zoals opgenomen in de meerjarenraming 

heeft tot gevolg dat de begrote renteopbrengsten in de meerjarenraming niet meer gerealiseerd kunnen worden. Deze 

reserves en voorzieningen worden immers ingezet als intern financieringsmiddel en het teruglopen ervan leidt tot een 

toename van externe rentekosten waarmee in de exploitatiebudgetten geen rekening is gehouden. In 

overeenstemming met de Voorjaarsnota 2010 hebben wij daarom de renteopbrengsten in de periode 2011 – 2014 

stapsgewijs verlaagd met per saldo 5 miljoen euro. 
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2.3.2 Risicobeheersing 

Kasgeldlimiet 

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) maximeert door middel van de kasgeldlimiet de kortlopende 

schuld (rekening-courantkrediet of kortlopende leningen). De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal 

(1,32 miljard euro), en bedraagt in 2011 circa 112 miljoen euro. Bij een normale rentestructuur, waarbij de korte rente 

lager is dan de lange rente, benutten wij bij het aantrekken van financieringsmidden in eerste instantie de 

kasgeldlimiet voordat wij langlopende financieringsmiddelen aantrekken. Daarvan zal in 2011 naar verwachting sprake 

zijn. 

 

Renterisiconorm 

De renterisiconorm is een in de Wet FIDO bepaalde norm die stelt dat voor een bedrag van maximaal 20% van het 

begrotingstotaal (voor Utrecht circa 290 miljoen euro) aan de langlopende geldleningenportefeuille mag worden 

gewijzigd door herfinanciering of renteherziening. In 2011 wordt een toename voorzien van de lange portefeuille van 

circa 100 miljoen euro. Renteherzieningen worden niet verwacht. Daarmee blijven de renterisico's op de lange 

portefeuille ruimschoots binnen de toegestane renterisiconorm. 

 

Verstrekte leningen/garanties  

Eind 2009 bedroeg het totaal aan gegarandeerde geldleningen 1,692 miljard euro. Het overgrote deel heeft betrekking 

op gegarandeerde leningen aan woningbouwcorporaties die geborgd zijn door het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw. Het beheer van de garanties is een taak van de betreffende gemeentelijke diensten. 

 

Liquiditeitsrisico 

Het liquiditeitsrisico is weggenomen door overeenkomsten met diverse banken waardoor de gemeente kan beschikken 

over omvangrijke kredietfaciliteiten op de lopende rekening-courant. Daarnaast heeft de gemeente te allen tijde een 

onbeperkte toegang tot de geldmarkt. 

 

Debiteurenrisico c.q. kredietrisico 

De gemeente heeft 175 miljoen euro tot 2013 en 50 miljoen euro tot 2016 aan overtollige middelen weggezet bij de 

Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank (beiden met de hoogste rating van AAA). Over deze beleggingen loopt 

de gemeente Utrecht geen kredietrisico. Nieuwe beleggingen voorzien wij de komende jaren niet en mocht deze 

situatie zich toch voordoen dan zullen wij het huidige behoedzame beleggingsbeleid voortzetten. Wel loopt de 

gemeente debiteuren-/kredietrisico bij leningen die uit hoofde van de publieke taak zijn verstrekt aan particuliere 

organisaties zoals Memid (in het kader van de FC Utrecht) of aan gezondheidscentra. Mochten zich bij dit soort 

leningen problemen voordoen dan zullen wij u daarover afzonderlijk informeren. 

 

Koersrisico 

Bij (verhandelbare) financiële activa (zoals obligaties) bestaat het risico dat deze in waarde verminderen door 

koersdalingen. Dit risico (dat zowel positief als negatief kan zijn) wordt alleen manifest bij tussentijdse verkoop. Deze 

situatie voorzien we niet.  

2.3.3 Bedrijfsvoering 

Organisatie  

De centrale treasurerfunctie is ondergebracht bij de afdeling Financiën van de sector Financiën en Personeel. De 

uitvoeringsorganisatie van de treasury is opgenomen in het servicecentrum Financiële Dienstverlening van de Dienst 

Ondersteuning. De belangrijkste operationele treasurytaken zijn centraal bij deze onderdelen ondergebracht. Er zijn 

 uitzonderingen, namelijk: twee

• Het verstrekken van leningen in het kader van de schuldhulpverlening door de Kredietbank van de Dienst 

aatschappelijke Ontwikkeling. M

• Het verstrekken van (hypothecaire) startersleningen door de dienst Stadsontwikkeling. 
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Single Euro Payments Area (SEPA)  

SEPA betekent Europese standaarden en verwerkingsafspraken voor het betalingsverkeer. Dit gaat ervoor zorgen dat er 

geen verschillen meer zijn tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in euro's. Wij hebben alle 

gemeentelijke processen in kaart gebracht die daardoor moeten worden aangepast. Pas als de financiële instellingen 

en de relevante softwareleveranciers hun producten SEPA-proof aanbieden is het zinvol om tot migratie over te gaan. 

Naar verwachting is dat niet eerder dan 2012/2013 het geval. Tot die tijd zullen wij de benodigde voorbereidingen 

treffen. 

 





2.4 Bedrijfsvoering 

Beoogde effecten 2011  Beoogde resultaten 2011 

Uitvoering van de 

begrotingsprogramma’s is 

effectief ondersteund.  

  

  Betalingen zijn in 90% van de gevallen tijdig en correct verricht. 

  Het totale ziekteverzuim is niet hoger dan 5,2%. 

  Utrechts management is van goede kwaliteit.  

  
Het personeelsbestand is meer flexibel, jonger en bicultureler van 

samenstelling. 

  Conform de afspraken met de Dienst Ondersteuning. 

Uitvoering van de 

begrotingsprogramma’s is 

vraaggericht, ‘duurzaam’ en 

efficiënt. 

  

  
De servicenormen publieksdienstverlening worden in 90% van de 

situaties nageleefd. 

  
Alle medewerkers zijn beoordeeld volgens de RGW-systematiek, 

uitzonderingen zijn verklaard. 

  
De kwaliteit van de medewerkers is bevorderd door opleiding en 

training en mobiliteitsbevordering. 

  Realisatie van 250 stageplaatsen. 

  Reductie kosten inhuur externen. 

  De bezetting daalt door middel van natuurlijk verloop. 

 

Algemeen 

We willen als gemeente ons werk goed doen. De gemeentelijke bedrijfsvoering heeft daarbij een onmisbare, 

ondersteunende, richtinggevende en innoverende functie. De belangrijkste voornemens daarvoor staan in deze 

paragraaf Bedrijfsvoering. 

 

Ondersteunen 

Voldoende geld, voldoende medewerkers met de goede competenties en goede informatievoorziening zijn 

onontbeerlijk om ons werk goed te doen. Dit verzorgen is een zaak van de diensten en het concern. Tegelijkertijd 

dwingt de financieel-economische situatie ons te zorgen dat onze organisatie krimpt. Door in te zetten op krimp van 

de organisatie werken we overigens ook aan een versterking van de slagvaardigheid van onze organisatie: de krimp 

leidt tot een scherpere focus en ontbureaucratisering. Bij die krimp gaat het niet alleen om de vermindering van het 

aantal formatieplaatsen maar zeker ook om het beroep dat we op door ons ingehuurde externen doen. 

 

Richting geven 

Daarnaast moet de gemeentelijke bedrijfsvoering richting geven aan de primaire processen. De uitvoering van de 

primaire processen moet voldoen aan bepaalde eisen: vraaggericht, duurzaam en efficiënt. 
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Vernieuwen 

En we gaan – last but not least - door met het vernieuwen van de gemeentelijke organisatie omdat dat voor het 

effectief functioneren van organisatie voor burgers en ondernemers van belang is en omdat de financiële situatie 

daarom vraagt. 

 

Van de realisatie van de voornemens op bovenstaande terreinen stellen wij ons regelmatig en expliciet op de hoogte 

via voortgangsrapportages en verantwoordingsgesprekken. Zo nodig sturen wij de realisatie bij. 

Vernieuwing Organisatie 

Wij blijven voortvarend werken aan de vernieuwing van de ambtelijke organisatie. Kernbegrippen voor deze 

organisatievernieuwing zijn participatieve locale democratie, wijk- en vraaggericht werken en verbetering van de 

kwaliteit van de publieksdienstverlening. 

 

Wij gaan de komende jaren verbetering van concernsturing, procesinnovatie, deregulering, bezuiniging, modernisering 

en HRM-ontwikkeling gelijktijdig ontwikkelen. De organisatie werkt op basis van heldere kaders, meer centrale sturing 

en goede verantwoording. Dit alles is urgent, omdat het van fundamentele waarde is voor het goede functioneren van 

de organisatie. 

 

De uitdaging is de komende jaren substantieel te besparen op de kosten van de ambtelijke organisatie en de inhuur 

van externen door inspirerende en innovatieve voorstellen. Op deze wijze kunnen we deze ontwikkeling aanwenden 

voor een ingrijpende verandering en modernisering van de organisatie. De aanpak voor deze voorstellen zal in 2010 en 

voor zover aan de orde in 2011 aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Over de uitvoering ervan in 2011 

rapporteren wij aan uw gemeenteraad bij de bestuursrapportage en de verantwoording over 2011. 

De uitvoering van de begrotingsprogramma’s is effectief ondersteund  

De bedrijfsvoering dient in zijn personele, financiële, organisatorische en informatietechnische aspecten, de uitvoering 

van begrotingsprogramma’s effectief te ondersteunen. Daarvoor formuleren wij de volgende prestaties. 

 

Indicator Toelichting Doelstelling 2011 

   

Financiën   

Betaalbaarstellingen De betalingen die we op grond van facturen en aangegane 

verplichtingen dienen te verrichten, moeten tijdig en correct 

geschieden. Daarmee blijven we een betrouwbare partner. 

De betalingen zijn in 90% van 

de gevallen tijdig en correct.  

   

Personeel   

Ziekteverzuim Ziekteverzuim leidt – als regel - tot kosten en beïnvloedt de 

dienstverlening nadelig. Ondanks een forse daling van het 

verzuim in de laatste jaren heeft Utrecht een verzuim dat 

nog boven het landelijke gemiddelde ligt (2009: 4,3%). Voor 

de overheid lag het percentage in 2009 op 5,3. Wij willen 

met het Utrechtse ziekteverzuim onder dat laatste 

percentage uitkomen. Dat is mogelijk als een op dit punt 

nog beter toegerust management met behulp van zijn 

adviseurs (nog) meer aandacht besteedt aan 

verzuimpreventie.  

5,2% inclusief langdurig 

verzuim (realisatie 2009: 5,8% 

inclusief langdurig verzuim). 
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Indicator Toelichting Doelstelling 2011 

   

•Kwaliteit 

management 

Goed management is noodzakelijk om als organisatie goed 

te kunnen presteren (en kleurt in hoge mate de 

werknemerstevredenheid). Daarom investeren we in het 

management. 

 

Elke nieuwe leidinggevende volgt de leergangen van de 

Utrechtse Management School (UMS) om kennis te krijgen 

van de Utrechtse managementinstrumenten én om meer 

zicht te krijgen op de Utrechtse organisatie. 

 

Voor het aanwezige management is een nieuw 

cursusaanbod door UMS ontwikkeld. Dit bestaat uit vier 

leergangen afgestemd op de verschillende 

managementniveaus. De kwaliteit van het management 

gaan we eveneens bevorderen met mobiliteitsbeleid (zie bij 

indicator diversiteit).  

 Elke nieuw benoemde 

leidinggevende volgt een 

leergang van de UMS 

(tenzij de leidinggevende 

deze al voor zijn 

benoeming heeft gevolgd). 

 

Diversiteit Utrecht wil door een grotere diversiteit binnen het 

personeelsbestand op het gebied van leeftijd en afkomst 

en voor: zorg

• en betere relatie met de klanten;   e
• een versterking van het innovatievermogen en een 

oename van de flexibiliteit; t

• het voorkomen van continuïteitsproblemen wanneer 

grote hoeveelheden medewerkers met pensioen gaan. 

Die grotere diversiteit is alleen te bereiken wanneer 

managers concreet bezig zijn met diversiteitsbeleid: met 

het binnenhalen, boeien, binden van divers talent en het 

zorgen dat het team waaraan zij leiding geven, gebruik 

maakt van de aanwezige diversiteit. Naast etnische 

diversiteit is vooral ook diversiteit op het gebied van leeftijd 

van belang.  

• Alle leidinggevenden zijn 

concreet en aantoonbaar 

met 

diversiteitsmanagement 

aan de slag geweest. 

 

Uitvoering van de begrotingsprogramma’s is vraaggericht, duurzaam en efficiënt 

Aan 

• Vraaggericht: We willen een klantvriendelijke gemeente; goed oog hebben voor de behoeften van de burgers, 

edrijven en instellingen en daar naar handelen. Daar blijven we de komende jaren flink voor innoveren. 

de uitvoering van de begrotingsprogramma’s geven we deze richting: 

b

• Duurzaam: We vinden het belangrijk een goede werkgever te zijn en te blijven, één die oog heeft voor de 

mogelijkheden en behoeften van zijn medewerkers om zo de uitvoering van de werkzaamheden van de gemeente 

te waarborgen. Dat verschaft ons een aantrekkelijkere positie op de arbeidsmarkt. De resultaatgericht werken-

systematiek (RGW) is een essentieel hulpmiddel voor de medewerkers die al in dienst zijn. We richten daarnaast de 

blik op de toekomstige medewerkers. Daarom, en vanwege onze voortrekkersrol in het maatschappelijk 

erantwoord ondernemen, bieden we wederom zowel stages als traineeschappen aan. v

• Efficiënt: Ook efficiëntie vinden we van groot belang. Zowel vanuit het principe, als vanuit de noodzaak, is het van 

belang dat we doelmatig opereren. Grotere efficiency is in de programmabudgetten is zoveel mogelijk vertaal in 

concrete maatregelen. We zien er in 2011 en verder op toe dat die budgetten correct worden besteed zodat onder 

andere de bezuinigingstaakstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Een van de maatregelen voor grotere 

efficiëntie betreft de selectieve externe vacaturestop en het terugdringen van de inhuur van externen. Direct na ons 

aantreden hebben we deze maatregelen getroffen. Ook in 2011 zullen ze nog van kracht zijn totdat structurele 

maatregelen ten aanzien van de organisatie voldoende soelaas bieden. 
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Financiën   

Financiële 

spelregels 

In 2010 zijn diverse financiële spelregels herzien. Dit 

vloeide onder andere voort uit de evaluatie van planning- en 

controlcyclus. Tevens is met de implementatie van de 

nieuwe spelregels gestart. Die wordt in 2011 afgerond. 

Implementatie afgerond 

conform plan. 

   

Personeel   

Resultaatgericht 

werken 

De RGW-gesprekken zijn van cruciaal belang om 

bestuurlijke doelen en wettelijke taken om te zetten in 

concrete resultaten. Ze zijn ook een belangrijk instrument 

van de leidinggevenden om te werken aan de gewenste 

organisatiecultuur en de benodigde professionele 

ontwikkeling. De RGW-gesprekken leiden ook tot de 

noodzakelijke basis voor rechtspositionele besluiten. 

Daarom moet in principe met alle personeelsleden RGW-

gesprekken gevoerd worden. Er zijn echter geldige redenen 

als ziekteverzuim, overplaatsing en reorganisatie waarom 

RGW-gesprekken terecht verhinderd kunnen zijn. 

Met alle personeelsleden, 

medewerkers waarmee dat kan, 

zijn in 2011 

resultaatgesprekken (RGW) en 

beoordelingsgesprekken 

gevoerd. Van de andere 

personeelsleden is verklaard 

waarom dat niet kon. 

Kwaliteit 

medewerker 

Opleiding, training, coaching 

Door te investeren in de kwaliteit van het personeel zorgen 

we dat de kwaliteit van de organisatie op peil blijft. Dat 

doen we door mobiliteit te bevorderen (zie verder) en door 

opleidingen, trainingen en coaching. Daarvoor dienen de 

diensten Strategische ontwikkelplannen op te stellen en die 

waar mogelijk af te stemmen op de ontwikkelbehoeften 

zoals die naar voren komen uit RGW- en POP-gesprekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliteit 

We werken ook aan een grotere mobiliteit van de 

medewerkers om hun kwaliteit te behouden en te 

bevorderen en daar in te zetten waar die het meest nodig is. 

We kiezen bij mobiliteitsbevordering voor het optimaal 

benutten van vacatures die ontstaan voor interne 

doorstroom.  

• Alle medewerkers zijn 

geïnformeerd over de POP-

gesprekken en de 

Loopbaanscan en met 35% 

van de personeelsleden is 

een POP-gesprek gevoerd. 

 

• De dienst geeft voor een 

bedrag van minimaal 2% 

van de totale 

personeelslasten uit aan 

opleiding, training en 

coaching en zorgt voor een 

heldere verantwoording van 

de uitgaven. 

 

• Alle personeelsleden die in 

2011 benoemd/geplaatst 

worden op een functie 

ingedeeld in schaal 13 en 

hoger, zijn voor een 

bepaalde tijd benoemd / 

eplaatst.  g

• Alle nieuwe benoemings- en 

plaatsingsbesluiten zijn 

voor bepaalde tijd; als dat 

na aanpassing van art. 2:2 

n het ARU mogelijk wordt. i

• Vacatures in schaal 5 en 

hoger zijn zoveel mogelijk 

vervuld door mensen die al 

in dienst van onze 

gemeente zijn. 
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Stages Utrecht wil sociaal verantwoord ondernemen en het 

aanbieden van stageplaatsen hoort daarbij. Door 

stageplaatsen te bieden beïnvloeden we bovendien ons 

imago als werkgever onder jongeren in positieve zin.  

Minimaal 250 stageplaatsen 

(waarvan: 150 aan leerlingen 

van het VMBO, VSO, MBO 

niveau 1 en 2, en 50 aan 

taalstagiairs, conform de 

verdeling over de diensten) 

   

Organisatie   

Inhuur externen Voor de inhuur van personeel van derden (externen) is in 

2010 beleid afgekondigd dat er op is gericht tot lagere 

kosten van inhuur te komen. Dat draagt bij aan de reductie 

van de personeelslasten van 55 miljoen euro per 2015. Een 

onderdeel van het beleid is dat voor inhuur duurder dan 75 

euro per uur goedkeuring van het college van B en W nodig 

is. Over inhuur tegen lagere tarieven beslist de dienst zelf. 

Beheersing en 

controleerbaarheid zijn in orde, 

resulterend in substantieel 

lagere kosten van inhuur 

personeel van derden dan 

ultimo 2010. 

Formatie Wij stelden een tijdelijke selectieve externe vacaturestop 

(SEV) in. Vacatures vanaf schaal 9 mogen alleen vervuld 

worden na onze goedkeuring. Deze SEV houden wij tot 

nader order aan in 2011. Dat draagt bij aan de reductie van 

de personeelslasten van 55 miljoen euro per 2015. We 

zetten het natuurlijk verloop zoveel mogelijk in voor 

reductie van de bezetting. 

De bezetting is in de orde van 

grootte van het natuurlijk 

verloop van 2010 afgenomen. 

 

Budgetten 2010 Interne dienstverlening 

In onderstaande tabel zijn de budgetten weergegeven die voor 2011 beschikbaar zijn voor de interne dienstverlening, 

die bestaat uit concernoverhead en de verschillende servicecentra. De concernoverhead omvat activiteiten ten behoeve 

van de concernsturing en –beheersing. De in de tabel weergegeven bedragen betreffen de bedragen die via de 

kostentoerekeningssystematiek van de gemeente Utrecht worden doorverdeeld naar de diverse inhoudelijke 

programma's. Daarbij is geen rekening gehouden met bijdragen voor Catharijnenet (0,5 miljoen euro) en met 

maatwerkopdrachten die door de verschillende servicecentra in opdracht van andere organisatieonderdelen worden 

uitgevoerd. 

 

Bedrijfsvoeringactiviteiten Realisatie 2009 Nominaal 2010 Nominaal 2011 

    

Concernoverhead 17.993 15.662 17.059 

Automatiseringsbedrijf 16.117 11.200 11.246 

Concerninkoop 124 638 627 

Documentaire informatievoorziening 4.177 4.323 4.103 

Communicatie 7.751 7.115 7.357 

Facilitair bedrijf 15.626 15.390 16.787 

Financiële dienstverlening 4.993 5.139 5.083 

HRM /PSA 3.805 4.313 4.681 

    

Totaal 70.586 63.780 66.943 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Bij het servicecentrum Facilitair Bedrijf is geen rekening gehouden met de effecten van de notitie huurharmonisatie die 

verwerkt worden in de derde technische wijziging 2010. 

 

 





2.5 Verbonden Partijen 

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder 

andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de 

aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een of 

meer zetels in het bestuur van de participatie en/of het hebben van stemrecht. Financieel belang is er wanneer de 

gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij 

en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. De belangrijkste 

verbonden partijen van de gemeente in 2011 komen hierna aan de orde. 

 

Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 

Doel: Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel een doelmatige en uit een oogpunt van milieuhygiëne 

verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen. 

Betrokkenen: Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht. 

Bestuurlijk belang: De bestuursorganen van het openbaar lichaam zijn het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en 

de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden door en uit de provinciale staten, twee leden door en uit de 

gemeenteraad van Utrecht (daaronder begrepen de voorzitter van de gemeenteraad), één vertegenwoordiger per 

deelnemende gemeente (met uitzondering van de stad Utrecht) door en uit de gemeenteraden, de voorzitter van de 

gemeenteraad daaronder begrepen. 

Financieel belang: De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse 

afvalstromen. De kosten worden op basis van de werkelijke aangeboden gewichten bij de deelnemende gemeenten in 

rekening gebracht samen met een opslag voor de apparaatskosten. Voor 2011 wordt op basis van de 

begroting 6,380 miljoen euro (exclusief BTW) bij de gemeente Utrecht in rekening gebracht. Doordat de AVU geen 

weerstandsvermogen heeft is de aansprakelijkheid van de gemeente Utrecht echter in theorie niet gelimiteerd. 

Ontwikkeling: De AVU ontwikkelt voortdurend initiatieven om aan haar doelstellingen te voldoen. Daarnaast worden 

steeds meer kleine deelstromen door de AVU in raamcontracten ondergebracht. 

 

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

Doel: De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde 

financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 

burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De strategie van de bank is gericht op het behouden van 

substantiële marktaandelen en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). 

Betrokkenen: Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en 

openbaar nut (publieke sector). 

Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht heeft geen zetel in het bestuur en de raad van Commissarissen van de BNG. 

De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Financieel belang: De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere 

helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Utrecht bezit 763.074 aandelen van 

2,50 euro per aandeel (1,38% van het totaal). Ieder jaar keert de bank een dividend uit dat gefixeerd is op 50% van de 

netto winst. 

Ontwikkeling: Ondanks moeilijkere marktomstandigheden weet de BNG de kredietverlening aan de kernklantengroepen 

- decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen - ongestoord te continueren tegen 

concurrerende tarieven en haar marktpositie te versterken.  

 

Bestuur Regio Utrecht (BRU) 

Doel: Het BRU vervult taken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, milieu en de ruimtelijke inpassing daarvan. 

Het gaat om taken en vraagstukken die niet 'ophouden' bij de gemeentegrens en daarom samenwerking vereisen 

tussen de gemeenten in de regio. De samenwerking in BRU-verband is per 1 januari 2006 gebaseerd op de Wet 

gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr+). Het BRU is één van de zeven zogenoemde Wgr+ regio’s. 

Betrokkenen: De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. 

Bestuurlijk belang: Alle BRU-gemeenten zijn vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur. De burgemeester 

van Utrecht is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur telt 35 zetels 

(inclusief de voorzitter), waarvan 10 voor de gemeente Utrecht. Het dagelijks bestuur telt 11 zetels (inclusief de 

voorzitter), waarvan er 3 voor Utrecht zijn. 

 219



Financieel belang: De gemeentelijke afdracht aan het BRU is geregeld via een regiobijdrage. De begroting en afdracht 

van deze bijdrage gaat uit van het aantal inwoners. De regiobijdrage 2011 is vastgesteld op 3,37 euro per inwoner. Dit 

is een daling van 5% ten opzichte van de regiobijdrage 2010. De totale Utrechtse bijdrage 2011 aan het BRU is 

1.009.261 euro. 

Ontwikkeling: In 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en is er een nieuw algemeen bestuur en dagelijks 

bestuur gevormd. In 2011 wordt de Regionale Agenda vastgesteld. Deze Agenda vormt als het ware het programma-

akkoord van het algemeen bestuur van het BRU voor de nieuwe bestuursperiode van vier jaar. De Regionale Agenda 

wordt vormgegeven op basis van het BRU-overdrachtsdocument, de college-akkoorden van de deelnemende BRU-

gemeenten en in overleg met raden, colleges, dagelijks en algemeen bestuur van het BRU. 

 

NV GCN-houdster 

Doel: Het houden van aandelen in REMU NV (inmiddels verkocht aan Eneco). 

Betrokkenen: De gemeenten Utrecht en Amersfoort, evenals de provincie Utrecht. 

Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. 

Financieel belang: De gemeente Utrecht heeft voor 47,5% een belang in de vennootschap. 

Ontwikkeling: De vennootschap heeft in 2003 haar aandelen in REMU NV in eigendom overgedragen aan NV Eneco. 

Aan de gemeente Utrecht kan nog een nabetaling plaatsvinden van naar verwachting circa 1,8 miljoen euro, als Eneco 

zich vóór 31 december 2010 verder privatiseert. 

 

GEM Beheer BV Kanaleneiland  

Doel: Bevordering van stedelijke herstructurering, het optreden als beherend vennoot van de commanditaire 

vennootschap, het kopen en verkopen van onroerende zaken en het (doen) ontwikkelen, realiseren en (tijdelijk) 

beheren van projecten, het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van derden, het 

verkrijgen van financiering, het plaatsen van gelden á deposito. 

Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Holding BV en Proper-Stok Groep BV. 

Bestuurlijk belang: Aandeelhouders benoemen gezamenlijk de directeur van de vennootschap, die vervolgens moet 

opereren binnen het tussen partijen overeengekomen directiereglement. 

Financieel belang: De geldstromen lopen via deze vennootschap vanaf de GEM Kanaleneiland CV. 

Ontwikkeling: Is terug te vinden onder het programma Krachtwijken en in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. 

  

GEM Kanaleneiland CV  

Doel: Bevordering van stedelijke herstructurering, ontwikkeling en realisatie van onroerende zaken in het gebied dat 

wordt begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal en het centrumgebied Kanaleneiland, een en ander volgens de op 

28 maart 2006 tussen partijen (zie hieronder bij betrokkenen) gesloten samenwerkingsovereenkomst 'Realisatie 

Vernieuwingsplan Centrumgebied Kanaleneiland'. 

Betrokkenen: De gemeente Utrecht, stichting Mitros, stichting Portaal en Proper-Stok Groep BV en GEM Beheer BV. 

Bestuurlijk belang: De gemeente wordt vertegenwoordigd door de directeur van Utrecht Vernieuwt BV. 

Financieel belang: De gemeente heeft net als de overige betrokkenen 1,0 miljoen euro bijgedragen aan het eigen 

vermogen. 

Ontwikkeling: Is terug te vinden onder het programma Krachtwijken en in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. 

 

Utrecht Vernieuwt BV  

Doel: Het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel uit andere hoofde 

participeren in publiek-private-samenwerkingsverbanden die de herstructureringsopgave van de gemeente Utrecht ten 

doel hebben, het beheren van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het 

kopen en verkopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen, het (doen) financieren, ook door middel van 

het stellen van zekerheden, van andere personen en ondernemingen. 

Betrokkenen: De gemeente Utrecht is 100% aandeelhouder van de BV. 

Bestuurlijk belang: Realiseren stedelijke herstructurering, ontwikkelen prachtwijk. 

Financieel belang: Via Utrecht Vernieuwt BV participeert de gemeente Utrecht als stille vennoot in de GEM 

Kanaleneiland CV. 

Ontwikkeling: Is terug te vinden onder het programma Krachtwijken en in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. 
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Het Utrechts Archief (HUA) 

Doel: Het in goede en geordende staat acquireren, bewaren, beheren en ter beschikking stellen van archieven, voor de 

provincie en de gemeente Utrecht (volgens de Archiefwet) en het beheren en publiek toegankelijk maken van een 

collectie archivalia, boeken en beeldmateriaal over Utrecht als modern informatiecentrum. 

Betrokkenen: De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de gemeente Utrecht. 

Bestuur: Het bestuur van HUA bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De gemeente 

wijst drie leden van het algemeen bestuur aan, waaronder in ieder geval het lid van het college van B en W belast met 

de portefeuille archiefzaken. Dit is in het huidige college van B en W de burgemeester. Drie leden van het algemeen 

bestuur worden aangewezen door de minister van OCenW, waaronder in ieder geval de algemene rijksarchivaris. De 

voorzitter van het algemeen bestuur is het lid van het college van B en W, dat belast is met de portefeuille 

archiefzaken, thans de burgemeester. Het dagelijks bestuur bestaat in de praktijk uit het algemeen bestuur. 

Financieel belang: Alle uit deze gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van 

inkomsten paritair door het bestuur van de gemeente en de minister gedragen. De gemeentelijke bijdrage 2010 

bedraagt 2,441 miljoen euro, de bijdrage 2011 is nog niet bekend. 

Ontwikkeling: HUA heeft naast een zeer druk bezochte website (www.hetutrechtsarchief.nl) sinds 2008 een pand voor 

publieksfuncties en kantoren in de voormalige Paulusabdij/Rechtbank. Depots, de kantoren en de studiezaal voor 

originele archiefstukken blijven in het pand aan de Alexander Numankade. Dit pand wordt gerenoveerd opgeleverd in 

de februari 2011. Duidelijk is dat in 2014 de capaciteit van de depots van het Utrechts Archief geheel gebruikt is. Het 

Rijk heeft besloten dat rijksdepots met een overschot aan ruimte voor opvang van rijksarchieven in provincies met een 

capaciteitstekort zorg zullen dragen. Ten aanzien van de opvang van nieuwe instroom van gemeentelijke archieven 

moet de gemeente nog een oplossing creëren. 

HUA is in 2009 gestart met de ontwikkeling van een Archiefbank en een digitaal depot. Dat laatste gebeurt in nauwe 

samenwerking met het Nationaal Archief. Het streven is, dat het digitaal depot ook beschikbaar is voor het duurzaam 

beheer van de digitale archieven van de gemeente Utrecht, die vooral na de invoering van het Nieuwe Werken in het in 

2013 te voltooien Stadskantoor in omvang toe zullen nemen. 

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Doel: De gemeente concentreert de bestuurlijke aandacht voor het buitengebied op het werkgebied van het 

recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hierbinnen ligt het grootste en directe recreatieve belang voor de inwoners van 

de stad. Ook vindt de groei van de stad (Leidsche Rijn) vooral plaats grenzend aan en deels in het werkgebied van dit 

schap. Met de groei van dit nieuwe stadsdeel hangt een toenemende behoefte aan recreatie voorzieningen samen. 

Hiervoor is de afgelopen jaren de financiële relatie verder versterkt. Dat geldt ook voor de inzet in het Noorderpark  

Betrokkenen: Gemeentebesturen van Utrecht, Nieuwegein, Maarssen, Woerden, Houten, IJsselstein, Lopik, De Bilt en het 

bestuur van de provincie Utrecht. 

Bestuurlijk belang: De gemeenten wijzen elk twee leden van het algemeen bestuur aan. Tenminste één van deze leden 

dient lid te zijn van het college van B en W. Ook de provincie wijst twee leden van het algemeen bestuur aan, waarvan 

er één lid dient te zijn van het college van Gedeputeerde Staten. Elk lid heeft een stem. Het algemeen bestuur benoemt 

uit haar midden de leden van het dagelijks bestuur. 

Financieel belang: De bijdrage van de gemeente Utrecht bedroeg in 2009 32% van het exploitatietekort, zijnde 

0,754 miljoen euro. 

Ontwikkelingen: De werkzaamheden lopen voorspoedig, behalve bij de Nedereindse Plas. Hier zorgt de bodemsanering 

(inmiddels uitgevoerd) voor een vertraging in de oplevering als recreatiegebied. Er wordt gewerkt aan de vernieuwing 

van De Thermen en aan de restauratie van het speeleiland in de Maarsseveense Plassen. De provincie heeft hiervoor 

ook een belangrijke bijdrage toegezegd.  

 

Plassenschap Loosdrecht 

Doel: De gemeente is sinds 2008 weer deelnemer in het Plassenschap, op uitdrukkelijk verzoek van Provincie en schap. 

Het plassengebied is vooral van belang voor het zuidelijke deel, De Strook, waar een belangrijk deel van de Utrechtse 

bevolking kan genieten van strand en water. Dit blijkt ook uit de metingen van herkomst van recreanten. Utrecht heeft 

een beperkt belang. 

Betrokkenen: Gemeentebesturen van Utrecht, Maarssen, Breukelen, Wijde Meren en het bestuur van de provincie 

Utrecht en provincie Noord-Holland. 

Bestuurlijk belang: De gemeenten wijzen elk een lid van het algemeen bestuur aan uit het college van B en W. Ook de 

provincie wijst een lid aan van het algemeen bestuur aan uit het college van Gedeputeerde Staten. Elk lid heeft een 

stem. Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden de leden van het dagelijks bestuur. 

Door de toetreding tegen een beperktere bijdrage dan voorheen (50%) is de juridische toetreding nog niet geregeld. Er 

is nog geen aangepaste gemeenschappelijke regeling tot stand gekomen die de positie van Utrecht garandeert. 
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Financieel belang: De bijdrage van de gemeente Utrecht bedroeg in 2009 ongeveer 7% van het exploitatietekort, zijnde 

0,150 miljoen euro. De totale begroting beslaat ongeveer 2,124 miljoen euro. 

Ontwikkelingen: De financiële positie van het schap is matig. Er is de laatste jaren een groot deel van de reserve 

besteed aan onderhoudswerkzaamheden en er is een discussie gaande over kerntaken, extra inkomsten mogelijkheden 

en over de verdere toekomst.  

 

NV REMU-houdster 

Doel: Het houden van aandelen in REMU NV (inmiddels verkocht aan Eneco). 

Betrokkenen: De gemeenten Utrecht en Amersfoort evenals de provincie Utrecht. 

Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. 

Financieel belang: De gemeente Utrecht heeft voor 47,5% een belang in de vennootschap. 

Ontwikkeling: De vennootschap heeft in 2003 haar aandelen in REMU NV in eigendom overgedragen aan NV Eneco. 

Aan de gemeente Utrecht kan nog een nabetaling plaatsvinden van naar verwachting circa 60 miljoen euro, als Eneco 

zich vóór 31 december 2010 verder privatiseert. 

 

Veiligheidsregio Utrecht 

Doel: De Veiligheidsregio heeft 3 hoofdtaken. (1) de bestrijding en preventie van branden; (2) de voorbereiding op 

rampen en crises; (3) de instandhouding van een gemeenschappelijke meldkamer van Brandweer, Politie en 

Geneeskundige hulpverlening. 

Betrokkenen: Naast Utrecht 28 omliggende gemeenten. De Politie Utrecht is aan de Veiligheidsregio verbonden door 

een convenant. 

Bestuurlijk belang: De Veiligheidsregio is tot stand gebracht door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het 

algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De regeling bepaalt dat de 

burgemeester van Utrecht voorzitter is van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 

Financieel belang: De totale bijdrage van de gemeente Utrecht over 2011 bedraagt in ieder geval niet meer 

dan 24,546 miljoen euro (het exacte bedrag is bekend na vaststelling van de begroting van de VRU). De bijdrage van 

de gemeente Utrecht is opgebouwd uit een bedrag per inwoner voor de gemeenschappelijke bestuurs- en 

organisatiekosten en een in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegde financiële vergoeding voor de repressieve 

en preventieve brandweerzorg in de stad Utrecht. 

 

NV Vitens 

Doel: Het maken en verkopen van drinkwater. 

Betrokkenen: De provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht, evenals een 140-tal gemeenten. 

Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. 

Financieel belang: De gemeente Utrecht heeft voor circa 4% een belang in de vennootschap. Jaarlijks ontvangt de 

gemeente Utrecht een vergoeding van circa 1 miljoen euro voor de destijds aan NV Hydron afgegeven concessie. De 

aandeelhouders van NV Vitens ontvangen sinds 1 januari 2010 een jaarlijkse dividenduitkering, gebaseerd op een 

redelijk rendement over het in de vennootschap werkzame eigen vermogen. 

 

GEM Vleuterweide Beheer BV 

Doel: Het ontwikkelen van de VINEX-locatie Vleuterweide ten behoeve van de realisatie van 6.000 woningen, 

voorzieningen, kantoren en bedrijfsbestemmingen als Beherend Vennoot van de GEM Vleuterweide CV. 

Betrokkenen: De gemeente Utrecht, AMVEST Woningen A-BV, Fortis Investments Vastgoed Ontwikkeling NV, AM Wonen 

BV en Ballast Nedam Ontwikkelingsmij BV. 

Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht is voor 50% aandeelhouder van de GEM Vleuterweide Beheer BV. 

Financieel belang: Het financiële belang in de GEM Vleuterweide Beheer BV is bijna 0,010 miljoen euro. 

Ontwikkeling: Eind 2002 is gestart met de bouw van de eerste woningen. In de periode tussen 2003 en 2012 zullen 

6.200 woningen worden opgeleverd, 5.000 m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo) kantoren, een winkelcentrum van 13.500 

m² bvo, een bedrijventerrein van 58.300 m² en circa 67.000 m² bvo niet-commerciële voorzieningen (scholen, 

zorgvoorzieningen, kinderdagverblijven). 
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GEM Vleuterweide CV 

Doel: Het verkrijgen van de voor de ontwikkeling van de VINEX-locatie Vleuterweide benodigde gronden, het bouw- en 

woonrijpmaken van de gronden en het vervreemden van de bouwrijp gemaakte kavels ten behoeve van de realisatie 

van 6.000 woningen en voorzieningen. 

Betrokkenen: De Vleuten-De Meern Zelfstandig BV als Commandiet Gemeente, Terra Landelijke Eigendommen BV als 

Commandiet Amvest, Woodpecker Investments BV als Commandiet Fortis/Amev, Amstelland deelnemingen 

Grondbedrijf BV als Commandiet AM Wonen BV, Ballast Nedam Vleuterweide BV als Commandiet Ballast Nedam 

Ontwikkelingsmij BV, GEM Vleuterweide Beheer BV. 

Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht is voor 48% eigenaar van het kapitaal in de GEM Vleuterweide CV. 

Financieel belang: Het financieel belang van de gemeente in de GEM Vleuterweide CV is 1,743 miljoen euro. 

Ontwikkeling: Eind 2002 is gestart met de bouw van de eerste woningen. In de periode tussen 2003 en 2012 zullen 

6200 woningen worden opgeleverd, 5.000 m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo) kantoren, een winkelcentrum van 

13.500 m² bvo, een bedrijventerrein van 58.300 m² en circa 67.000 m² bvo niet-commerciële voorzieningen (scholen, 

zorgvoorzieningen, kinderdagverblijven). 

 

UW-Holding BV 

Doel: De uitvoering van de taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid (waaronder sociale werkvoorziening). 

Betrokkenen: De gemeente Utrecht. 

Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht is voor 100% aandeelhouder van de vennootschap en draagt één lid van de 

Raad van Commissarissen voor. 

Financieel belang: De gemeente Utrecht heeft voor een bedrag van in totaal circa 6,0 miljoen euro (basis jaarrekening 

2009) diverse geldleningen en/of garanties verstrekt. Voorts staat de gemeente garant voor alle kosten van in dienst 

genomen personeel uit de desbetreffende doelgroep. 

Ontwikkeling: Een reductie van het financieel tekort is lastig. De kredietcrises compliceert het maken van betrouwbare 

prognoses. Eén belangrijk gevolg van de kredietcrisis is het achterblijven van detacheringen en de druk op de 

uurtarieven. Wij blijven met UW Holding BV op zoek naar een duurzaam houdbare regeling voor de financiering van de 

Wsw-activiteiten. De landelijke Wsw subsidie dekt overigens de kosten niet volledig. Door het niet indexeren van de 

Wsw-subsidie neemt dit tekort toe. Met UW zijn wij op zoek naar mogelijkheden UW extra werkzaamheden te laten 

verrichten voor de gemeente Utrecht, dit binnen de geldende regelgeving en de beschikbare budgetten. Het is echter 

lastig tegen de macro economische ontwikkeling te sturen. Rondom huisvesting zijn in de naaste toekomst twee 

knelpunten te verwachten. De huidige productielocatie aan de Niels Bohrweg voldoet niet meer aan de ARBO en aan de 

eisen die een moderne Wsw-organisatie stelt. Bovendien wordt het steeds lastiger aan de brandveiligheidseisen te 

voldoen zodat op termijn aanzienlijk investeringen noodzakelijk zijn. De plantenkas is technisch aan het einde van zijn 

levenscyclus. Ook hier zijn op termijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk. Voor de financiering van deze 

investeringen zal waarschijnlijk een garantiestelling worden gevraagd van de gemeente. Bij de financiering van deze 

investeringen wordt tevens betrokken de herfinanciering van een lening in 2013. Ambtelijk zitten wij minimaal een 

keer per kwartaal aan tafel met de directie om de (financiële) ontwikkelingen te bespreken en zonodig bij te sturen. 

 

Coöperatie Wigo4it UA 

Doel: De behartiging van de stoffelijke belangen van de deelnemende gemeenten opdat de dienstverlening aan burgers 

op het brede werkgebied van de diensten werk, inkomen, zorg en inburgering van de deelnemende gemeenten, 

evenals de daartoe noodzakelijke handhaving, continue kan verbeteren en de effectiviteit en doelmatigheid kan worden 

vergroot. 

Betrokkenen: Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam en Gemeente Utrecht (G4). 

Bestuurlijk belang: De wethouder Sociale zaken en werkgelegenheid vertegenwoordigt de gemeente Utrecht in de 

ledenvergadering en het afdelingshoofd Sociale zaken en werkgelegenheid is bestuurslid. 

Financieel belang: De gemeente Utrecht heeft een entreegeld gestort van 0,025 miljoen euro. Bij uittreding uit de 

coöperatie kan de gemeente Utrecht onder bepaalde voorwaarden worden verplicht een vergoeding te betalen. 

Daarnaast zal overgeschakeld moeten op nieuwe geautomatiseerde systemen voor het domein Sociale Zaken. 

Ontwikkeling: Het jaar 2011 zal worden gebruikt om het onderhoud en beheer van de geautomatiseerde systemen van 

de G4 verder op orde te brengen na alle implementaties in de afgelopen 2 jaar. De 4 directeuren van de Sociale 

Diensten sturen daarnaast scherp op het behalen van efficiency enerzijds binnen de Wigo4it-organisatie en anderzijds 

via de doorontwikkeling van de kernapplicaties van Wigo4it. 
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CV Wijkontwikkelingsmaatschappij Noord West 

BV Wijkontwikkelingsmaatschappij Noord West 

Doel: Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op 

verbetering van de leefbaarheid en de sociaal-economische ontwikkeling in die wijk, evenals het verkrijgen, 

vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten 

waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte alles dat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaal-economische 

ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg. 

Betrokkenen: Mitros en gemeente Utrecht. 

Bestuurlijk belang: De wethouder Economische Zaken. Verbeteren economische ontwikkeling in de wijk en meer 

specifiek de Amsterdamsestraatweg. In de Raad van Commissarissen hebben Mitros en de gemeente Utrecht elk één 

stem. 

Financieel belang: Mitros en de gemeente Utrecht hebben elk 1,566 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen 

van de CV. Mitros en de gemeente Utrecht hebben elk 0,009 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de 

BV. 

Ontwikkeling: De WOM verzorgt het onderhoud en int de huren. In 2011 zullen panden worden verkocht aan eigenaren 

waarbij de doelstelling van de WOM wordt gerealiseerd. In 2011 zullen panden worden verworven die bijdragen aan het 

realiseren van de doelstelling van de WOM. 

 

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV 

Doel: beoogt de economische structuur en leefbaarheid van de wijk Lombok te versterken. Door middel van het 

aankopen, opknappen en verhuren van panden aan geschikte ondernemers in de juiste branches wordt dit 

gerealiseerd. 

Betrokkenen: Naast de Gemeente Utrecht zijn betrokken als aandeelhouders SSH Utrecht, Rabobank Utrecht en 

omgeving, Stichting Mitros, aannemingsbedrijf R. Middelkoop BV, E. van Rossum Beheer Utrecht BV. 

Bestuurlijk belang: De wethouder Economische Zaken is namens de Gemeente Utrecht de grootaandeelhouder in de 

vergadering van aandeelhouders. 

Financieel belang: De gemeente Utrecht bezit 95% van de aandelen. Deze zijn destijds verkregen door inzet van 

Europese subsidie. 

Ontwikkeling: Het beschikbare kapitaal van de WOM is besteed aan de aankoop van panden. Om verdere aankoop van 

panden en daarmee verdere realisatie van de doelstellingen mogelijk te maken is enkele jaren geleden besloten om op 

basis van het eigen vermogen ook vreemd vermogen aan te trekken. Hierdoor is het vreemd vermogen toegenomen. In 

2011 worden voorbereidingen getroffen voor de opheffing van de WOM Lombok BV. Deze opheffing is conform 

collegeprogramma 2010 - 2014 'Groen, Open en Sociaal' en dient in 2012 daadwerkelijk plaats te vinden. 

 

NV Wonen Boven Winkels Utrecht 

Doel: Het realiseren van van woningen en wooneenheden door het herontwikkelen van lege verdiepingen boven 

winkels (c.q. boven andere functies op de begane grond) in de binnenstad van Utrecht. 

Betrokkenen: De gemeente is aandeelhouder van de NV Wonen Boven Winkels en is inhoudelijk betrokken bij de 

werkzaamheden van de NV Wonen boven winkels. Er zijn drie aandeelhouders: woningcorporatie Bo-Ex, NV 

Stadsherstel Utrecht en de gemeente Utrecht. 

Bestuurlijk belang: Het realiseren van het gemeentelijk beleid / de gemeentelijke doelstelling voor Wonen boven 

winkels; het intensiveren van de woonfunctie met als nevendoelen het verbeteren van verblijfsklimaat (vooral ook in de 

avonduren), de sociale veiligheid in het (kern)winkelgebied en de ruimtelijke kwaliteit. 

Financieel belang: De gemeente heeft bij de oprichting van de NV 0,025 miljoen euro in de NV gestort. De NV heeft 

geen winstoogmerk, feitelijk is het gestorte aandelenkapitaal het exploitatiebudget van de NV voor vaste kosten en de 

uitvoering van de werkzaamheden. Het eigen vermogen per 31-12-2009 bedraagt 0,045 miljoen euro. De deelnemers 

in de NV kunnen het eigen kapitaal aanvullen met extra stortingen. Voor wat betreft de gemeentelijke participatie is 

de verschuiving van eigen inzet van middelen naar een bijdrage in de exploitatie van de NV en in die zin budgettair 

neutraal. Subsidies voor de realisering van wooneenheden worden door StadsOntwikkeling verstrekt aan eigenaren van 

herontwikkelde panden. 

Ontwikkeling: De NV adviseert en faciliteert eigenaren van panden over c.q. bij het ontwikkelen van plannen voor 

woningen. Daarnaast werkt de NV aan promotie en het verwerven van een positie als partij in het werkveld. De NV 

heeft als doelstelling 20 wooneenheden per jaar, maar is daarbij afhankelijk van de investeringen van de eigenaren van 

panden. Naast het stimuleren van het realiseren van wooneenheden zet de NV zich in samenwerking met particuliere 

partijen en Wijkbureau Binnenstad in voor de verbetering van toegangen als stegen. 
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NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht 

Doel: De doelstelling van de NV is het restaureren en exploiteren van monumentale panden en complexen in de 

gemeente Utrecht. 

Betrokkenen: Er zijn vele (particuliere) aandeelhouders. De gemeente Utrecht is een van de grotere aandeelhouders. 

Bestuurlijk belang: De instandhouding van (beschermde) monumenten is van belang voor Utrecht als grote 

monumentenstad. De NV richt zich met haar doelstelling vooral op de minder courante objecten die voor commerciële 

partijen minder interessant zijn. De NV bezit naast een aantal individuele panden complexen als de Zeven Steegjes, het 

Doelenhuiscomplex, de voormalige brandweerpanden en het complex van molen De Ster. 

Financieel belang: De gemeente Utrecht bezit voor 0,9 miljoen euro aan aandelen in de NV. Het gegarandeerde 

dividend bedraagt 5% per jaar. Dit dividend wordt gebruikt voor de rentekosten van het ten laste van het leningsfonds 

ingebrachte aandelenkapitaal. Het eigen vermogen van de NV per 31-12-2009 bedraagt 8,8 miljoen euro. 

Ontwikkeling: De NV heeft in 2010 de boerderij De Balije in Leidsche Rijn gekocht en heeft een herbestemmingsplan in 

uitvoering.  

 

Muziekcentrum Vredenburg BV 

Doel: Het beheer en de exploitatie van onroerende goederen, in de meest uitgebreide zin des woords, omvattende het 

complex muziekcentrum, gelegen aan het Vredenburg te Utrecht (Statutenwijziging Muziekcentrum Vredenburg BV de 

dato 23 augustus 1978). 

Betrokkenen: Gemeente Utrecht is enig eigenaar van de BV. 

Bestuurlijk belang: De gemeenteraad is houder van alle aandelen (100%). De gemeenteraad laat zich in de 

aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigen door de wethouder Financiën. Het college van B en W fungeert als 

directie van de BV. Wethouder Grondzaken is door de directie aangewezen als eerstverantwoordelijk directeur van de 

BV. 
Financieel belang: Volledig eigenaar van Muziekcentrum Vredenburg BV. Muziekcentrum Vredenburg BV beschikt over 
een bedrijfsreserve. 

Ontwikkeling: De beoogde liquidatie van de BV heeft nog niet plaats gevonden. Onderzocht wordt nog of een 

voortbestaan van de BV wenselijk is. 

 





2.6 Grondbeleid 

Doel van het grondbeleid 

Het krachtenveld dat invloed uitoefent op de ontwikkeling van de stad wordt steeds complexer. Bestaande en 

toekomstige bewoners willen meer inspraak en ondernemers willen actiever betrokken worden. En natuurlijk hebben 

ontwikkelaars, beleggers en corporaties hun inbreng. Deze ingewikkelde mix van visies, belangen en competenties 

vraagt om een goede regisseur van het ontwikkelproces. 

 

De gemeente wil haar sturing versterken, door vanuit een regierol partijen samen te brengen en meer aandacht te 

geven aan bijzondere ambities die externe partijen niet zelf oppakken. 

 

Deze gewenste rol vraagt in combinatie met een aanzienlijke ambitie m.b.t. de voorgenomen bouwopgave in een 

(markttechnisch) veranderende omgeving om een herijking van het Grondbeleid. De bestaande 'Nota Grondbeleid' 

(inclusief Aanvulling) zal worden herijkt op basis van actuele ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving. De 

complexiteit en omvang van de opgave vragen om een lokale overheid die zowel regisserend als uitvoerend kan 

handelen. Op locatieniveau wordt een afweging gemaakt t.a.v. het in te zetten grondbeleid. Situationele 

omstandigheden bepalen mede deze keuze. 

 

De hoofddoelstelling van het Utrechtse grondbeleid is 'direct en indirect met inzet van financiële en juridische 

grondbeleidsinstrumenten bijdragen aan een evenwichtige en duurzame kwalitatieve en kwantitatieve ruimtelijke 

functionele ontwikkeling van Utrecht'. Daarbij kan het grondbeleid zowel sturend (direct) als volgend (indirect) zijn. 

Sturend omdat het grondbeleid kaders stelt aan de wijze waarop grondbeleidsinstrumenten worden ingezet. Volgend 

omdat via het grondbeleid instrumenten op samenhangende wijze worden ingezet evenals wordt bepaald welke 

kostensoorten onderdeel uitmaken van een grondexploitatie. Dit om het beleid van ruimtelijke ordening, wonen, 

economie en werk, milieu, maatschappelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, enzovoorts, te kunnen realiseren. 

Grondbeleid heeft een volgend, dienend karakter voor het realiseren van doelstellingen van andere beleidsvelden. 

 

Het grondbeleid richt zich op de grondmarkt, waar de grond, die nodig is om de inhoudelijke doelstellingen te 

realiseren en die ruimtelijk is bestemd, wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. 

 

De inzet van de vormen van grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten is gericht op het binnen de gestelde doelen van 

ruimtelijke ordening en beleidssectoren realiseren van de gewenste verandering van het grondgebruik voor 

chillende functies: vers

• et de gewenste (ruimtelijke) kwaliteit en kwantiteit van het grondgebruik (stedenbouwkundig programma);  m
• egen een verantwoorde kosten-kwaliteitverhouding van het grondgebruik;  t
• p de gewenste tijd en plaats;  o
• p een efficiënte wijze;  o
• met een financieel-economisch rendement. 

 

Aanpak 

Utre

• De bouw van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn (circa 30.000 woningen, 720.000 m2 kantoor, 270 hectare 

edrijventerrein, compleet pakket voorzieningen en infrastructuur). 

cht heeft te maken met vijf grootschalige gebiedsontwikkelingen, zijnde: 

b

• econstructie, uitbreiding en vernieuwing van het Stationsgebied.  R
• Herstructurering van naoorlogse wijken (sloop/nieuwbouw van circa 9.500 woningen, verdichting en 

functiewijziging van circa 5.000 woningen, voorzieningen zoals forumscholen, welzijn- en sportaccommodaties, 

pknappen winkelcentra etcetera). o

• Het optimaliseren van de ruimtelijke mogelijkheden van het bestaand stedelijk gebied vanuit het oogpunt van 

ptimaal ruimtegebruik (functiewijzigingslocaties zoals Cereol, Parkhaven etcetera). o

• Rijnenburg. 
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Nauw aan deze gebiedsontwikkelingen gerelateerd is de aanpassing van de hoofdinfrastructuur. Dit alles moet 

uiteindelijk leiden tot een sterke(re) stad. Het betreft hier een tijdshorizon van circa 15 jaar. 

 

De ontwikkelingen binnen de programma's Leidsche Rijn, Stationsgebied en Stedelijke Ontwikkeling worden in de 

Programma's Leidsche Rijn, Stationsgebied en Stedelijke Ontwikkeling en Groen toegelicht. 

 

Instrumenten grondbeleid 

Het instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid zijn, naast vrijwillige 

verwerving, onder meer voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en erfpacht. 

 

Verwerven (strategisch en anticiperend) 

Een onderdeel van het grondbeleid is het strategisch aankopen van vastgoed. De gemeente gaat dan in een vroegtijdig 

stadium en anticiperend op nog formeel vast te stellen doelen, vastgoed aankopen. Hiermee wordt het mogelijk 

vastgoed in eigendom te krijgen op basis van de huidige bestemming en zonder waardestijging als gevolg van het 

bekend zijn van gemeentelijke ontwikkelingsplannen voor een bepaald gebied. Het doel van strategisch aankopen is 

om de uitvoering van gemeentelijke plannen op ruimtelijk gebied tijdig en financieel verantwoord mogelijk te maken. 

 

De s

• edere aankoop moet aantoonbaar bedrijfseconomisch verantwoord zijn. 
trategische aankopen mogen plaatsvinden onder de volgende randvoorwaarden: 

 I
• Het vastgoed moet nodig zijn voor de uitvoering van nog door de gemeenteraad vast te stellen beleid of er moet 

sprake zijn van een unieke aankoopkans. 

 

Indien blijkt dat een strategisch verworven onroerend goed toch niet ingezet kan worden, wordt het teruggeplaatst in 

de markt. Eventuele negatieve saldi worden afgedekt door een binnen de reserve grondexploitatie opgenomen 

reservering voor strategische verwervingen van 3 miljoen euro. 

 

Wet voorkeursrechten gemeenten 

De Wet voorkeursrechten gemeenten verplicht grondeigenaren in stadsvernieuwingsgebied en op uitbreidingslocaties 

die hun grond willen verkopen, deze eerst aan de gemeente te koop aan te bieden, althans wanneer de gemeente een 

voorkeursrecht heeft gevestigd.  

 

Onteigeningswet 

Deze wet biedt de gemeente de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden eigenaren van grond (met opstal) te 

onteigenen, onder betaling van een schadeloosstelling. Voordat tot onteigening kan worden overgegaan moet eerst 

langs minnelijke weg getracht worden de grond (met opstal) te verwerven. 

 

De onteigeningsprocedure kent een administratieve fase, leidend tot een Koninklijk Besluit op de onteigening, en een 

gerechtelijke fase. Pas in de gerechtelijke fase wordt na het vonnis van de rechtbank (en met overige stappen) door 

inschrijving in het Kadaster de eigendom van de grond door de gemeente verkregen. 

 

Onteigeningsprocedures worden door de gemeente Utrecht gestart op basis van een bestemmingsplan of een 

bouwplan ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting. Ook vindt onteigening plaats uitsluitend 

voor de aanleg van wegen en bruggen etcetera. Als voorwaarden voor een onteigening geldt dat er steeds aantoonbaar 

sprake moet zijn van een publiek belang, en van een noodzaak en urgentie tot onteigening. In alle gevallen verdient 

het de voorkeur als het lukt om via minnelijk overleg tot overeenstemming te komen. 

 

Kostenverhaal 

Door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 met als onderdeel daarvan afdeling 6.4 

over grondexploitatie, de zogenoemde Grondexploitatiewet, is voor de gemeente de mogelijkheid verbeterd om 

tot kostenverhaal te komen. Voorheen was er onduidelijkheid over de vraag welke kosten, en tot welke hoogte, op 

basis van de Exploitatieverordening 1997 verhaald konden worden. Door deze nieuwe regeling die van toepassing is 

bij faciliterend grondbeleid, dat wil zeggen de ontwikkeling van een bouwlocatie door projectontwikkelaars, kunnen 

kosten die de gemeente maakt voor bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte 

beter op de particuliere grondeigenaar (bouwer en/of projectontwikkelaar) verhaald worden. 

 

Met de Grondexploitatiewet is namelijk een wettelijke basis gelegd voor het mogen sluiten van 

exploitatieovereenkomsten met daarin bepalingen over kostenverhaal. Het kostenverhaal is gekoppeld aan het 
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verlenen van de bouwvergunning. Het kostenverhaal wordt berekend per m2 uitgeefbare grond. De gemeente 

kan bovendien ook specifieke eisen stellen per locatie, en sociale woningbouw en particulier opdrachtgeverschap 

mogelijk maken. Indien niet tijdig een privaatrechtelijke exploitatieovereenkomst kan worden gesloten heeft de 

gemeente vervolgens de mogelijkheid en zelfs de verplichting tot kostenverhaal langs publiekrechtelijke weg te 

komen. Verwacht wordt dat vooral het privaatrechtelijke spoor in overleg tussen de gemeente en de particuliere 

projectontwikkelaar zal worden gevolgd. 

 

Erfpacht 

De gemeente geeft in principe haar gronden uit in erfpacht, dat wil zeggen dat het volledig gebruik (vol genot) van een 

onroerend goed, tegen een vergoeding aan de erfpachter ten goede komt. Dit kan betreffen een jaarlijks te betalen 

vergoeding (de canon), of een eenmalige vergoeding (de afkoopsom). De gemeente Utrecht geeft als vast beleid grond 

in erfpacht uit, zowel voor sociale woningbouw als voor andere bestemmingen. Dit gebeurt al decennia door middel 

van Algemene Voorwaarden. In 1989 zijn de Algemene Voorwaarden voor het laatst gewijzigd. De belangrijkste 

wijziging die toen is doorgevoerd, is dat de vergoeding voor het gebruik van de grond niet meer in de vorm van 

jaarlijkse betalingen geschiedt, maar in de vorm van een eenmalige afkoopsom, die gelijk is aan de marktwaarde van 

de grond met de daarbij behorende bestemming. 

 

Door een wijziging van het gebruik of de bestemming van de grond, bijvoorbeeld door sloop, of uitbreiding van 

gebouwen en nieuwbouw, kan een waardestijging van de grond ontstaan. Deze waardestijging, de zogenaamde 

meerwaarde, dient op basis van de erfpachtovereenkomst aan de gemeente (de erfverpachter) afgedragen te worden. 

Deze wijze van benadering van de erfpacht, namelijk het in rekening brengen van de meerwaarde bij herontwikkeling 

c.q. bestemmingswijziging, maakt dat de erfpacht onderdeel is van het grondbeleid van de gemeente. 

 

Organisatorische inbedding 

Zoals we hiervoor al aangaven, kunnen we het ruimtelijke beleid en het sectorale beleid niet los zien van het 

grondbeleid en dienen zij elkaar wederzijds te beïnvloeden. Het grondbeleid is daarmee een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle diensten die zijn betrokken bij de ruimtelijke invulling van de stad Utrecht. Via overleg 

en we voor afstemming. In de gemeente Utrecht zijn dit de volgende diensten: zorg

• rojectbureau Leidsche Rijn (PBLR), voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn.  P
• rojectorganisatie Stationsgebied (POS), voor de ontwikkeling van het Stationsgebied.  P
• StadsOntwikkeling (SO), voor het sectorale en ruimtelijke beleid en het realiseren van het grondbeleid in bestaand 

tedelijk gebied. s

• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), voor het sectorale beleid op het gebied van welzijn, sport en 

onderwijs. 

 

De diensten PBLR, POS en SO voeren het grondbeleid uit. Naast de grondexploitaties van de gemeente Utrecht zijn ook 

de gemeentelijke investeringsprogramma’s, waaronder Integraal Accommodatiebeleid, het Masterplan Voortgezet 

onderwijs en Bereikbaarheid, van grote invloed op het ruimtelijke beleid van de stad Utrecht. Buiten de gemeentelijke 

organisatie doen derden (particulieren) eveneens belangrijke investeringen met een relatie met het ruimtelijke 

ordeningsbeleid. De afspraken met de corporaties rond De Utrechtse Opgave (DUO) in relatie tot het programma 

Utrecht Vernieuwt zijn hiervan een goed voorbeeld. 

 

Reserve grondexploitaties 

Ten behoeve van de binnenstedelijke grondexploitaties is een reserve gevormd. De totale omvang van de reserve 

grondexploitatie per 1 januari 2010 bedraagt 27,0 miljoen euro. Deze reserve is niet toereikend voor het opvangen van 

de risico's die samenhangen met de grondexploitatieprojecten zoals opgenomen in het Meerjaren Perspectief 

Grondexploitaties (MPG). Om te zorgen dat de reserve weer van voldoende omvang is om de geïnventariseerde risico's 

op te vangen is een verbeterplan opgesteld. Door de maatregelen in dit verbeterplan is het niet nodig om het 

gemeentebrede weerstandsvermogen in te zetten ter dekking van grondexploitatierisico's binnen het MPG. De 

maatregelen betreffen het vaststellen van de grondexploitatie Voordorp-Zuid (Veemarkt) in 2010, het optimaliseren 

van een aantal lopende grondexploitaties tot een bedrag van 2 miljoen euro en het nemen van winst in de lopende 

positieve grondexploitatie Bedrijventerrein Oudenrijn West ter hoogte van 4 miljoen euro. Door deze maatregelen zal 

het verloop van de reserve grondexploitaties zodanig positief beïnvloed worden dat daardoor de risico's verbonden aan 

de grondexploitatieprojecten zoals opgenomen in het MPG weer passen binnen de beschikbare reserve. Bij het MPG 

2011 zal hierover gerapporteerd worden. 
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Voor de risico’s die samenhangen met de grondexploitaties Leidsche Rijn en Stationsgebied is bij de bepaling van het 

gemeentebrede weerstandsvermogen rekening gehouden met het actuele risicoprofiel zoals is geschetst in de 

afzonderlijke rapportages over Leidsche Rijn en het Stationsgebied. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2010 is een 

bedrag van 58,95 miljoen euro opgenomen als optimalisatiedoelstelling binnen de grondexploitaties Leidsche Rijn en 

Stationsgebied. Deze optimalisatiedoelstelling is noodzakelijk om het beschikbare weerstandsvermogen in een 

gewenste verhouding te brengen tot het benodigde weerstandsvermogen. De toelichting op de omvang en berekening 

van het weerstandsvermogen is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen. 

 

Voorziening grondexploitaties 

 

Algemeen 

Bij projecten met een negatieve grondexploitatie moeten we conform artikel 44 lid 1 BBV (Besluit Begroting en 

Verantwoording) voor het saldo een voorziening vormen. Deze voorziening wordt in eerste instantie gevormd vanuit de 

reserve grondexploitatie. Wanneer deze reserve niet toereikend is, komt de voorziening ten laste van de dienstreserve. 

 

StadsOntwikkeling (SO) 

Bij StadsOntwikkeling is op basis van het BBV een voorziening gevormd ter afdekking van het verwachte negatieve 

resultaat van lopende grondexploitaties. Per 31 december 2009 is de stand van de voorziening 40,1 miljoen euro. 

 

Projectbureau Leidsche Rijn  

Bij invulling van de optimalisatietaakstelling van 29,1 miljoen euro zal de stand van de grondexploitatie Leidsche Rijn 

31,7 miljoen euro negatief bedragen. Met dit (negatieve) saldo is rekening gehouden bij het bepalen van de benodigde 

weerstandscapaciteit. Het uitgangspunt blijft dat over de gehele looptijd de grondexploitatie op nul moet sluiten. In 

paragraaf 4.2 Voortgang maatregelen collegeprogramma gaan we in op het invullen van de optimalisatietaakstelling. 

 

Project Organisatie Stationsgebied 

Bij het invullen van de optimalisatietaakstelling van 29,85 miljoen euro zal de grondexploitatie van het Stationsgebied 

weer sluitend zijn. Bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is rekening gehouden met de risico's 

verbonden aan het realiseren van het project. Een nadere toelichting op deze risico's is opgenomen in de paragraaf 

weerstandsvermogen. In paragraaf 4.2 Voortgang maatregelen collegeprogramma gaan we in op het invullen van de 

optimalisatietaakstelling. 

 

Rapportage voortgang grondexploitatieprojecten 

De Bestuursrapportages Leidsche Rijn en POS (handelend over de grondexploitatie en risico's verbonden aan deze 

gebiedsontwikkelingen), evenals het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de bestaande stad (handelend 

over het uitvoeren van het grondbeleid in bestaand stedelijk gebied) maken onderdeel uit van de begrotingscyclus. 

Deze rapportages bieden we jaarlijks aan uw gemeenteraad aan bij de behandeling van de voorjaarsnota. Voor de 

actuele prognoses en financiële ontwikkelingen op grondexploitatiegebied verwijzen wij naar deze rapportages. 

 



2.7 Lokale Heffingen 

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2011 op dit gebied. Uitgangspunt voor 

onze voornemens is de 'Nota Lokale Heffingen 2010-2014', welke separaat bij de Programmabegroting 2011wordt 

vastgesteld. In deze nota wordt uitgebreid ingegaan op de wettelijke kaders rond de verschillende heffingen en de 

beleidslijnen waarvoor in Utrecht gekozen is. 

 

Lokale heffingen bestaan uit belastingen (zie paragraaf 2.7.1), bestemmingsbelastingen (zie paragraaf 2.7.2) en 

retributies (zie paragraaf 2.7.3). De toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van lokale heffingen zijn onderwerp van 

paragraaf 2.7.4. Om een integrale afweging te kunnen maken tussen beleid en inkomsten is in paragraaf 2.7.5 de 

'lokale lastendruk' weergegeven. Tenslotte wordt het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Utrecht beschreven in 

paragraaf 2.7.6. 

 

Meer detailinformatie over de hoogte van de tarieven en de verwachte inkomsten in 2011 is opgenomen in de bijlage 4 

'Lokale Belastingen en Heffingen' en de diverse verordeningen die gelijktijdig met de begrotingsbehandeling aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd. De voor 2010 vermelde bedragen komen overeen met de nominale 

Programmabegroting 2010 (boek), tenzij anders vermeld. 

2.7.1 Belastingen 

De g

• e onroerende-zaakbelastingen; 
emeente Utrecht heeft op dit moment vijf belastingen:  

 d
• e hondenbelasting;  d
• e toeristenbelasting;  d
• e precariobelasting;   d
• de parkeerbelastingen. 

 

Kenmerkend aan belastingen is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden: de 

burger draagt bij aan de algemene kas van de gemeente, waaruit een gedeelte van de uitgaven wordt betaald. 

 

Hieronder geven wij per belasting aan wat de door ons voorgestelde tarieven zijn voor 2011 en welke 

belastingopbrengst wij daarmee in 2011 denken te realiseren. Uitgangspunt voor onze tariefsvoorstellen is steeds de 

beleidslijn vastgelegd in de 'Nota Lokale Heffingen 2010-2014', aangevuld met de maatregelen die zijn vastgelegd in 

ons collegeprogramma. 

Algemeen 

Onroerende-zaakbelastingen (ozb)  

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

onroerende zaken (op basis van de Woz-waarde). De tarieven van de onroerende-zaakbelasting worden met het 

inflatiepercentage verhoogd. De tarieven worden ook gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling, zodat de 

opbrengststijging gelijke tred houdt met de inflatie. Voor 2011 betekent dit een opbrengststijging van 1,75%. 

 

Gemeenten moeten de onroerende zaken met ingang van 1 januari 2007 jaarlijks waarderen conform de bepalingen 

van de Wet waardering onroerende zaken. Op basis van de uitkomsten van deze herwaardering verwachten we voor 

2011 een waardedaling van 2% voor woningen en van 6% voor niet-woningen. Als gevolg hiervan passen we de tarieven 

zodanig aan dat de totale opbrengst uit de onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen stijgt met 

bovengenoemd inflatiepercentage van 1,75%. 
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Actualiteiten ozb 

De maatstaf van heffing voor de onroerende-zaakbelastingen is de Woz-waarde. Door de recessie en de problemen op 

de verkoopmarkt voor woningen en bedrijfsobjecten loopt het aantal verkopen, ook in Utrecht, terug. Ook de 

gerealiseerde verkoopprijzen staan onder druk. Voor het belastingjaar 2011 zal als waardepeildatum gelden 1 januari 

2010. De economische en financiële recessie is voor de gemeente Utrecht aanleiding het beleid van het realiseren van 

een gelijkblijvende opbrengst onroerende-zaakbelastingen te blijven volgen. Dit betekent dat als gevolg van de 

waardedaling van woningen en bedrijfsobjecten de tarieven verhoogd worden. 

 

Behandeling van de verordening ozb in de gemeenteraad van november betekent dat al in de zomer met 

voorbereidingen hiertoe begonnen wordt. Onder meer op basis van de herwaardering van onroerende zaken zoals die 

op dat moment is afgerond (marktsignalen, kadastergegevens en de inschatting van de taxateurs) wordt een zo 

getrouw mogelijke inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Deze werkwijze betekent dat bij het 

doen uitgaan van de Woz-waardebeschikkingen in februari van het jaar erop, sprake kan zijn van een afwijkende 

waardeontwikkeling. Dit is echter inherent aan de hiervoor beschreven in Utrecht gekozen systematiek. 

 

We kunnen vaststellen dat het aantal bezwaarschriften gericht tegen de vastgestelde waarde (landelijk) aan het 

teruglopen is. In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst voor 2010 en 2011 weergegeven. 

 

Onroerende-zaakbelastingen 2010 2011 

   

Tarie

• igendom woningen 
ven   

 E 0,0898% 0,0932% 

• ebruik niet-woningen G 0,1596% 0,1728% 

• Eigendom niet-woningen 0,1980% 0,2143% 

   

Opbrengst (ná kwijtschelding) 61.815 64.917 

 

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. 

 

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de inkomsten van de onroerende-zaakbelastingen in de periode 2008– 

2011 weergegeven. 
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Toelichting op opbrengstontwikkeling 

In 2010 is de opbrengst ozb in het kader van de krediet- en economische crisis (los van de correctie in verband met 

inflatie) met 4 miljoen euro verlaagd. Zowel de volume-ontwikkeling van Leidsche Rijn (0,16 miljoen euro) en de 

bestaande stad (0,46 miljoen euro), de doorberekende indexering (1,082 miljoen euro) en de structurele 

meeropbrengst sinds 2009 van 1,4 miljoen euro als gevolg van de waardeontwikkeling, zijn in de opbrengst 2011 

opgenomen. 

 

Hondenbelasting  

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

met de beleidslijn uit de 'Nota Lokale Heffingen 2010-2014' stellen wij voor de hondenbelasting te verhogen met (een 

gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. Dit komt overeen met een stijging 

van 0,6%. 

 

Actualiteiten hondenbelasting  

Er zijn op dit moment geen actualiteiten te melden. 

 

Hondenbelasting 2010 2011 

   

Tarie

• er hond 
ven    

 P 61,80 62,16 

• Per kennel 186,00 187,08 

   

Opbrengst (ná kwijtschelding) 478 480 

 

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. 

 

Toeristenbelasting  

Voor het houden van verblijf door personen in Utrecht die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan 

ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. De helft van de opbrengsten zet de gemeente jaarlijks in voor 

toeristische stadspromotie. In Utrecht wordt de toeristenbelasting geheven naar een vast percentage van de 

overnachtingsprijs (5%). In overeenstemming met de beleidslijn uit de 'Nota Lokale Heffingen 2010-2014' stellen wij 

voor dit percentage niet te wijzigen.  

 

Actualiteiten toeristenbelasting 

De opbrengst toeristenbelasting loopt terug als het economisch wat minder gaat. Dit is ook in Utrecht het geval. Voor 

een gunstiger opbrengst wordt in 2011 opnieuw gekeken naar het forfaitaire correctiepercentage wegens kosten 

creditcards en no-shows (gast komt niet opdagen) voor de hotelbranche in Utrecht. In onderstaande tabel is het tarief 

en de verwachte opbrengst voor 2010 en 2011 weergegeven. De ten opzichte van 2010 geraamde hogere opbrengst in 

2011 is ten gevolge van indexering (0,6%) van het in 2010 geraamde bedrag. 

 

Toeristenbelasting 2010 2011 

   

Tarie

• Percentage overnachtingsprijs 
ven    

5% 5% 

   

Opbrengst 1.289 1.297 

 

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. 

 

Precariobelasting  

De precariobelasting is een heffing voor het hebben van voorwerpen op in of boven gemeentegrond die voor de 

openbare dienst bestemd is. Ook terrassen vallen onder de precariobelasting. In overeenstemming met de beleidslijn 

uit de 'Nota Lokale Heffingen 2010-2014' stellen wij voor de precariobelasting te verhogen met (een gewogen 

gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. Dit komt overeen met een stijging van 0,6%. 
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Actualiteiten precariobelasting 

Voorstellen (landelijk) om de heffing van precariobelasting van ondergrondse kabels- en leidingen af te schaffen 

hebben het niet gehaald. Deze heffingsmogelijkheid blijft dus ook voor 2011 nog bestaan. In Utrecht kennen we geen 

heffing van precariobelasting van kabels en leidingen. Dit vanwege het feit dat in contracten met waterleidingbedrijf en 

energiebedrijf bepalingen zijn opgenomen die (langdurig) heffing van precariobelasting in de weg staan. In 

onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst voor 2010 en 2011 weergegeven. 

 

Precariobelasting 2010 2011 

   

Tarie

• Voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond per m² per jaar (laagste 

n meest voorkomende tarief) 

ven    

e 38,16 38,40 

• Pomp voor meerdere soorten motorbrandstof per stuk per jaar 964,68 970,56 

   

Opbrengst 46245 464 

 

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s.  

 

Toelichting op opbrengstontwikkeling Precariobelasting 

In de begrote opbrengst Precariobelasting 2010 en 2011 is de structureel hogere opbrengst uit 2009 van 

0,080 miljoen euro (tengevolge van een volume-uitbreiding van terrassen) verwerkt. 

 

In onderstaande grafiek is weergegeven de ontwikkeling van de opbrengsten van de honden-, toeristen en 

precariobelasting in de periode 2008 - 2011. 
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45 De begrote opbrengst 2010 wijkt af van de Programmabegroting 2010 (boek) door uitbreiding van de terrassen. 
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Bereikbaarheid 

Parkeerbelastingen 

Parkeerbelastingen zijn een regulerende belasting. De gemeente kan ze heffen om het parkeergedrag van burgers te 

beïnvloeden. Wij werken aan een aantrekkelijke en bereikbare stad, we stimuleren daarom het gebruik van andere 

vervoermiddelen en maken het gebruik van de auto in de stad minder aantrekkelijk. De parkeertarieven in Utrecht 

verschillen per gebied, waarbij het parkeren in de binnenstad het duurst is. Er worden jaarlijks ook nieuwe gebieden 

aangewezen waar betaald parkeren wordt ingevoerd. 

 

Actualiteit Parkeerbelastingen 

In verband met de kostenontwikkeling stellen wij voor om de parkeertarieven per 1 januari 2011 te verhogen met 1,9%. 

Daarnaast stellen wij voor het kortingspercentage voor bezoekers op de tarieven van kortparkeren naar 50 % bij te 

stellen (was 62,5%). Met deze maatregelen kunnen, ten behoeve van een sluitende parkeerexploitatie, de inkomsten op 

peil blijven in relatie tot de stijgende lasten. In onderstaande tabellen zijn respectievelijk de voorgestelde tarieven en 

de verwachte opbrengsten voor 2010 en 2011 weergegeven. 

 

Parkeerbelasting 2010 2011 

   

Tarieven   

Kortparkeren gebied 1 4,10 4,18 

Kortparkeren gebied 2 2,50 2,55 

Kortparkeren gebied 3 2,25 2,29 

   

Tarieven bezoekers   

Bezoekersparkeren gebied 1 1,54 2,09 

Bezoekersparkeren gebied 2 0,94 1,27 

Bezoekersparkeren gebied 3 0,84 1,14  

   

Opbrengst 25.862 24.560 

 

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. 

 

Op basis van bovenstaande voorstellen laat de opbrengst van de parkeerbelasting in de periode 2008 - 2011 de 

volgende ontwikkeling zien: 
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De opbrengsten betreffen ook de omzetten van de parkeergarages en de P+R voorzieningen.  

 

De opbrengsten stijgen onder invloed van tariefswijzigingen en toename gebruik van P+R, maar dalen ook als gevolg 

van het opheffen van parkeerplaatsen binnen de onderscheiden gebieden 1 tot en met 3. De raming van de 

parkeeropbrengsten 2010 en de raming van de toekomstige parkeeropbrengsten stellen wij naar beneden bij. 

Financieel technisch verwerken wij dit in de derde technische wijziging 2010 die gelijktijdig met deze 

Programmabegroting voorligt. 

2.7.2 Bestemmingsbelastingen 

Beheer Openbare Ruimte 

De g

• e afvalstoffenheffing; 
emeente Utrecht kent op dit moment drie bestemmingsbelastingen: 

 d
• e rioolheffingen;  d
• de BIZ-heffing (Bedrijven Investerings-Zone). 

Kenmerkend aan de bestemmingsbelastingen is dat de opbrengst ervan niet vrij te besteden is maar dat het ook niet 

zo is dat er een volledig aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat (en dus een retributie is), dit wordt ook wel 

hybride genoemd. 

 

Hieronder geven wij voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen aan wat de door ons voorgestelde tarieven zijn 

voor 2011 en welke opbrengst wij daarmee in 2011 denken te realiseren. Uitgangspunt voor onze tariefsvoorstellen is 

het realiseren c.q. handhaven van de kostendekkendheid.  

 

Afvalstoffenheffing  

De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De 

kosten van verwijdering van bedrijfsafval brengt de gemeente niet via de afvalstoffenheffing in rekening, maar via 

privaatrechtelijke overeenkomsten. 

 

Voor 2011 verwachten we 119.200 objecten (2010: 118.700). Bij circa 12.000 objecten verlenen we kwijtschelding van 

de afvalstoffenheffing. Het aantal kwijtscheldingen in 2011 ligt daarmee op hetzelfde niveau als in 2010. Het kwijt te 

schelden bedrag is 3,116 miljoen euro. De kwijtscheldingskosten werden voorheen ten laste gebracht van de 

gemeentebrede middelen en niet ten laste van de overige huishoudens. Vanaf 2011 rekenen we het merendeel van de 

kwijtscheldingskosten wel toe aan het tarief voor de afvalstoffenheffing. 

 

De afvalstoffenheffing is in 2010 niet kostendekkend. Op grond van raadsbesluiten is voor een bedrag van 

2,323 miljoen euro aan kosten ter zake van de huishoudelijke afvalinzameling niet toegerekend aan het tarief. Deze 

kosten worden gedekt uit gemeentebrede middelen. Op grond van enkel de prijsontwikkeling zou een tariefstijging 

nodig zijn van 1,34%46 en die is dan ook voor 2011 voorgesteld. Als gevolg van specifieke kostenontwikkelingen 

(vooral de zeer voordelige aanbesteding van de afvalverwerking) is het mogelijk geworden om in 2011 meer kosten 

terzake van de huishoudelijke afvalinzameling toe te rekenen aan het tarief van de afvalstoffenheffing zonder dit tarief 

extra te verhogen. Er is ondermeer ruimte ontstaan om een bedrag van 2,758 miljoen euro aan kwijtscheldingskosten 

te dekken uit de tariefopbrengsten. De als gevolg hiervan vrijvallende gemeentebrede middelen worden ingezet ter 

dekking van het collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal'. 

 

                                                           
 
 
46 Feitelijk is de tariefsstijging 1,36% om volgens de geautomatiseerde heffingssysteemvereiste uit te komen op 
een heffingsbedrag dat deelbaar is door twaalf tot twee hele cijfers achter de komma. 
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Actualiteiten afvalstoffenheffing 

De belangrijkste ontwikkeling (landelijk gezien) voor de afvalstoffenheffing is het feit dat er nu toch een wettelijke 

regeling komt (naar verwachting vóór 1-1-2011) voor de heffing van de afvalstoffenheffing in kamerbewoningsituaties. 

De aanslag mag in een dergelijke situatie aan de eigenaar casu quo exploitant van de woning opgelegd worden. En de 

eigenaar casu quo exploitant kan de heffing doorberekenen in de huur, voor zover daar al geen sprake van is. Dit zal 

een behoorlijke vereenvoudiging in de uitvoering en de inning van de belastinggelden betekenen. Utrecht kent voor de 

afvalstoffenheffing één uniform tarief per perceel. Elk jaar wordt er wel door een aantal burgers een pleidooi gehouden 

voor het invoeren van een apart (lager) tarief voor woningen die door slechts één persoon worden bewoond. 

 

In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst voor 2010 en 2011 weergegeven. 

 

Afvalstoffenheffing 2010 2011 

   

Tarie

• Per huishouden 
ven    

256,20 259,68 

   

Opbrengst (ná kwijtschelding) 27.337 27.838 

 

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. 

 

In onderstaande grafiek zijn de inkomsten van de afvalstoffenheffing in de periode 2008 - 2011 weergegeven: 
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Toelichting op opbrengstontwikkeling afvalstoffenheffing 

In 2010 is de opbrengst afvalstoffenheffing in het kader van de krediet- en economische crisis (los van de correctie in 

verband met inflatie) met 3 miljoen euro verlaagd. De opbrengsten 2008 tot en met 2010 zijn niet voldoende hoog om 

alle kosten van de huishoudelijke afvalinzameling te dekken. In die jaren is een deel van die kosten gedekt uit 

gemeentebrede middelen. Vanaf 2011 rekenen we ook de kwijtscheldingslasten, de handhavingskosten en de btw op 

de afvalverwerking toe aan het tarief. De btw en handhavingskosten worden volledig gedekt uit het tarief, de 

kwijtscheldingslasten grotendeels. 

 

Rioolheffingen  

De gemeente legt de rioolheffingen op voor het gebruik of het genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering. 

Eigenaren van panden die op het gemeentelijke rioleringsstelsel zijn aangesloten, ontvangen elk jaar een aanslag 

rioolheffing (eigenarendeel) voor een vast bedrag. Gebruikers van panden die op de gemeentelijke riolering zijn 

aangesloten en meer dan 250 kubieke meter water per jaar lozen op het stelsel, ontvangen een aanslag rioolheffing 

(gebruikersdeel). Met ingang van 2008 is de heffing van het Brede Rioolrecht van toepassing. Naar aanleiding van het 

bestuursakkoord Waterketen werken we samen met waterschappen en waterleidingbedrijven. Daarnaast werken wij 

samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op het gebied van de kwijtschelding. Met het 

waterleidingbedrijf werkt de gemeente al lang samen op het punt van de jaarlijkse gegevens van het waterverbruik 

voor het opleggen van aanslagen rioolafvoerrecht grootverbruik (meer dan 250 kubieke meter waterverbruik per jaar). 

 

Met de invoering van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken hebben gemeenten een formele 

taak gekregen in de afvoer van overtollig regenwater en de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Het 

gemeentelijke beleid hiervoor komt te staan in het eerstvolgende gemeentelijke rioleringsplan (GRP 2011-2014; eind 

2010) dat hiervoor wettelijk een bredere grondslag heeft. Met ingang van 2008 bevat de Gemeentewet in artikel 228a 

een verbrede rioolheffing ter gedeeltelijke vervanging van de tot dan in artikel 229 geregelde rioolrechten. De 

maatregelen die de gemeente neemt om waterproblemen te bestrijden, kan de gemeente bekostigen uit deze verbrede 

rioolheffing. De wet biedt de gemeenten de mogelijkheid om de nieuwe heffing vorm te geven op vergelijkbare wijze 

als het huidige kostenverhaal en aan te sluiten bij de bestaande kostentoerekening. Als gevolg van het onderbrengen 

van de bredere taakinvulling in de heffing verandert het karakter van de oude rioolrechten van een retributie in een 

bestemmingsheffing. De brede rioolheffing is een belasting in de zin van artikel 219 van de Gemeentewet. Niettemin 

blijft de opbrengstnorm van maximale kostendekkendheid gelden. 

 

De rioolheffingen waren in 2010 100% kostendekkend. Om de kostendekkendheid van de rioolheffingen te handhaven, 

moet het tarief van de eigenarenheffing stijgen met 2,30% en dat van de grootverbruikheffing met 1,44%. De 

kostenstijging wordt veroorzaakt enerzijds door de inflatie en anderzijds door de in 2006 uitgevoerde afroming van 

het Egalisatiefonds rioleringen (als gevolg waarvan een aantal in 2008 en 2009 uitgevoerde 

rioolvervangingsinvesteringen moest worden geactiveerd; de daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden 

toegerekend aan de rioolheffing-eigenaren). 

 

Actualiteiten rioolheffingen 

De heffing en invordering van de rioolheffingen in Utrecht levert weinig tot geen problemen op in de praktijk. Er is dan 

ook vanuit dat oogpunt geen aanleiding de huidige tariefberekeningsmethodiek te herzien. Van de eigenaren van 

percelen die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering wordt een vast bedrag per jaar per 

perceel geheven. Daarnaast kennen we een rioolafvoerheffing van de gebruikers van een perceel met een afgevoerde 

hoeveelheid water van meer dan 250 kubieke meter. De afgelopen jaren is er geen enkel bezwaarschrift meer 

ingekomen, gericht tegen deze methodiek. Een indicatie dat de belastingplichtigen zich breed lijken te conformeren 

aan deze wijze van heffen en de gehanteerde heffingsgrondslagen. In onderstaande tabel zijn de tarieven en de 

verwachte opbrengst voor 2010 en 2011 weergegeven. 
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Rioolheffingen 2010 2011 

   

Tarie

• igenaar 
ven    

 E 212,12 216,99 

• rootverbruik: G   

• 51 tot 50.000 m3  2 1,69 1,71 

• 0.001 tot 100.000 m3  5 1,62 1,64 

• 00.001 tot 150.000 m3  1 1,50 1,52 

• meer dan 150.000 m3 1,37 1,39 

   

Opbrengst (ná kwijtschelding) 33.33847 34.299 

 

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. 

 

De inkomsten uit rioolheffingen laten in de periode 2008 - 2011 de volgende ontwikkeling zien: 
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De opbrengstontwikkeling van de rioolheffingen volgt de kostenontwikkeling van de gemeentelijke 

rioleringsactiviteiten. De programmering van deze activiteiten is/wordt vastgelegd in het gemeentelijke rioleringsplan 

GRP 2011-2014. Het tarief voor de eigenaar is bij de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2010 naar 

beneden bijgesteld, dit heeft een lagere opbrengst 2010 tot gevolg. 

 

BIZ-heffing 

Met ingang van 1 januari 2010 is de BIZ (Bedrijven Investerings-Zone, experimentenwet van 19 maart 2009, Staatsblad 

2009/165) voor Rijnsweerd ingevoerd. In 2010 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van nog eens zes BIZ-

heffingen in Utrecht. Afhankelijk van het draagvlak zullen aan de gemeenteraad heffingsverordeningen worden 

voorgelegd. Een BIZ geldt in principe voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De opbrengst (in 2010 begroot op 

0,191 miljoen euro) is geheel bestemd voor de ondernemers. 

 
 
 
47 De begrote opbrengst 2010 is lager dan het bedrag in de Programmabegroting 2010 (boek) doordat het tarief voor 

de eigenaar naar beneden is bijgesteld wegens efficiencyvoordeel.  

 239



2.7.3 Retributies: Leges 

De g

• e leges; 
emeente Utrecht kent op dit moment vijf soorten retributies: 

 d
• e marktgelden;  d
• e brandweerrechten;  d
• e brug- en havengelden;  d
• de begraafplaatsrechten;  

 

Kenmerkend aan retributies is dat er een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden 

retributies zijn vergoedingen die de gemeente vraagt voor verleende diensten of het gebruik van voorzieningen. 

Retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.  

 

Leges  

De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van 

leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt in principe verhaald op de burger die de dienst afneemt. Om de 

kostendekkendheid te handhaven moeten de legestarieven stijgen met (een gewogen gemiddelde van) het 

prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. In de legesverordening - welke tegelijkertijd met deze begroting in 

de gemeenteraad besproken wordt - wordt op de bijzonderheden nader ingegaan.  

 

Actualiteiten leges 

Naar verwachting zullen er in 2011 richtlijnen gegeven worden voor het meer uniformeren van bepaalde legestarieven. 

Richtlijnen vanuit het Rijk welke ervoor zorg zullen dragen dat de ruimte voor gemeenten om zelf de hoogte van een 

legestarief te bepalen, wordt ingeperkt. Er zal binnen bepaalde bandbreedtes gewerkt moeten worden. De maximale 

leges voor paspoort zijn door het Rijk bepaald. De maximale leges voor rijbewijzen worden naar verwachting vanaf 

medio 2011 door het Rijk bepaald. Ook de druk op de bouwleges is groot. Vooral belangenverenigingen zoals 

Vereniging Eigen Huis pleiten al jaren voor een uniformering van de bouwleges. 

 

In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst van enkele veelgevraagde diensten van Burgerzaken 

voor 2010 en 2011 weergegeven. 

 

Leges burgerzaken 2010 2011 

   

Tarie

• fschrift GBA (laagste en meest voorkomende tarief) 
ven    

A 10,80 10,85 

• Paspoort 49,60 pm48

• Rijbewijs tot 1-7-2011 48,50 48,80 

• Rijbewijs vanaf 1-7-2011  36,05 

   

Opbrengst  6.168 6.691 

 

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. 

 

Het tarief 2011 voor een paspoort is nog niet door het Rijk bekend gemaakt. Het rijbewijstarief wordt met ingang van 

medio 2011 door het Rijk aan een maximum gebonden. De gemeente Utrecht zal vanaf dat moment dit maximumtarief 

hanteren. 

 

                                                           
 
 
48 Het door het rijk bepaalde tarief voor 2011 is nog niet bekend. 
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In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst van de bouwleges voor 2010 en 2011 weergegeven. 

 

Bouwleges  2010 2011 

   

Vergunningen (reclame, monumenten, verbruik etcetera) Diverse Diverse 

Overige bouwleges:   

bouwvergunningen  

1,6% tot 1,9% 

aanneemsom 49

Aanlegvergunning 135,50 49 

Sloopvergunning (per plan) 132,90 49 

Leges omgevingsvergunning (Wabo) Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht  Diverse tarieven 

   

Opbrengst  14.785 14.659 

 

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. 

 

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Het hoofdstuk Bouwleges vervalt. Van het hoofdstuk 6, Wonen en 

Monumenten van de legesverordening blijft een aantal tarieven gehandhaafd, maar het merendeel wordt vervangen 

door Hoofdstuk 7, Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning. Dat betekent dat de tarieven voor diverse 

afzonderlijke vergunningen voor het bouwen, slopen, gebruiken, brandveiligheid, reclame, ontheffingen en 

monumenten zijn vervangen door een nieuwe tarievenstructuur voor de omgevingsvergunning. Deze tarieven zijn 

vastgesteld bij Raadsvoorstel jaargang 2010, nr. 66 en worden ook gehanteerd voor het jaar 2011.  

 

Een overzicht met de meest gebruikte belasting- en retributietarieven is opgenomen in bijlage 4. 

2.7.4 Toekomstige ontwikkelingen 

Begin 2010 is het rapport Taakgericht Heffen van de Commissie onderzoek belastingen lokale overheden (Geschriften 

voor de Vereniging voor Belastingwetenschap, No 239) verschenen. In het Rapport worden diverse voorstellen gedaan 

met betrekking tot de omvang van het gemeentelijke belastinggebied. Belangrijkste aanbeveling: de commissie beveelt 

aan de Onroerende zaakbelasting voor gebruikers van woningen opnieuw in te voeren. Gelet op het feit dat deze 

heffing per 1 januari 2006 is afgeschaft, is het niet echt realistisch om op dit moment, in de huidige economische 

situatie, al weer te denken aan het herinvoeren van deze belasting.  

 

In 2011 zal naar verwachting met de bankvordering (vereenvoudigd derdenbeslag onder een bank) gewerkt kunnen 

worden bij de invordering van de gemeentelijke belastingen. Hiervoor dienen nog randvoorwaarden met betrekking tot 

de zorgvuldigheid nader ingevuld te worden. 

2.7.5 Lokale lastendruk 

Voor het plaatsen van de lastendruk in Utrecht tegenover die van andere (vergelijkbare) gemeenten kan gebruik 

worden gemaakt van het Belastingoverzicht grote gemeenten dat jaarlijks door het BOGG (Belastingoverleg Grote 

Gemeenten) wordt opgesteld en de COELO-atlas, die gemaakt wordt door de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

In de COELO atlas 2010 staat Utrecht voor de netto woonlasten op plaats 240 (van de iets meer dan 430 gemeenten). 

Wat opvalt, is dat de meeste gemeenten in de regio Utrecht hogere woonlasten hebben (ook ten opzichte van de 

gemeente Utrecht). In het belastingoverzicht grote gemeenten 2010 kwam Utrecht voor de rangorde met een woonlast 

van 698 euro op de tweede plaats. Van de grote vier heeft Utrecht de hoogste woonlasten. 

 

                                                           
 
 
49 Valt nu onder Wabo. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lokale lastendruk voor burgers in de gemeente Utrecht. Hierbij is alleen 

rekening gehouden met de woonlasten. Eventuele overige lasten zijn immers afhankelijk van de vraag hoeveel een 

individuele burger gebruik maakt van de diensten van de gemeente (zoals een omgevingsvergunning of een paspoort). 

 

Woonlasten burgers     

      

Waarde woning  Belasting / retributie 2010 2011 Stijging in % 

      

Huurder      

Alle Afvalstoffenheffing 256,20 259,68 3,48 1,36% 

      

 Totaal 256,20 259,68 3,48 1,4% 

      

 

Eigenaar / gebruiker woning  

Waarde woning  Belasting / retributie 2010 2011 Stijging in % 

      

100.000 Onroerende-zaakbelasting 89,80 91,37 1,57 1,75% 

 Afvalstoffenheffing 256,20 259,68 3,48 1,36% 

 Rioolheffing 212,12 216,99 4,87 2,3% 

      

 Totaal 558,12 568,04 9,92 1,8% 

      

150.000 Onroerende-zaakbelasting 134,70 137,06 2,36 1,75% 

 Afvalstoffenheffing 256,20 259,68 3,48 1,36% 

 Rioolheffing 212,12 216,99 4,87 2,3% 

      

 Totaal 603,02 613,73 10,71 1,8% 

      

300.000 Onroerende-zaakbelasting 269,40 274,11 4,71 1,75% 

 Afvalstoffenheffing 256,20 259,68 3,48 1,36% 

 Rioolheffing 212,12 216,99 4,87 2,3% 

      

 Totaal 737,72 750,78 13,06 1,8% 

      

500.000 Onroerende-zaakbelasting 449,00 456,86 7,86 1,75% 

 Afvalstoffenheffing 256,20 259,68 3,48 1,36% 

  Rioolheffing 212,12 216,99 4,87 2,3% 

      

 Totaal 917,32 933,53 16,21 1,8% 

 

Bedragen zijn in euro’s.  

 

De in de tabel voor de onroerende-zaakbelasting vermelde belastingbedragen 2010 zijn de als gevolg van de 

waardeontwikkeling aangepaste en bij erratum op de Programmabegroting 2010 vastgestelde bedragen. Deze 

aangepaste ozb belastingbedragen 2010 vormen de basis voor de ozb belastingbedragen 2011 in de 

Programmabegroting 2011 (2010 is 100). 

 

De lokale lasten voor bedrijven bestaan uit de onroerende-zaakbelasting voor gebruikers en/of eigenaren van niet-

woningen en rioolheffingen (gebruikers en/of eigenaren). Aangezien verwijdering van bedrijfsafval plaatsvindt via 

privaatrechtelijke overeenkomsten, behoort de afvalstoffenheffing niet tot de lokale lasten van bedrijven. Zowel de 

aanslag onroerende-zaakbelasting als de rioolafvoerheffing kan sterk verschillen tussen bedrijven onderling, 

afhankelijk van de Woz-waarde van de onroerende goederen en de hoeveelheid afvalwater die op de gemeentelijke 

riolering wordt afgevoerd. Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de lokale lasten van bedrijven en 

bijbehorende tarieven.  
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Lokale lasten bedrijven 2010 2011 

   

Onro

• Eigendom niet-woningen 
erende-zaakbelasting   

0,1980% 0,2143% 

   

Rioo

• Eigenaar 
lheffingen   

212,12 216,99 

   

Groo

• 51 tot 50.000 m3 
tverbruik:   

 2 1,69 1,71 

• 0.001 tot 100.000 m3 5 1,62 1,64 

• 00.001 tot 150.000 m3  1 1,50 1,52 

• meer dan 150.000 m3 1,37 1,39 

 

Tarieven zijn in hele euro's. 

2.7.6 Kwijtscheldingsbeleid 

In Utrecht is kwijtschelding mogelijk voor de onroerende-zaakbelasting voor eigenaren van woningen, voor de 

afvalstoffenheffing, voor de rioolheffing van eigenaren en voor de hondenbelasting. Sinds 2010 wordt voor het 

beoordelen van een kwijtscheldingsaanvraag samengewerkt met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een 

Utrechtse burger kan dus in één aanvraag kwijtschelding aanvragen voor zijn gemeentelijke heffingen en de heffingen 

van het waterschap. De Utrechtse kwijtscheldingsnorm is maximaal (dat wil zeggen 100%) en is daarmee ruimer dan de 

kwijtscheldingsregeling van het Rijk, die de 90%-norm van de bijstandsuitkering hanteert. Een recente ontwikkeling die 

voor het kwijtscheldingsbeleid van belang is, houdt verband met een wetsvoorstel waarin gemeenten meer eigen regels 

kunnen stellen met betrekking tot de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij het verlenen van 

kwijtschelding. Voor 2010 is voor het eerst gebruik gemaakt van de voortoets via het Landelijk Inlichtingenbureau voor 

het verlenen van geautomatiseerde kwijtschelding. Door deze voortoets en de samenwerking met de Stichtse 

Rijnlanden konden bijna 1.000 Utrechtse huishoudens profiteren van kwijtschelding langs geautomatiseerde weg (dus 

zonder een aanvraag). Dat dan nog bovenop het aantal dat al jaren langs geautomatiseerde weg kwijtschelding 

ontvangt. 

 

Tot en met 2010 werd de inkomstenderving als gevolg van het kwijtscheldingsbeleid ter zake van de 

afvalstoffenheffing gedekt uit gemeentebrede middelen. Als gevolg van specifieke kostenontwikkelingen is het in 2011 

mogelijk geworden om deze inkomstenderving voor een aanzienlijk deel te dekken uit de tariefopbrengsten 

afvalstoffenheffing zonder dat dit een tariefverhoging ten opzichte van 2010 nodig maakt. Een dergelijke toerekening 

van de kwijtscheldingskosten aan het tarief afvalstoffenheffing 2011 wordt door jurisprudentie ondersteund (onder 

andere Hof Arnhem 30 januari 2004, nr. 02/01519 en HR 2 december 2005, nr. 39273). Bovendien heeft het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze lijn overgenomen in de Handreiking kostentoerekening leges en 

tarieven, versie januari 2010. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de bedragen die met kwijtschelding zijn gemoeid. 

 

Kwijtschelding 2010 2011 

   

Onroerende-zaakbelasting (eigendom) 11 11 

Rioolheffing (aansluitheffing) 7 7 

Afvalstoffenheffing 3.074 3.116 

Hondenbelasting 50 50 

   

Totaal 3.142 3.184 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 
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Hoofdstuk 3 Overzicht baten en lasten 
Cijfers Verantwoording 2009 

 

Programma Lasten Baten Saldo 

Bijdrage 

algemene 

middelen 

Resultaat 

voor 

bestemming 

Storting 

reserves 

Onttrekking 

reserves 

Resultaat na 

bestemming 

         

Jeugd 15.672 2.535 -13.137 -12.570 -567 0 3.499 2.932 

Publieksdienstverlening 20.336 6.909 -13.427 -12.064 -1.363 54 529 -888 

Bereikbaarheid 43.525 21.345 -22.180 -18.582 -3.598 15.159 5.226 -13.531 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 97.647 72.824 -24.824 9.266 -34.090 4.634 18.935 -19.789 

Krachtwijken 11.199 1.343 -9.857 -6.659 -3.198 6.625 5.000 -4.823 

Leidsche Rijn 84.430 40.515 -43.915 -2.019 -41.896 0 3.630 -38.293 

Stationsgebied 69.560 53.592 -15.968 -2.212 -13.756 0 724 -13.032 

Beheer Openbare Ruimte 180.156 89.772 -90.383 -80.335 -10.048 1.016 21.699 10.635 

Veiligheid 53.280 1.551 -51.730 -48.626 -3.014 0 2.931 -173 

Cultuur 60.718 14.811 -45.906 -41.398 -4.508 256 5.563 799 

Sport 35.312 8.778 -26.534 -26.057 -477 1.417 2.097 203 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 75.877 11.278 -64.599 -63.036 -1.563 9.729 10.113 -1.180 

Welzijn 87.189 3.654 -83.535 -79.792 -3.743 0 3.755 12 

Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering 249.576 198.097 -51.479 -53.895 2.416 5.100 2.710 26 

Volksgezondheid 36.049 13.886 -22.163 -19.770 -2.393 3.348 9.629 3.889 

Vastgoed 41.033 40.609 -423 -2.706 2.283 2.495 88 -124 

Lokale democratie en Wijkgericht Werken 33.267 839 -32.428 -27.788 -4.640 0 7.861 3.222 

Wonen en Monumenten 36.482 23.830 -12.652 -19.213 6.561 1.028 5.834 11.367 

Milieu en Duurzaamheid  4.323 1.112 -3.211 -2.600 -611 0 498 -112 

Economische Zaken 7.167 2.071 -5.096 -10.016 4.920 0 1.093 6.013 

Stadspromotie 4.588 66 -4.522 -4.039 -483 2.250 3.924 1.191 

Diversiteit en Integratie 17.168 8.334 -8.834 -7.142 -1.692 0 585 -1.107 

Algemene Middelen en Onvoorzien 34.429 558.697 524.268 532.269 -8.001 9.359 27.308 9.948 

Algemene Ondersteuning 18.458 14.225 -4.234 -1.016 -3.218 14.287 9.278 -8.227 

         

Totaal 1.317.443 1.190.674 -126.769 0 -126.769 76.757 152.482 -51.042 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s, + = voordeel, - = nadeel 



Cijfers Programmabegroting 2010 

 

Programma Lasten Baten Saldo 

Bijdrage 

algemene 

middelen 

Resultaat 

voor 

bestemming 

Toevoeging 

reserves 

Onttrekking 

reserves 

Resultaat na 

bestemming 

         

Jeugd 17.833 -2.266 15.567 15.567 0 0 0 0 

Publieksdienstverlening 18.998 -6.479 12.519 12.573 54 54 0 0 

Bereikbaarheid 38.316 -26.048 12.267 23.632 11.365 14.330 2.965 0 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 91.429 -86.070 5.359 -165 -5.524 1.253 6.778 0 

Krachtwijken 6.785 0 6.785 8.410 1.625 6.625 5.000 0 

Leidsche Rijn 278.127 -275.359 2.767 2.767 0 0 0 0 

Stationsgebied 60.257 -58.755 1.502 1.502 0 0 0 0 

Beheer Openbare Ruimte 199.832 -94.841 104.991 82.013 -22.978 0 22.978 0 

Veiligheid 53.031 -545 52.487 52.487 0 0 0 0 

Cultuur 58.104 -13.759 44.345 40.660 -3.686 156 3.842 0 

Sport 35.578 -8.008 27.570 27.133 -438 84 521 0 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 73.998 -7.071 66.927 68.744 1.817 2.719 902 0 

Welzijn 81.551 -2.669 78.881 76.754 -2.127 323 2.450 0 

Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering 239.197 -190.559 48.638 53.056 4.418 7.018 2.600 0 

Volksgezondheid 30.625 -8.942 21.683 21.178 -505 0 505 0 

Vastgoed 46.921 -42.139 4.782 4.782 0 0 0 0 

Lokale Democratie en Wijkgericht Werken 25.628 -66 25.562 25.562 0 0 0 0 

Wonen en Monumenten 38.511 -20.710 17.801 17.366 -435 328 763 0 

Milieu en Duurzaamheid  8.510 -7.502 1.008 8 -1.000 0 1.000 0 

Economische Zaken 11.830 -1.827 10.003 9.741 -262 0 262 0 

Stadspromotie 4.737 0 4.737 2.987 -1.750 0 1.750 0 

Diversiteit en Integratie 15.932 -10.738 5.194 5.194 0 0 0 0 

Algemene Middelen en Onvoorzien 19.028 -518.046 -499.018 -534.872 -35.854 4.844 40.698 0 

Algemene Ondersteuning -3.018 -14.793 -17.811 -17.082 728 1.206 478 0 

         

Totaal 1.451.741 -1.397.190 54.550 0 -54.550 38.940 93.491 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s, + = voordeel, - = nadeel 

 

 250 



Cijfers Programmabegroting 2011 

 

Programma Lasten Baten Saldo 

Bijdrage 

algemene 

middelen 

Resultaat 

voor 

bestemming 

Toevoeging 

reserves 

Onttrekking 

reserves 

Resultaat na 

bestemming 

         

Jeugd 20.164 -2.909 17.255 17.255 0 0 0 0 

Publieksdienstverlening 18.459 -7.086 11.373 11.427 54 54 0 0 

Bereikbaarheid 129.796 -34.952 94.844 14.901 -79.943 19.894 99.837 0 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 88.648 -86.088 2.560 -2.834 -5.394 1.253 6.648 0 

Krachtwijken 5.065 0 5.065 1.340 -3.725 1.275 5.000 0 

Leidsche Rijn 134.734 -132.093 2.641 2.641 0 0 0 0 

Stationsgebied 59.315 -58.257 1.058 1.058 0 0 0 0 

Beheer Openbare Ruimte 163.238 -87.052 76.186 81.186 5.000 5.000 0 0 

Veiligheid 54.575 -500 54.075 54.075 0 0 0 0 

Cultuur 52.603 -12.087 40.517 37.750 -2.766 288 3.055 0 

Sport 36.635 -8.110 28.526 28.146 -380 49 428 0 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 79.864 -9.030 70.834 73.164 2.330 5.383 3.053 0 

Welzijn 81.193 -2.669 78.524 79.344 820 860 40 0 

Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering 224.712 -173.507 51.206 49.801 -1.405 0 1.405 0 

Volksgezondheid 46.792 -11.388 35.404 32.255 -3.149 0 3.149 0 

Vastgoed 3.978 -4.000 -22 -22 0 0 0 0 

Lokale Democratie en Wijkgericht Werken 25.207 -66 25.140 25.140 0 0 0 0 

Wonen en Monumenten 32.342 -20.861 11.481 11.046 -435 328 763 0 

Milieu en Duurzaamheid  14.794 -5.322 9.472 9.083 -389 0 389 0 

Economische Zaken 2.253 -27 2.226 2.226 0 0 0 0 

Stadspromotie 2.312 0 2.312 2.312 0 0 0 0 

Diversiteit en Integratie 13.919 -8.274 5.645 5.645 0 0 0 0 

Algemene Middelen en Onvoorzien 27.133 -542.576 -515.443 -535.092 -19.649 2.079 21.728 0 

Algemene Ondersteuning 4.671 -6.526 -1.856 -1.848 8 8 0 0 

         

Totaal 1.322.403 -1.213.381 109.022 0 -109.022 36.471 145.493 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s, + = voordeel, - = nadeel 
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Cijfers Programmabegroting 2012 

 

Programma Lasten Baten Saldo 

Bijdrage 

algemene 

middelen 

Resultaat 

voor 

bestemming 

Toevoeging 

reserves 

Onttrekking 

reserves 

Resultaat na 

bestemming 

         

Jeugd 17.630 -70 17.560 17.560 0 0 0 0 

Publieksdienstverlening 18.509 -7.086 11.423 11.477 54 54 0 0 

Bereikbaarheid 84.935 -28.228 56.707 6.002 -50.705 11.002 61.707 0 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 88.572 -86.088 2.484 -3.110 -5.594 1.253 6.848 0 

Krachtwijken 9.065  0 9.065 4.065 -5.000 0 5.000 0 

Leidsche Rijn 127.939 -127.301 638 638 0 0 0 0 

Stationsgebied 67.783 -66.716 1.068 1.068 0 0 0 0 

Beheer Openbare Ruimte 163.962 -87.052 76.910 81.910 5.000 5.000 0 0 

Veiligheid 49.798 -500 49.298 49.298  0 0 0 0 

Cultuur 54.261 -11.745 42.516 39.618 -2.898 156 3.055 0 

Sport 38.218 -9.310 28.908 28.666 -242 49 290 0 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 77.176 -8.155 69.020 71.562 2.542 3.259 718 0 

Welzijn 79.874 -2.669 77.205 77.205 0 0 0 0 

Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering 216.286 -165.264 51.023 51.023 0  0 0 0 

Volksgezondheid 46.745 -11.318 35.427 32.427 -3.000  0 3.000 0 

Vastgoed 3.980 -4.000 -20 -20 0 0 0 0 

Lokale Democratie en Wijkgericht Werken 25.583 -66 25.517 25.517  0 0 0 0 

Wonen en Monumenten 32.126 -20.861 11.264 11.030 -235 328 563 0 

Milieu en Duurzaamheid  14.255 -5.322 8.933 8.933  0 0 0 0 

Economische Zaken 2.052 -27 2.025 2.025 0  0 0 0 

Stadspromotie 2.312  0 2.312 2.312 0 0 0 0 

Diversiteit en Integratie 13.639 -8.274 5.365 5.365 0 0 0 0 

Algemene Middelen en Onvoorzien 32.354 -559.694 -527.340 -521.557 5.783 10.782 4.999 0 

Algemene Ondersteuning 3.330 -6.352 -3.022 -3.014 8 8 0 0 

         

Totaal 1.270.385 -1.216.097 54.287 0 -54.287 31.891 86.179 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s, + = voordeel, - = nadeel 
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Cijfers Programmabegroting 2013 

 

Programma Lasten Baten Saldo 

Bijdrage 

algemene 

middelen 

Resultaat 

voor 

bestemming 

Toevoeging 

reserves 

Onttrekking 

reserves 

Resultaat na 

bestemming 

         

Jeugd 16.992 -70 16.922 16.922 0 0 0 0 

Publieksdienstverlening 18.457 -7.086 11.371 11.425 54 54  0 0 

Bereikbaarheid 123.160 -28.228 94.931 16.997 -77.934 26.826 104.760 0 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 90.676 -86.088 4.588 -1.006 -5.594 1.253 6.848 0 

Krachtwijken 9.065  0 9.065 4.065 -5.000  0 5.000 0 

Leidsche Rijn 182.658 -182.034 624 624  0 0 0 0 

Stationsgebied 63.682 -62.621 1.061 1.061 0  0 0 0 

Beheer Openbare Ruimte 164.026 -87.052 76.974 81.974 5.000 5.000 0 0 

Veiligheid 47.996 -500 47.496 47.496  0 0 0 0 

Cultuur 53.107 -11.745 41.363 38.464 -2.898 156 3.055 0 

Sport 37.902 -9.310 28.592 28.591 -2 49 50 0 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 77.870 -8.155 69.715 72.434 2.719 2.719 0 0 

Welzijn 79.360 -2.669 76.691 76.691 0 0 0 0 

Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering 217.028 -165.236 51.791 51.791 0 0 0 0 

Volksgezondheid 42.389 -11.318 31.071 31.071 0 0 0 0 

Vastgoed 5.971 -4.000 1.971 1.971 0 0 0 0 

Lokale Democratie en Wijkgericht Werken 25.545 -66 25.479 25.479 0 0 0 0 

Wonen en Monumenten 32.115 -20.861 11.254 11.019 -235 328 563 0 

Milieu en Duurzaamheid  14.253 -5.322 8.932 8.932 0 0 0 0 

Economische Zaken 2.052 -27 2.024 2.024 0 0 0 0 

Stadspromotie 2.312 0  2.312 2.312 0 0 0 0 

Diversiteit en Integratie 13.584 -8.274 5.310 5.310 0 0 0 0 

Algemene Middelen en Onvoorzien 29.324 -566.708 -537.385 -532.523 4.862 9.861 4.999 0 

Algemene Ondersteuning 3.218 -6.352 -3.133 -3.125 8 8 0 0 

         

Totaal 1.352.742 -1.273.723 79.020 0 -79.020 46.254 125.274 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s, + = voordeel, - = nadeel 
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Cijfers Programmabegroting 2014 

 

Programma Lasten Baten Saldo 

Bijdrage 

algemene 

middelen 

Resultaat 

voor 

bestemming 

Toevoeging 

reserves 

Onttrekking 

reserves 

Resultaat na 

bestemming 

         

Jeugd 17.072 -70 17.002 17.002 0 0 0 0 

Publieksdienstverlening 18.457 -7.086 11.371 11.425 54 54 0 0 

Bereikbaarheid 38.637 -28.228 10.408 16.997 6.589 6.913 324 0 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 90.676 -86.088 4.588 -1.006 -5.594 1.253 6.848 0 

Krachtwijken 9.065 0  9.065 4.065 -5.000 0 5.000 0 

Leidsche Rijn 165.347 -164.723 624 624 0 0 0 0 

Stationsgebied 69.763 -68.702 1.061 1.061  0 0 0 0 

Beheer Openbare Ruimte 164.840 -87.052 77.788 82.788 5.000 5.000 0 0 

Veiligheid 47.996 -500 47.496 47.496  0 0 0 0 

Cultuur 60.107 -11.745 48.363 45.464 -2.898 156 3.055 0 

Sport 37.402 -9.310 28.092 28.091 -2 49 50 0 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 78.229 -8.155 70.074 72.793 2.719 2.719 0 0 

Welzijn 79.335 -2.669 76.666 76.666 0 0 0 0 

Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering 217.028 -165.236 51.791 51.791 0 0 0 0 

Volksgezondheid 42.389 -11.318 31.071 31.071 0 0 0 0 

Vastgoed 5.971 0  5.971 5.971  0 0 0 0 

Lokale Democratie en Wijkgericht Werken 25.545 -66 25.479 25.479  0 0 0 0 

Wonen en Monumenten 32.115 -20.861 11.254 11.019 -235 328 563 0 

Milieu en Duurzaamheid  7.753 -5.322 2.432 2.432 0 0 0 0 

Economische Zaken 2.052 -27 2.024 2.024  0 0 0 0 

Stadspromotie 2.312 0  2.312 2.312 0 0  0 0 

Diversiteit en Integratie 13.584 -8.274 5.310 5.310 0 0 0 0 

Algemene Middelen en Onvoorzien 30.574 -570.356 -539.783 -537.751 2.032 7.031 4.999 0 

Algemene Ondersteuning 3.218 -6.352 -3.133 -3.125 8 8 0 0 

         

Totaal 1.259.467 -1.262.140 -2.673 0 2.673 23.511 20.838 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s, + = voordeel, - = nadeel 
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Hoofdstuk 4 Financiële Positie 
Utrecht staat voor grote uitdagingen. In de Voorjaarsnota 2010 gaven wij al aan dat de financiële vooruitzichten 

minder gunstig zijn dan de afgelopen jaren. In ons collegeprogramma hebben wij daarom een pakket maatregelen 

benoemd, die het uitvoeren van onze ambities mogelijk maken. Wij hechten daarbij aan een financieel gezonde stad. 

De gemeentelijke financiën moeten op orde zijn en blijven, niet alleen om ambities te kunnen blijven waar maken, 

maar ook om verwachte teruglopende rijksmiddelen op te kunnen blijven vangen en tegelijkertijd 'Groen, Open en 

Sociaal' te blijven. 

 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de actuele ontwikkelingen rond de financiële positie van Utrecht. Hieruit komt naar 

voren dat de financiële vooruitzichten minder gunstig zijn dan wij bij de Voorjaarsnota 2010 verwachtten. Om 

dergelijke tegenvallers op te kunnen vangen hebben wij in ons collegeprogramma een buffer gecreëerd. Ook hebben 

wij daarin aangegeven dat wij belang hechten aan het op peil houden van ons weerstandsvermogen. 

 

De t

• utonome ontwikkelingen: de algemene uitkering uit het gemeentefonds en 
egenvallers manifesteren zich voornamelijk op twee gebieden: 

 a
• de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. 

 

We zijn op basis van de junicirculaire genoodzaakt de raming van de algemene uitkering neerwaarts bij te stellen door 

ontwikkelingen op de maatstaf bijstandsontvangers en de maatstaf eigen inkomsten. De tegenvaller loopt op tot 

3,5 miljoen euro structureel. Dit is nader toegelicht in paragraaf 4.1. 

 

Het weerstandsvermogen wordt twee keer per jaar geactualiseerd: bij de begroting en de verantwoording. In de 

Voorjaarsnota 2010 hebben we grote optimaliseringstaakstellingen op de grondexploitaties van het Stationsgebied en 

Leidsche Rijn geformuleerd. Deze optimaliseringsopdrachten zijn nu geconcretiseerd (zie paragraaf 4.2), waarmee het 

beslag op het weerstandsvermogen is komen te vervallen. Verder komt uit de actualisatie van het weerstandsvermogen 

naar voren dat er een extra bedrag van 5,4 miljoen euro nodig is om het weerstandsvermogen op de (al eerder) tijdelijk 

verlaagde norm van 0,8 te houden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toename van de risico's. Dit vindt u nader 

toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen. 

 

Gezien deze nadelige financiële ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen om de gemeentefinanciën 

gezond te houden. In ons collegeprogramma hebben wij financiële spelregels geformuleerd voor het oplossen van 

iële problematiek. Deze afspraken bepalen dat er achtereenvolgens gekeken wordt naar: financ

• e financiële buffer;  d
• e voor onze ambities vrijgespeelde middelen;  d
• eroverwegingen binnen de bestaande programma's;  h
• verhoging van de inkomsten. 

 

Conform de spelregels van ons collegeprogramma willen wij de buffer aanwenden voor het opvangen van de autonome 

terugloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en voor het op niveau houden van ons 

weerstandsvermogen. Wij willen de aanspraak op de buffer echter tot het minimum beperken. Daarom brengen wij de 

aanbestedingsvoordelen op de afvalverwerking niet in mindering op de generieke taakstelling van 55 miljoen euro, 

maar zetten wij dit voordeel in voor de terugloop van de algemene uitkering. 

 

De junicirculaire geeft ook informatie over een aantal specifieke posten die in mindering worden gebracht op of juist 

worden toegevoegd aan het Gemeentefonds. Conform de gemeentelijke spelregels hebben wij kritische gekeken of een 

deel van dit geld ingezet kan worden voor de algemene middelen. Wij willen drie van deze posten geheel of 

gedeeltelijk toevoegen aan de algemene middelen (zie paragraaf 4.4). Resultaat hiervan is dat wij 0,743 miljoen euro 

als algemeen dekkingsmiddel aan de buffer kunnen toevoegen, te vermeerderen met de nog nader te bepalen 

besparing in het stedelijk plan jeugdwerkloosheid. De doorwerking van de septembercirculaire willen wij eveneens 

verrekenen met de buffer. In een aanvullende begrotingsbrief zullen wij de consequentie hiervan aan u bekend maken. 

 

Per saldo leveren bovenstaande maatregelen een gereduceerde buffer op. Op basis van de huidige gegevens bedraagt 

deze 0,920 miljoen euro: 
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Buffer maatregelen 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Stand Voorjaarsnota 2010 14,121     2,855   

Reservering gelden pakketmaatregelen AWBZ -1,226     -2,855  

Junicirculaire -7,301        

Junicirculaire - corresponderende posten 0,743        

Aanvulling weerstandsvermogen -5,417        

Septembercirculaire pm        

Corresponderende posten jeugdwerkloosheid pm     

      

Totaal 0,920 0 0 0 0 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 

 

De bijgestelde omvang na verwerking van de septembercirculaire 2010 doen wij u nog voor de begrotingsbehandeling 

toekomen. 

 

Per saldo is de eerste financiële verdedigingslinie, de buffer, toereikend gebleken om zowel het weerstandsvermogen 

als de ambities op peil te houden. 

 

Tenslotte zijn we voortvarend gestart met het realiseren van de taakstellingen in combinatie met de aangekondigde 

organisatievernieuwing. Deze taakstellingen zijn nodig om de verwachte rijksbezuinigingen op te kunnen vangen en 

onze ambities zoals verwoord in het collegeprogramma financieel mogelijk te maken. 

 

In dit hoofdstuk voeren wij bovengenoemde ontwikkelingen door in het financieel beeld. In paragraaf 4.1 lichten wij de 

aanpassingen in het financieel beeld toe. Tevens nemen wij in deze paragraaf het aangepaste financiële plaatje op. In 

paragraaf 4.2 gaan wij in op de voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit ons collegeprogramma. Paragraaf 

4.3 gaat in op de (gemeentebrede) bedrijfsvoeringsproblematiek. In paragraaf 4.4 doen wij voorstellen voor de 

corresponderende posten uit de junicirculaire 2010. In paragraaf 4.5 geven wij een overzicht van de 

bijsturingsvoorstellen die geen effect hebben op het financieel beeld. Tot slot gaan wij in paragraaf 4.6 in op de 

investeringsplanning. 

4.1 Actualisatie Financieel Beeld 

In de Voorjaarsnota 2010 hebben wij het financieel beeld geactualiseerd. In deze programmabegroting stellen wij voor 

om dit financieel beeld op enkele punten aan te passen. 

 

Amendement 26 

Bij de vaststelling van deze voorjaarsnota heeft de gemeenteraad amendement 26 aangenomen over de gelden voor de 

pakketmaatregel AWBZ ('Eerst zorg regelen!'). Dit amendement bepaalt dat de middelen die ter compensatie van de 

AWBZ-pakketmaatregel worden ontvangen, niet ten gunste van de algemene middelen worden gebracht, maar worden 

gereserveerd, totdat de gemeenteraad heeft beoordeeld dat het gemeentelijk beleid op AWBZ gebied duurzaam 

toereikend is. Verwerking hiervan in het financieel beeld leidt er toe dat de autonome ontwikkelingen (onderdeel 

gemeentefonds) nadeliger zijn dan gepresenteerd in de voorjaarnota. Dit nadeel komt ten laste van de buffer. 

 

Junicirculaire 2010 

In de Voorjaarsnota 2010 meldden wij dat de meicirculaire 2010 vertraagd was. Deze is in juni verschenen. Gezien het 

buiten werking stellen van de normeringssystematiek ('samen de trap op, samen de trap af') spraken wij de 

verwachting uit dat de effecten op het financieel beeld beperkt zouden zijn. Uit de doorrekening van de junicirculaire is 

echter gebleken dat de (landelijke) volume-ontwikkelingen per saldo nadelig zijn voor de algemene uitkering van de 

eente Utrecht. Dit doet zich vooral voor op een tweetal maatstaven: gem

• De maatstaf bijstandsontvangers: door de landelijke stijging van het aantal bijstandsgerechtigden stijgt het bedrag 

dat in de algemene uitkering via de maatstaf bijstandsontvangers wordt verdeeld. De totale omvang van het 

gemeentefonds stijgt echter niet. Correctie van het hogere bedrag dat landelijk via de maatstaf bijstandsontvangers 
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wordt verdeeld, vindt binnen het gemeentefonds plaats via verlaging van de uitkeringsfactor. Voor Utrecht leidt 

eze ontwikkeling per saldo vanaf 2011 tot een structureel nadeel van circa 1,2 miljoen euro. d

• De inkomstenmaatstaf onroerende zaakbelasting (ozb): de areaal- en waarde-ontwikkeling (peildatum 1 januari 

2010) van de woningen en niet-woningen in Utrecht leidt in 2011 tot een hogere korting op de algemene uitkering. 

Deze wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een verhoging van de uitkeringsfactor. Per saldo is het nadeel 

circa 2,2 miljoen euro structureel vanaf 2011. 

Naast de volume-ontwikkelingen zijn er nog enkele kleinere ontwikkelingen. In 2011 gaat het hierbij om een eenmalige 

positieve bijdrage van ongeveer 0,4 miljoen euro. 

 

Uitkomst junicirculaire 2010 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Volume ontwikkelingen -0,494 -3,409 -3,491 -3,491 -3,491 

Overig  0,345 -0,036 -0,036 -0,036 

      

Totaal -0,494 -3,064 -3,527 -3,527 -3,527 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 

 

Wij stellen voor de financiële gevolgen van de junicirculaire 2010 voor de jaren 2011 tot en met 2014 voorlopig – in 

afwachting van de actualisatie van de gegevens in de septembercirculaire – in eerste instantie te dekken uit de 

aanbestedingsvoordelen op de afvalverwerking. Het restant verrekenen wij met de financiële buffer uit ons 

collegeprogramma. De financiële buffer is daarmee tijdelijk volledig ingezet. Indien de septembercirculaire een minder 

nadelig beeld laat zien, dan zullen wij de buffer weer aanvullen. Indien de uitkomst van de septembercirculaire 

onvoldoende ruimte biedt om de buffer weer aan te vullen, dan zullen wij andere maatregelen overwegen, om de 

nadelen op het gemeentefonds op te vangen, zodat we de buffer kunnen aanvullen. 

 

Als na de doorrekening van de septembercirculaire nog steeds sprake is van een nadeel 2010, dan zullen wij dit 

betrekken bij de Verantwoording 2010. 

 

Voor een overzicht van de corresponderende posten verwijzen wij naar paragraaf 4.4. 

 

Aanvulling weerstandsvermogen 

Om het weerstandsvermogen aan te vullen tot de tijdelijk verlaagde norm van 0,8 is een extra aanvulling nodig van 

5,417 miljoen euro. Dit bedrag maken we vrij door aanwending van de buffer. Voor de berekening van het beschikbare 

weerstandsvermogen verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen. 

 

Uitwerking maatregelen collegeprogramma 

Wij constateren dat grosso modo de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voor enkele maatregelen, 

waaronder de verkoop van panden is aanvullende actie nodig om deze daadwerkelijk te realiseren. Voor een toelichting 

hierop verwijzen wij u naar paragraaf 4.2. 

 

Inzet bestemmingsreserves 

In de Voorjaarsnota 2010 hebben wij aangegeven dat wij voorstellen zullen doen om de jaarsnede 2011 sluitend te 

maken. Wij hebben onderzocht in hoeverre uit bestemmingsreserves voorfinanciering kan plaatsvinden. Voor de 

ende bestemmingsreserves zien wij daartoe mogelijkheden: volg

• estemmingsreserves algemene middelen en onvoorzien;  b
• rogrammareserve bereikbaarheid en luchtkwaliteit;  p
• programmareserve onderwijs, educatie en bibliotheek. 

 

In onderstaande tabel zijn de aanpassingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 opgenomen. Amendement 26 is al 

financieel verwerkt in de financiële tabel van het onderdeel Algemene middelen en onvoorzien (zie hoofdstuk 1, 

onderdeel Algemeen). De overige aanpassingen verwerken wij in de derde technische wijziging 2010. 
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Aanpassingen 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Auto

• Reservering gelden pakketmaatregel 

WBZ 

nome ontwikkelingen      

A -1,113 -0,742 -0,742 -0,742 -0,742 

• unicirculaire J  -3,064 -3,527 -3,527 -3,527 

• unicirculaire – corresponderende posten  J  0,548 0,065 0,065 0,065 

• eptembercirculaire  S  pm pm pm pm 

• Aanvulling weerstandsvermogen -5,417     

Ambities collegeprogramma      

• Inzet buffer maatregelen 13,201   2,855  

Maatregelen collegeprogramma    0  

• Aanbestedingsvoordelen   0,986 1,786 1,786 1,786 

Inzet bestemmingsreserves      

• rogrammareserve algemene middelen  P   8,000 -2,000 -3,000 -3,000 

• Programmareserve bereikbaarheid en 

uchtkwaliteit l   4,000 -2,000 -1,500 -0,500 

• Programmareserve onderwijs   2,000 -1,000 -1,000   

      

Totaal 6,671 11,728 -7,418 -5,063 -5,918 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 

 

Het actuele financiële beeld inclusief bovenstaande aanpassingen is als volgt:  

 

Financieel beeld 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Autonome ontwikkelingen -1,753 3,310 -4,656 -11,838 -13,401 

Onvermijdelijke bijstellingen -41,814 -1,298 -1,236 -0,886 -0,386 

Resultaat en buffers kredietcrisis 11,466   0,500 1,500 1,500 

Nog in te vullen taakstellingen 0,200 -10,750 -12,800 -15,900 -15,900 

Gemeentebrede 

bedrijfsvoeringsproblematiek pm pm pm pm pm 

      

Subtotaal -31,901 -8,738 -18,192 -27,124 -28,187 

      

Ambities collegeprogramma -11,950 -18,060 -22,690 -24,020 -28,959 

Maatregelen collegeprogramma 50,522 13,009 40,273 55,259 60,759 

Inzet bestemmingsreserves   14,000 -5,000 -5,500 -3,500 

      

Totaal 6,671 0,211 -5,609 -1,385 0,113 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 
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De meerjarenraming 2010-2014 blijft sluitend. De jaarsnede 2011 laat een positief saldo zien. Zie onderstaande tabel. 

 

Saldo meerjarenraming 2010-2014 Bedrag 

  

Saldo 2010 6,671 

Saldo 2011 0,211 

Saldo 2012 -5,609 

Saldo 2013 -1,385 

Saldo 2014 0,113 

  

Totaal 0 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 

 

Motie 31 Financiën transparant 

Bij de Voorjaarsnota 2010 heeft de raad motie 31/2010 'Financiën transparant' aangenomen. De motie dringt aan op 

meer transparantie in de begroting (of in bredere zin alle cyclusdocumenten). De meest concrete vraag gaat uit naar 

het zicht op nog niet ingevulde taakstellingen. Wij onderschrijven de wens uit de raad. Om goede keuzes te kunnen 

maken is het nodig een goed beeld te hebben van de effectuering van de maatregelen uit ons collegeprogramma, 

evenals op de invulling van oude taakstellingen uit vorige raadsperiodes. 

 

In deze begroting hebben wij daarom nu al extra aandacht gegeven aan de doorwerking van de diverse taakstellingen 

Wij zullen in overleg met de subcommissie Controle en Financiën extra aandacht geven aan de verdere invulling van de 

motie. 

4.2 Voortgang maatregelen collegeprogramma 

In het collegeprogramma en in de Voorjaarsnota 2010 hebben wij de maatregelen geschetst die wij de komende jaren 

nemen. In deze paragraaf gaan wij in de op voortgang van de uitvoering van deze maatregelen. Voor een volledig 

beeld nemen wij de tabel met maatregelen uit de Voorjaarsnota 2010 hieronder op. Wijzigingen ten opzichte van de 

Voorjaarsnota 2010 zijn cursief weergegeven. 

 

Maatregelen collegeprogramma 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Optimalisering binnen 

dexploitaties: gron

• Optimaliseringstaakstelling totaal 

rondexploitaties  

     

g 58,970     

• Waarvan ten bate van tekort 

grondexploitatie Stationsgebied -14,620     

      

Orga

• Externe doorlichting gemeentelijke 

organisatie en werkzaamheden 

incl. externe inhuur) 

nisatie:      

(  5,000 30,000 45,000 55,000 

• udget doorlichting  B  -0,800    

• Selectieve externe vacaturestop 

vanaf schaal 9 0,600 1,200    
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Maatregelen collegeprogramma 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Hero

• ctieplan Luchtkwaliteit Utrecht 
verwegingen:      

 A    4,000 4,000 

• Verminderen budget voor 

evenementen en toerisme 

tadspromotie S  0,500 0,500 0,500 0,500 

• Temporiseren achterstallig 

nderhoud SW o 0,500 0,500 0,500 0,500  

• Niet gemeentelijke loketten 

undelen en verminderen b  0,150 0,300 0,500 0,500 

• estant crisisfondsen  R 0,791     

• Verlagen vaste activa reserve 

maatschappelijk vastgoed + vrijval 

apitaallasten k 3,327 2,000 2,000   

• OM lombok   W   2,264   

• Stopzetten gemeentelijke bijdrage 

unstuitleen k  0,205 0,255 0,305 0,305 

• riftbrug niet doen  G 0,700     

• ollekiezenfonds H 0,254 0,254 0,454 0,454 0,454 

• Verkopen vastgoed  4,000 4,000 4,000  

      

Totaal 50,522 13,009 40,273 55,259 58,973 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 

 

Hieronder geven wij – voor zover van toepassing - een beeld van de voortgang. 

 

Optimalisering grondexploitaties 

 

Leidsche Rijn 

In de Voorjaarsnota 2010 is een bedrag van 26,6 miljoen euro opgenomen als optimalisatiedoelstelling binnen de 

grondexploitatie Leidsche Rijn ten bate van de aanvulling van het weerstandsvermogen. Daaraan is toegevoegd een 

opdracht om 2,5 miljoen euro binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn vrij te maken voor ambities uit ons 

collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal' en het financiële beeld. 

 

De optimalisatie van 26,6 miljoen euro realiseren we door het inzetten van de vrijval van het binnen de 

grondexploitatie bestaande fonds 'marktprijscorrectie' (16,6 miljoen euro in de jaren 2010 tot en met 2014) en het 

inboeken van de verwachte winstuitkering van de GEM Vleuterweide (10 miljoen euro in de jaren 2012 en 2013). Indien 

vrijval van de marktprijscorrectie en/of de winstuitkering GEM Vleuterweide in de betreffende jaren niet tot stand 

komen, zullen we alternatieve optimalisatievoorstellen aan uw gemeenteraad voorleggen. Mocht het onverhoopt zo ver 

en, dan zijn te overwegen alternatieven: kom

• ehalen van rentevoordeel door uitstel van de aanleg van infrastructuur.  B
• Op onderdelen aanpassen van het programma Leidsche Rijn: schuiven met functies waardoor (laat in de tijd te 

realiseren) bedrijfsfuncties te vervangen zijn door (relatief snel te realiseren) niet-commerciële functies of 

woningbouw, toevoegen van woningbouwprogramma door het verkleinen van kavels en op het totaal van Leidsche 

Rijn vervangen van een aantal woningen in de sociale huursector door middeldure marktsector (met als bijkomend 

oordeel lagere kosten van parkeervoorzieningen ten laste van de gemeente). v

• Scherper sturen op kosten bij te maken keuzes op onderdelen van het Leidsche Rijn Park en de materiaalkeuze op 

diverse plekken in Leidsche Rijn. 

 

De optimalisatietaakstelling ten behoeve van de ambities uit het collegeprogramma en het financiële beeld willen we 

invullen door te onderzoeken of het mogelijk is om af te zien van de aanleg van een helofytenfilter bij de Haarrijnse 

Plas. Hierover vindt thans overleg plaats met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Mocht dit 

onverhoopt niet mogelijk blijken, dan zullen wij putten uit bovenstaande alternatieve optimaliseringsvoorstellen. 
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Stationsgebied 

In de Voorjaarsnota 2010 is een bedrag van 27,37 miljoen euro opgenomen als optimalisatietaakstelling binnen de 

grondexploitatie Stationsgebied voor de dekking van het tekort binnen de grondexploitatie. Daaraan is toegevoegd een 

opdracht om 2,5 miljoen euro binnen de grondexploitatie Stationsgebied vrij te maken voor ambities uit ons 

collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal' en het financiële beeld. De optimalisatie van in totaal 29,87 miljoen euro 

realiseren wij in twee tranches. 

 

De eerste tranche realiseren wij nu met de vaststelling van deze Programmabegroting 2011. Wij stellen voor om 

iljoen euro van de taakstelling met de volgende vier harde optimalisatiemaatregelen in te vullen: 15 m

• erberekening BTW (3,5 miljoen euro).  H
• asering Paardenveld en Catharijnesingel zuid (6,0 miljoen euro).  F
• erlaging stelpost vergroening (2,5 miljoen euro).  V
• Optimaliseren Catharijnesingel (3 miljoen euro). 

 

De optimalisatietaakstelling ten behoeve van de ambities uit het collegeprogramma en het financiële beeld vullen we in 

door dit te verrekenen met een deel (2,5 miljoen euro) van de hierboven genoemde vrijval van een geraamd BTW-

budget als gevolg van herberekening. 

 

De tweede tranche vullen wij bij de Voorjaarsnota 2011 in met harde optimalisatievoorstellen. Op dit moment 

enteren wij voor een bedrag van 14 miljoen euro de volgende zoekrichtingen: pres

• Intensiveringen met woningen Paardenveld (1 miljoen euro), Oude Daalstraat (1,5 miljoen euro), Fietsflat 

4,0 miljoen euro). (

• itbreiding kantoren Daalsekwint (3,5 miljoen euro).  U
• Optimaliseren vastgoed Smakkelaarsveld-Bibliotheek (door verplaatsing kantoren bibliotheek naar Stadskantoor) 

0,8 miljoen euro). (

• ptimalisatie Stationsplein west (1,7 miljoen euro).  O
• ptimalisatie Stationsplein oost (1,5 miljoen euro).  O
• Westpleintunnel (nog geen raming). 

 

De komende maanden zullen wij de voorgestelde richtingen verder onderzoeken op de vier doelstellingen van het 

Stationsgebied en de randvoorwaarden luchtkwaliteit, externe veiligheid en publieke kaders (masterplan en 

structuurplan). Bij de Voorjaarsnota 2011 en daarbij de Bestuursrapportage Stationsgebied leggen wij de uitkomsten 

hiervan ter besluitvorming aan u voor. 

 

Voor een toelichting per onderwerp verwijzen wij naar het onderzoek 'Optimalisatiemogelijkheden grondexploitatie 

Stationsgebied', dat u gelijktijdig met de Programmabegroting 2011 ontvangt. 

 

De v

• erplaatsen bibliotheek (1,5 miljoen euro). 
ier overige optimalisatiemogelijkheden achten wij niet gewenst. Dit betreffen de volgende onderwerpen: 

 V
• udget openbaar gebied taakstellend verlagen (2,5 miljoen euro).  B
• estant stelpost vergroening (2 miljoen euro).  R
• Intensiveren Jaarbeursplein (geen bedrag). 

 

Vanwege het complete overzicht, zijn deze wel opgenomen in het onderzoek 'Optimalisatiemogelijkheden 

grondexploitatie Stationsgebied'. 

 

Externe doorlichting gemeentelijke organisatie en werkzaamheden (incl. externe inhuur) 

Het collegeprogramma kent een generieke taakstelling van 55 miljoen euro, die bij de Voorjaarsnota 2010 is 

vastgesteld. Wij hebben toegezegd bij de Programmabegroting 2011 een concreet plan van aanpak 'Hoe dit ingevuld 

gaat worden' te overleggen. Voor het vinden van de 55 miljoen euro wordt onder meer het instrument doorlichting 

ingezet. Onder bestuurlijke aansturing van de wethouder Personeel en Organisatie en onder ambtelijke aansturing van 

de gemeentesecretaris worden deze doorlichtingen uitgevoerd. 

 

De doorlichtingen inkoop en overhead zijn inmiddels afgerond. Momenteel worden de diensten doorgelicht, waarbij 

gestart is met StadsOntwikkeling. Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2011 zijn de doorlichtingen afgerond, waarna 

bestuurlijke besluitvorming over het totale pakket plaatsvindt. Dan is er ook inzicht in hoe de uiteindelijke opbrengst 

zich verhoudt tot de taakstelling van 55 miljoen euro. Wij gaan ervan uit dat het totale resultaat van de doorlichtingen 
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voldoende zal zijn om de taakstelling te realiseren. Bij de Voorjaarsnota 2011 kunnen wij u definitief overleggen hoe 

wij de taakstelling concreet invullen. 

 

Ook toekomstige algemene aanbestedingsvoordelen, voor zover bedrijfsvoeringsgerelateerd, willen wij inzetten voor 

de generieke taakstelling van 55 miljoen euro (zolang deze nog niet volledig is ingevuld). Aanbestedingsvoordelen op 

de beleidsprogramma's blijven – zoals gebruikelijk – beschikbaar voor de uitvoering van deze programma's. 

 

Budget doorlichting 

Voor de externe doorlichting is bij de Voorjaarsnota 2010 een bedrag van 0,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. De 

doorlichting zal binnen dit financiële kader worden uitgevoerd. Noodzakelijk is hierbij een forse inzet van eigen 

personeel. 

 

Selectieve externe vacaturestop 

De selectieve externe vacaturestop hebben wij geëffectueerd. Voor vacatures in schaal 9 of hoger wordt niet meer 

extern geworven, tenzij ons college daar expliciet toestemming voor geeft. Die toestemming kan in bijzondere 

situaties worden verleend als voldoende aangetoond is, dat het niet vervullen van de vacature tot onoplosbare 

problemen in de dienstverlening leidt én het uiterste gedaan is om de vacature intern te vervullen. 

 

Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 

Met de Voorjaarsnota 2010 is besloten om vanaf 2013 het budget voor de investeringen Bereikbaarheid met 

4,0 miljoen euro per jaar (20 jaar) te verlagen van 15,0 naar 11,0 miljoen euro. Het totaalbedrag van 80,0 miljoen 

euro brengen wij in mindering op de maatregel Westelijke Verdeelring. Dit is in lijn met het niet doorgaan van de 

nieuwe verbindingsweg en de tunnel Josephlaan. Dit leidt tot heroverwegingen binnen de resterende financiële kaders 

van het meerjarig programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit, dat wij bij de Voorjaarsnota 2011 aan u voorleggen. 

 

Verminderen budget voor evenementen en toerisme Stadspromotie 

Over de heroriëntatie van het programma stadspromotie en de bezuinigingen (inclusief het wegvallen van incidenteel 

budget) op het budget stadspromotie zal in het najaar van 2010 verdere bestuurlijke besluitvorming plaats gaan 

vinden. Hierbij moet een nieuwe balans ontstaan tussen inzet van eigen capaciteit en subsidiëring 

van marketingcommunicatie van evenementen en festivals. Bij de Voorjaarsnota 2011 krijgt deze besluitvorming zijn 

financiële beslag. 

 

Temporiseren achterstallig onderhoud SW 

De temporisering van investeringen in de openbare ruimte van 0,5 miljoen euro per jaar in de jaren 2010 t/m 2013 

hebben we ingepast in de projectplanningen. De consequentie is dat de eerder gekozen versnelling in de aanpak 

enigszins afvlakt. Hiermee is de besparing uit het collegeprogramma 2010-2014 ingevuld. 

 

Niet gemeentelijke loketten bundelen en verminderen 

Een eerste globale scan heeft geen directe mogelijkheden tot bundeling of besparing opgeleverd. De loketten die de 

gemeente (mede) subsidieert zijn in meerdere opzichten zeer divers. Voorbeelden zijn advies- en informatiepunten van 

de wijkwelzijnsorganisaties, leerwerkloket, het MKB-loket, de vrijwilligerscentrale, Wijk in Bedrijf, het Jongerenloket en 

het Milieucentrum Utrecht. Wij gaan de consequenties van vermindering van subsidies daarom nader inventariseren. 

Vervolgens komen wij met voorstellen om, door samenvoeging of vermindering van subsidie, tot een besparing te 

komen van uiteindelijk 0,5 miljoen euro per jaar. Mocht de genoemde inventarisatie niet de gewenste besparing 

opleveren, dan zullen wij ook de mogelijkheden van bundeling van gemeentelijke loketten inventariseren. Bij de 

Voorjaarsnota 2011 komen wij met een uitgewerkt voorstel. 

 

WOM Lombok 

In het collegeprogramma is de opheffing van de WOM Lombok opgenomen en de opbrengsten hiervan zijn ingeboekt 

voor 2012. Een eerste verkennend gesprek heeft plaatsgevonden met de wethouder Economische Zaken en een 

delegatie van de aandeelhouders van de WOM Lombok. 

 

Stopzetten gemeentelijke bijdrage kunstuitleen 

Onder directe aansturing van de algemeen directeur zal de voorgenomen taakstelling gerealiseerd worden. Dit 

vanwege het feit dat deze taakstelling door afstemming tussen twee diensten ingevuld moet worden, waarbij één 

dienst, de bibliotheek, ten tijde van de uitwerking een directeurswisseling had.  
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Verkopen vastgoed 

In ons collegeprogramma staat dat de verkoop van vastgoed 3 maal 4 miljoen euro moet opbrengen. Voor de realisatie 

van deze taakstelling hebben wij een stappenplan opgesteld. Resultaat van de eerste inventarisatie is dat er in 

2011 een opbrengst van 1,2 miljoen euro gerealiseerd kan worden en in 2012 een opbrengst van 0,3 miljoen euro. Er 

zijn diverse redenen waarom de opgave nu niet volledig realiseerbaar is. Globaal worden de panden van de gemeente 

in het algemeen benut voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Daarnaast is de tijd om vastgoed te verkopen 

ongunstig. De panden van SO zijn onderdeel van het weerstandsvermogen (stille reserves) waardoor de verkoop 

gecompenseerd moet worden met vrijwel hetzelfde bedrag voor de aanvulling van het weerstandsvermogen. Volgende 

stap is het in beeld brengen van alle panden met een lage boekwaarde, negatief exploitatiesaldo en lage 

programmatische waarde over de volle breedte van het gemeentelijk vastgoed. Over de resultaten van deze vervolgstap 

zullen wij uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2011 rapporteren. Mocht blijken dat de beoogde opbrengst van 3 maal 4 

miljoen euro niet of niet geheel realiseerbaar is dan zullen wij alternatieve dekkingsvoorstellen doen. 

4.3 (Gemeentebrede) bedrijfsvoeringsproblematiek 

In de Programmabegroting 2010 hebben we onder de noemer bedrijfsvoeringsproblematiek het Koersdocument 

aangekondigd en mede naar aanleiding daarvan alleen de jaren 2009 en 2010 in de begrotingcijfers opgenomen. De 

daarna komende jaren waren vooralsnog niet verwerkt in de tabellen omdat eerst meer inzicht moest zijn in zowel de 

kosten als het verdienend vermogen van de organisatie om deze operatie budgettair neutraal te kunnen laten verlopen. 

 

In de Voorjaarsnota 2010 is ook uitgebreid stilgestaan bij de toen bekende actualiteit. Samenvattend: buiten de 

concrete cijfers uit de begroting 2010 worden er geen extra lasten in de meerjarencijfers opgenomen. Voor zover er 

nog lasten gedekt moeten worden, gebeurt dit budgettair neutraal binnen de diensten, hetzij door de directe uitgaven 

te minimaliseren, hetzij door het verdienend vermogen binnen de diensten voor een gelijk bedrag te benutten (indirect 

minder uitgaven dan wel extra inkomsten). 

 

Wij hebben als nieuw college, mede gelet op het collegeprogramma, het aangekondigde Koersdocument verder 

verbreed tot een Plan van Aanpak Organisatievernieuwing. Dit plan van Aanpak ontvangt u separaat bij de 

begroting 2011. 

 

Actualisatie cijfers Programmabegroting 2010 

Beperkend tot de cijfers van de Programmabegroting 2010 dient er structureel dekking te zijn voor 8 miljoen euro. Tot 

en met 2012 waren de middelen toereikend. In de jaren daarna resteerde een tekort van 5,829 miljoen euro in 2013 en 

6,062 miljoen euro structureel vanaf 2014. Inmiddels is duidelijk dat de structurele stelpost ABP-premie ad 2 miljoen 

euro kan vrijvallen voor de bedrijfsvoeringsproblematiek (Voorjaarsnota 2010). Na inzet van deze stelpost resteert nog 

een onderdekking van 1,891 miljoen euro in 2014 en van 4,062 miljoen euro structureel vanaf 2015. Deze 

onderdekking wordt als taakstelling opgelegd aan de diensten. In onderstaande tabel is deze actualiteit verwerkt. 

 

Gemeentebrede bedrijfsvoeringsproblematiek 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Achterstallig onderhoud ICT 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 

HRM beleid 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Stedelijke ontwikkeling: oude OGU-taakstelling 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

      

Totaal 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 
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Oplossingen bedrijfsvoeringsproblematiek 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Surplus efficiencymaatregelen 0 2,061 3,226 1,938 1,938 

Vrijval stelpost ABP premie 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Inzet reserve huurharmonisatie en beheerfee 3,379 4,614 4,774 0,233 0 

Surplus liquidatiefondsen 3,296 0 0 0 0 

Restant budget organisatie 2010 1,325 1,325 0 0 0 

Aanbestedingsvoordelen pm pm pm pm pm 

Verevening -2,000 -2,000 -2,000 3,829 2,171 

Nog te dekken 0 0 0 0 1,891 

      

Totaal 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 

 

De oplossingen uit deze tabel zijn al vastgesteld in de Programmabegroting 2010. Hieronder lichten wij deze nogmaals 

 toe: kort

• In de Programmabegroting 2010 is een efficiencytaakstelling opgenomen. De maatregelen die genomen zijn om 

deze taakstelling in te vullen genereren in zijn totaliteit een extra bedrag op de benodigde middelen voor de 

aakstelling. Het surplus is aangewend voor de bedrijfsvoeringsachterstand. t

• In de Voorjaarsnota 2009 is een algemene stelpost opgenomen voor een extra werkgeversbijdrage die verwacht 

werd vanwege de te krappe dekkingsgraad van het ABP. Wij hebben aangegeven dat wij eventuele vrijval van deze 

stelpost willen inzetten voor de bedrijfsvoering. Inmiddels is duidelijk dat de structurele stelpost ABP-premie ad 

 miljoen euro kan vrijvallen en kan worden ingezet voor de bedrijfsvoeringsproblematiek (Voorjaarsnota 2010). 2

• Ongeveer 7 jaar geleden is de systematiek van huurharmonisatie geïntroduceerd, die erin voorzag dat 

investeringen in de huisvesting gedekt werden door extra huurverhogingen. Inmiddels is voorzien in de historische 

investeringen en zal in de komende jaren een positieve reserve ontstaan, die wij hebben ingezet voor de 

bedrijfsvoeringsproblematiek. De omvang staat toe dat verspreid over de jaren 2010 tot en met 2013 in totaal 

3 miljoen euro ingezet kan worden. 1

• De omvang van de liquidatiefondsen, die voorzien in lasten van voormalig personeel evenals wachtgeld, is in 2009 

fors naar beneden bijgesteld vanwege het vervallen van IZA-verplichtingen. Een deel van deze bijstelling hebben wij 

ngezet voor de bedrijfsvoeringsproblematiek. i

• Het project Organisatie 2010 is officieel afgerond. De nog openstaande bedragen, evenals de openstaande 

activiteiten zijn opgenomen in het Plan van Aanpak Organisatievernieuwing. 

4.4 Corresponderende posten Gemeentefonds 

De gemeente Utrecht heeft de spelregel, dat expliciet aan het Gemeentefonds toegevoegde middelen één op één 

worden doorgesluisd naar het betreffende programma. Onder de herziening van de financiële spelregels is het 

automatisme van de overheveling van deze zogenaamde corresponderende posten naar het desbetreffende beleidsveld 

losgelaten. De concrete uitwerking van deze herziening heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. Wel hebben we de 

lijn ingezet dat we kritisch kijken of corresponderende posten echt nodig zijn om de beleidstaken uit te voeren. Op 

basis van deze kritische beoordeling doen wij de volgende voorstellen: 

 

• Incidentele toevoeging in 2010 van 1,4 miljoen euro voor jeugdwerkloosheid: Dit bedrag is voor de bestrijding van 

jeugdwerkloosheid met de regiogemeenten. Utrecht is daarbij richting de regiogemeenten doorgeefluik. Bij de 

Programmabegroting 2010 is besloten dat rijks- en regiomiddelen indien mogelijk in mindering komen op de 

bestaande inzet van gemeentelijke middelen. In oktober nemen we besluiten over de verdere invulling en 

voortgang van het regionale en stedelijke plan en de mogelijkheid minder te besteden in het stedelijk plan. 
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• De eenmalige verhoging in 2010 van de bijdrage voor de uitvoering van het achterstandenbeleid van 0,483 miljoen 

euro voegen wij toe aan de financiële ruimte. Deze bijdrage is bedoeld voor voorschoolse educatie en voor 

schakelklassen. In ons collegeprogramma hebben wij structureel geld uitgetrokken voor voorscholen in Leidsche 

Rijn: 0,96 miljoen euro in 2010 oplopend naar 1,6 miljoen euro structureel vanaf 2019. In de Voorjaarsnota 2010 

hebben wij aangegeven dat het extra bedrag van 0,96 miljoen euro in 2010 nog niet nodig is. Dit bedrag is 

incidenteel weer toegevoegd aan de financiële ruimte. De eenmalige verhoging van 0,483 miljoen euro in 2010 

oor de uitvoering van het achterstandenbeleid is evenmin nodig voor de uitvoering van het collegeprogramma. v

• Door de structurele toevoeging vanaf 2011 voor maatschappelijke stages van 0,156 miljoen euro kan de 

gemeentelijke bijdrage aan de maatschappelijke stages worden verlaagd met 0,065 miljoen euro. Deze verlaging 

brengen wij ten gunste van de financiële ruimte. 

 

Bovenstaande toevoegingen aan de financiële ruimte hebben wij nog niet verwerkt in het geactualiseerde financieel 

beeld, zoals opgenomen in paragraaf 4.1. Deze betrekken wij bij de doorrekening van de septembercirculaire. Op dat 

moment hebben wij meer zicht op de mogelijkheden om in de aanpak van de jeugdwerkloosheid enkele besparingen 

door te voeren. 

 

Programma Mutatie 2010 2011 2012 2013 2014 

       

Publieks-

dienstverlening 

De eenmalige uitname 2010 voor de ontwikkeling van de 

modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie 

wordt teruggedraaid, omdat de programma's vertraging 

hebben opgelopen. 

0,232     

Publieks-

dienstverlening 

In 2008 heeft een structurele uitname plaatsgevonden in 

verband met een gewijzigde financieringssystematiek van 

het berichtenverkeer van de GBA. Een gedeelte van deze 

uitname vloeit terug naar de gemeenten. 

 0,005 0,007 0,009 0,009 

Stedelijke 

ontwikkeling 

Per 1 januari 2011 wordt het Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV) gedecentraliseerd. Voor de jaren 2011 

tot en met 2014 zijn de gelden toegevoegd aan het 

gemeentefonds en verdeeld op basis van gemaakte 

afspraken tussen rijk en gemeenten. 

 9,643 6,559 6,800 6,174 

Leidsche Rijn Eenmalige toevoeging in 2010 voor het opsporen en 

ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bij 

Strijkviertel. Deze bijdrage is toegekend op basis van een 

raadsbesluit, waarin deze bijdrage is verwerkt. 

0,533     

       

Veiligheid In 2008 en 2009 is de pilot toezicht drank- en horecawet 

uitgevoerd, waarvoor in die jaren incidenteel geld is 

toegevoegd aan het gemeentefonds. De pilot wordt 

verlengd met één jaar, evenals de incidentele toevoeging. 

0,150     

Onderwijs, 

educatie en 

bibliotheek 

De bijdrage voor de uitvoering van het 

onderwijsachterstandenbeleid is in 2010 incidenteel 

verhoogd met 0,483 miljoen euro. Deze incidentele 

bijdrage is in 2010 niet nodig voor de uitvoering van het 

collegeprogramma. 

pm     

Onderwijs, 

educatie en 

bibliotheek 

Structurele toevoeging vanaf 2011 voor maatschappelijke 

stages. De totale structurele toevoeging is in de jaren 

2008 tot en met 2012 gefaseerd in het gemeentefonds 

gestort. De cumulatieve storting bedraagt 0,458 miljoen 

euro. 

 0,154 0,156 0,156 0,156 

Onderwijs, 

educatie en 

bibliotheek 

Gemeentelijke bijdrage voor maatschappelijke stages  -0,065 -0,065 -0,065 -0,065 
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Programma Mutatie 2010 2011 2012 2013 2014 

       

Welzijn In de jaren 2008 tot en met 2010 is geld toegevoegd in 

verband met de opvang van mannen die het slachtoffer 

zijn van eergerelateerd geweld. In afwachting van de 

voortgang van deze opvang wordt de bijdrage (voorlopig) 

stopgezet. 

 -0,200 -0,200 -0,200 -0,200 

Welzijn Met ingang van 2011 wordt de specifieke uitkering voor 

vrouwenopvang overgeheveld naar het gemeentefonds. 

Voor 2011 wordt de bestaande verdeling over de 

gemeenten aangehouden. Vanaf 2012 zullen nieuwe 

afspraken worden gemaakt over de verdeling van deze 

middelen. 

 4,497 pm pm pm 

Welzijn Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)      

 • door ontwikkelingen op de verdeelmaatstaven wordt 

de uitkering 2010 structureel met 0,028 miljoen euro 

eerwaarts bijgesteld; n

-0,028 -0,028 -0,028 -0,028 -0,028 

 • met ingang van 2009 zijn enkele voorzieningen voor 

mensen met psychosociale problemen geschrapt uit de 

AWBZ. Ter compensatie zijn middelen toegevoegd aan 

het gemeentefonds. In 2009 en 2010 zijn deze 

middelen verdeeld over een beperkt aantal gemeenten, 

waar Utrecht geen deel van uitmaakte. Met ingang van 

011 worden de middelen verdeeld via de maatstaven; 2

 0,142 0,142 0,142 0,142 

 • in het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen 

(BOFV) van 31 augustus 2009 is afgesproken dat in 

2010 eenmalig een deel van de Wmo-gelden, namelijk 

34 miljoen euro, specifiek wordt verdeeld over de 

gemeenten die bij de overgang van het historische 

naar het objectieve verdeelmodel nadeel hebben 

ondervonden. Utrecht behoorde daar niet bij. Met 

ingang van 2011 wordt dit deel van het Wmo-budget 

verdeeld via de algemene maatstaven; 

 0,744 0,744 0,744 0,744 

       

 • in 2011 wordt het verdeelmodel voor de Wmo-gelden 

verfijnd. Er zijn twee maatstaven toegevoegd: de 

maatstaf gezondheidstoestand en de maatstaf sociaal-

economische positie. De nieuwe verdeling is nadelig 

oor de gemeente Utrecht; v

 -0,938 -0,938 -0,938 -0,938 

 • op 31 mei 2010 is in het BOFV gesproken over het 

budget huishoudelijke hulp 2011 voor de Wmo en over 

een bijbehorend financieel arrangement. Hierover 

hebben rijk en VNG geen overeenstemming bereikt. 

Het rijk wil het budget verlagen met 200 miljoen euro: 

150 miljoen euro omdat op basis van een Cebeon 

onderzoek rekening wordt gehouden met structureel 

lagere uitgaven en 50 miljoen in verband met 

verwachte efficiencywinst. De VNG is niet akkoord 

gegaan met deze verlaging. In de junicirculaire is deze 

wel verwerkt. 

 -2,077 -2,077 -2,077 -2,077 
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Programma Mutatie 2010 2011 2012 2013 2014 

       

 • de maatstafgegevens van de integratie-uitkering Wmo 

over 2008 zijn in 2010 geactualiseerd. Dit leidt tot een 

positieve bijstelling met 0,152 miljoen euro. 

0,152     

Welzijn / 

Volksgezondheid 

Met ingang van 2010 zijn de middelen voor 

maatschappelijke opvang, openbare geestelijke 

gezondheidszorg en verslavingsbeleid (voorheen BDU SIV) 

overgeheveld naar het gemeentefonds. Het bedrag voor 

2010 neemt toe in verband met vrijval uit de zogenaamde 

grensstrook (hierin zitten koten die mogelijk onder een 

ander wettelijk kader – zoals de AWBZ – kunnen worden 

ondergebracht). In 2011 is de vrijval uit de grensstrook 

lager dan begroot, wat tot een neerwaartse bijstelling 

leidt. 

0,423 -0,698    

Sociale zaken, 

werkgelegenheid 

en inburgering 

Inburgering      

 • de bijdrage voor uitvoeringskosten wordt met ingang 

van 2010 neerwaarts bijgesteld omdat de afgesproken 

volumeverhoging van het aantal inburgeringstrajecten 

andelijk niet wordt gehaald; l

-0,430 -0,433 -0,433 -0,433 -0,433 

 • extra bijdrage (vooralsnog incidenteel in 2010) aan 

gemeenten die een bijdrage leveren aan de 

volumeverhoging van het aantal 

nburgeringsvoorzieningen; i

0,428     

 • incidentele toevoeging in 2010 voor de organisatie van 

nstapcursussen; i
0,800     

 • voor de jaren 2009 tot en met 2011 is structureel geld 

toegevoegd voor Innovatietraject inburgering: 0,210 

miljoen euro per jaar in 2009 en 2010 en 0,156 

miljoen euro in 2011. Deze toevoeging staat vermeld 

in de programmabegroting 2010. Voor 2011 was 

abusievelijk een bijdrage van 0,210 miljoen euro 

geraamd. Deze wordt nu gecorrigeerd. 

 -0,054    

       

Sociale zaken, 

werkgelegenheid 

en inburgering / 

Welzijn 

Incidentele toevoeging in 2010 en 2011 voor de 

bevordering van de maatschappelijke participatie van 

vrouwen uit etnische minderheden (aanpak Duizend en 

één kracht). 

0,150 0,150    

Sociale zaken, 

werkgelegenheid 

en inburgering 

Incidentele toevoeging 2010 voor de aanpak van 

jeugdwerkloosheid. 

1,400     

Sociale zaken, 

werkgelegenheid 

en inburgering 

Gemeentelijke bijdrage stedelijk plan. pm     

Sociale zaken, 

werkgelegenheid 

en inburgering 

Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet Werk en Inkomen 

Kunstenaars in werking getreden. De middelen voor de 

uitvoeringskosten worden verdeeld over 20 

centrumgemeenten. Voor 2010 en 2011 staat de verdeling 

vast. Na 2011 wijzigt deze. 

0,392 0,394 pm pm pm 

       

 269



Programma Mutatie 2010 2011 2012 2013 2014 

       

Sociale zaken, 

werkgelegenheid 

en inburgering 

Structurele uitname vanaf 2009 in verband met de 

taakstelling in verband met de ketensamenwerking werk 

en inkomen. De structurele uitname vindt gefaseerd plaats 

in de jaren 2009 tot en met 2012. De cumulatieve uitname 

bedraagt 1,282 miljoen euro vanaf 2012. 

 -0,300 -0,362 -0,362 -0,362 

Sociale zaken, 

werkgelegenheid 

en inburgering 

In 2010 is de uitvoering van de bijstand voor 65+- 

overgegaan naar de Sociale Verzekeringsbank. De bijdrage 

voor de uitvoeringskosten is in 2010 structureel 

onttrokken aan het gemeentefonds. Omdat de bijdrage 

voor de uitvoeringskosten jaarlijks fluctueert, schommelt 

de uitname ook per jaar 

 0,021 0,007 -0,005 -0,028 

Volksgezondheid Vanaf 2010 is geld aan het gemeentefonds toegevoegd 

voor toezicht en handhaving van de gastouderopvang. De 

bijdrage voor 2010 is verwerkt in de voorjaarsnota 2010. 

De verdeling die voor 2010 is gehanteerd wordt nu 

vooralsnog voortgezet voor 2011 en volgende jaren. 

 0,219 0,219 0,219 0,219 

Volksgezondheid Structurele toevoeging vanaf 2011 voor (de invoering van) 

het elektronisch kinddossier. De totale structurele 

toevoeging is in de jaren 2008 tot en met 2011 gefaseerd 

in het gemeentefonds gestort. De cumulatieve storting 

bedraagt 0,338 miljoen euro. 

 0,087 0,087 0,087 0,087 

Lokale Democratie 

en Wijkgericht 

Werken 

In verband met de vervangingsregeling van raadsleden 

wordt structureel geld toegevoegd. 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Milieu en 

Duurzaamheid 

In de voorjaarsnota 2010 is voor de jaren 2010 tot en met 

2014 een incidentele toevoeging voor bodemsanering 

opgenomen van 0,405 miljoen euro per jaar. Deze 

toevoeging wordt nu verlaagd met de 

apparaatskostenvergoeding (0,012 miljoen euro per jaar) 

-0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 

Algemene 

middelen 

Structurele uitname in verband met het 14+netnummer. 

Deze uitname is ter dekking van de uitvoeringskosten van 

het beheer van de centrale voorzieningen van dit nummer. 

-0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 

Algemene 

middelen 

Tot en met 2010 werden enkele kosten die verbonden zijn 

aan het BTW-compensatiefonds via het Gemeentefonds 

vergoed. Vanaf 2011 is dit niet meer het geval. 

 -0,145 -0,145 -0,145 -0,145 

       

 Totaal 4,645 11,143 3,698 3,929 3,280 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 

De corresponderende posten zijn nog niet administratief verwerkt in de financiële tabellen van de programma's. Dit 

gebeurt bij de derde technische wijziging 2010 die tegelijkertijd met de Programmabegroting 2011 aan uw 

gemeenteraad wordt voorgelegd. 

4.5 Bijsturingsvoorstellen 

In de Voorjaarsnota 2010 hebben wij bijsturingsvoorstellen aan u voorgelegd. Deze voorstellen hebben geen effect op 

de financiële ruimte. Aan de voorstellen kunnen wel beleidsmatige keuzes ten grondslag liggen. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om uitgaven of inkomsten die verrekend worden met reserves of om een knelpunt dat wordt opgelost. Enkele 

bijsturingsvoorstellen hebben wij ten tijde van de Voorjaarsnota 2010 doorgeschoven naar de 

Programmabegroting 2011, omdat deze destijds bijvoorbeeld nog niet voldoende uitgewerkt waren. Deze voorstellen 

nemen wij nu op. 
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Beheer openbare ruimte 

In de Programmabegroting 2010 staat het beleidsvoornemen te stoppen met de gesubsidieerde bestrijding van 

overlast van dieren en ongedierte. Het thans lopende proces tot beëindiging van de taak ongediertebestrijding wordt 

opgeschort tot deze taak tegen het gemeentebrede kader kan worden afgewogen. Het stoppen of uitbesteden van 

taken wegen wij af binnen het op te stellen kader voor de organisatieontwikkeling en kerntakendiscussie. Ad hoc 

besluiten op bepaalde terreinen nemen we niet. 

 

Diverse programma's / werkbegroting dienst StadsOntwikkeling 

Wij willen concreter inspelen op de actualiteit van de stedelijke ontwikkelingen en uitvoering geven aan de 

efficiencymaatregelen. In de nominale begroting 2010 van de dienst StadsOntwikkeling bleek bij het opstellen van de 

werkbegroting een discrepantie tussen de werkelijk verwachte productie en de begrotingscijfers. Dit willen wij 

herstellen. Het gaat hierbij om een budgettaire neutrale aanpassing van de begroting 2010 en volgende jaren en raakt 

de programma's waarin de dienst StadsOntwikkeling een aandeel heeft. 

De b

• De cashflow van de programma's Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit en Krachtwijken wordt begroot conform de 

verwachte productie. Dit komt tot uitdrukking in hogere uitgaven, die gedekt worden door de programmareserves 

n door bijdragen van het Bestuur Regio Utrecht. 

elangrijkste elementen van de begrotingswijziging zijn de volgende: 

e

• e verwerking van efficiencymaatregelen naar aanleiding van de Programmabegroting 2010.  D
• Actualisatie van de exploitatie vastgoedbeheer en conversies erfpacht. 

Voor een toelichting op deze wijzigingen op programmaniveau verwijzen wij u naar de derde technische wijziging 

2010 die wij gelijktijdig met deze begroting aan u voorleggen. 

 

Knelpunten Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 

Om DMO knelpunten op te lossen (niet gerealiseerde rentebaten en hogere doorrekening van de Dienst Ondersteuning 

in verband met de vorming van het Shared Servicecenter Informatievoorziening) stellen wij het volgende voor: 

 

Programma Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inburgering  

Er is in 2010 een incidentele meevaller van 0,2 miljoen euro bij schuldhulpverlening. De instroom in de Wet 

Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen is lager dan begroot. Verder verlagen wij de lasten incidenteel in 2010 met 

0,1 miljoen euro op het Woonlastenfonds en woonkostentoeslag in verband met een incidenteel voordeel. 

 

Programma Diversiteit 

Er zijn eenmalige opbrengsten in 2010 in verband met niet begrote opbrengsten uit de malusregeling die met 

taalaanbieders is overeengekomen (0,3 miljoen euro) en in verband met goodwill die is betaald bij de verzelfstandiging 

van de taalschool. In 2010 verwachten we een incidentele onderuitputting van 1,0 miljoen euro op het 

Inburgeringsdeel van het participatiebudget. Wij stellen voor om hiervan 0,215 miljoen in 2010 in te zetten en 

0,785 miljoen in 2011. De overheveling tussen de jaren vindt plaats via de balans. 

 

Programma Vastgoed 

We verlagen de lasten in het programma Vastgoed met 0,217 miljoen euro in 2011, 0,311 miljoen euro in 2012, 0,348 

miljoen euro in 2013 en verder door onder andere minder advies, verlaging van de frequentie van de schoonmaak van 

accommodaties en sluiting tijdens onrendabele uren. 

 

Programma Cultuur 

We verlagen de subsidieverlening aan RTV Utrecht met 0,092 miljoen euro in 2010 en 0,144 miljoen euro structureel 

vanaf 2011. Ook met deze verlaging voldoet de gemeente nog steeds aan haar wettelijke verplichting. Daarmee komt 

waarschijnlijk de stadseditie van Omroep Utrecht te vervallen en zal de stad als elke andere gemeente in de provincie 

worden bediend. 

 

Programma Welzijn 

We verlagen de lasten met 0,225 miljoen euro structureel vanaf 2011 door het wereldfeest om het jaar te organiseren 

(0,075 miljoen euro), verlagen budget gelijkwaardigheid door wegvallen externe projectleiding (0,050 miljoen euro) en 

verlaging middelen voor accommodatiebeleid (0,1 miljoen euro). Door het efficiënter inzetten van subsidiebudgetten, 

frictiekosten en activeringsmogelijkheden kan dit zonder gevolgen voor de uitvoering van de nog onderhanden zijnde 

plannen. 
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Programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 

We verlagen met ingang van 2011 de lasten met 0,110 miljoen euro door verlaging van het budget voor leerlingenzorg 

(0,02 miljoen euro) en conciërges (0,04 miljoen euro) op basis van de realisatie 2010 en verlaging van de budgetten 

voor de projecten 'talent en toekomst in Utrecht' en 'On stage' (0,05 miljoen euro). 

 

Programma Jeugd 

Omdat het gebundelde naschoolse vrijetijdsaanbod voor een groter deel binnen de impuls Brede Scholen, Sport en 

Cultuur gebracht kan worden, is er vanaf 2011 een voordeel van 0,1 miljoen euro. 

 

Samenvattend 

 

Oplossing knelpunten DMO 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Verl

• ociale zaken, werkgelegenheid en inburgering 
aging lasten      

 S 0,300 0 0 0 0 

• iversiteit D 0,215 0,785 0 0 0 

• aatschapppelijk vastgoed  M 0 0,217 0,311 0,348 0,348 

• ultuur  C 0,092 0,144 0,144 0,144 0,144 

• elzijn  W 0 0,225 0,225 0,225 0,225 

• nderwijs, educatie en bibliotheek O 0 0,110 0,110 0,110 0,110 

• eugd  J 0 0,100 0,100 0,100 0,100 

• Algemene ondersteuning 0,005 0,010 0,010 0,010 0,010 

      

Verh

• Diversiteit en Integratie 
oging baten      

0,475 0 0 0 0 

      

Totaal 1,087 1,591 0,900 0,937 0,937 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 

4.6 Investeringen 

In dit hoofdstuk vindt u per programma een overzicht van de voorgenomen investeringen, uitgesplitst naar 

vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Hierbij gaan we specifiek in op de programmering 2011. We 

ramen het volledige investeringsbedrag van een project in het jaar van de start van de bouw. Hierbij blijkt in één 

oogopslag het beschikbare bedrag per investering en is bovendien de voortgangsrapportage eenvoudiger. Per 

programma zijn de onderhoudslasten uitgebreid toegelicht in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Sinds de 

Programmabegroting 2008 is de investeringsplanning gebaseerd op de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2007-2010'. 

Deze bestaat uit drie subnota’s: Openbare ruimte, Sociale Infrastructuur en Gemeentelijke gebouwen. De drie nota’s 

vormen de basis voor het investeringsprogramma en zijn onderverdeeld in onderhoudslasten, 

vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Bij de Voorjaarsnota 2011 leggen we de 'Meerjarennota 

Kapitaalgoederen 2011-2014' aan u voor. Indien de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011-2014' afwijkt van wat in 

deze paragraaf staat, leggen we u bij de Bestuursrapportage 2011 de benodigde autorisatiewijzigingen voor. 
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4.6.1 Vervangingsinvesteringen 

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande (functionaliteit of kwaliteit van de) kapitaalgoederen op peil. Hierbij 

valt te denken aan vervanging maar ook aan renovatie, groot onderhoud, herbouw en lang cyclisch onderhoud. Per 

programma doen wij de komende jaren het volgende aan vervangingsinvesteringen. 

 

Programma 2011 2012 2013 2014 

     

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 1.550 1.550 1.550 1.550 

Beheer Openbare Ruimte 24.141 24.567 25.004 25.004 

Beheer Openbare Ruimte (rioleringen) 15.020 15.416 15.821 15.821 

Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2.555 2.100 55 55 

Sport 480 480 480 480 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 28.310 63.319 25.304 3.497 

Welzijn 2.132 480 480 480 

Volksgezondheid 0 5.000 0 0 

     

Totaal vervangingsinvesteringen 74.188 112.912 68.694 46.887 

 

Bedragen zijn in duizenden euro's. 

Programma Stedelijke Ontwikkeling en Groen 

Het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed wordt op twee manieren bekostigd. Ten eerste is er een jaarlijks budget 

voor het plegen van onderhoud, onder andere schilderwerk en onderhoud installaties. Ten tweede is er in het 

Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV) 2010 investeringsruimte opgenomen voor de vervanging van grote installaties, 

grootschalige levensduurverlengende onderhoudsimpulsen en renovaties. In het MPV 2010 is bovengenoemde 

investeringsruimte onderbouwd. 

Programma Beheer Openbare Ruimte 

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande (functionaliteit of kwaliteit van de) kapitaalgoederen in de openbare 

ruimte op peil. Hierbij valt te denken aan vervanging maar ook aan renovatie, groot onderhoud, herbouw en lang 

cyclisch onderhoud. Komend jaar werken we aan wegen, bruggen, kades, muren, watergangen, groen, bomen, 

verkeersregelinstallaties, verlichting, landgoederen, begraafplaatsen, bijzondere objecten en forten. We onderhouden 

de hoofdwegen op het basisniveau veiligheid. Dit betekent dat er niet ingeleverd wordt op de veiligheid. Wel zijn 

wegen langer een 'lappendeken' voordat ze vervangen worden. Daardoor komt er ruimte voor verbeteren van de 

kwaliteit van het groen. Het versneld inlopen van achterstanden waar in 2010 al mee begonnen is, krijgt hiermee een 

vervolg dat goed zichtbaar zal zijn. We zullen op diverse plekken 'versleten' groenvakken vervangen, slechte bomen 

vervangen, bomen terugplaatsen op lege plekken, kwakkelende bomen beluchten en bemesten. Hiermee investeren we 

in duurzaam groen. Naast duurzaam groen, werken we ook aan het verbeteren van de waterkwaliteit door onder meer 

het verbeteren van de doorstroming in watergangen, onder andere bij diverse volkstuinen, parken, de fortgracht van 

Fort aan de Klop en het vervangen van beschoeiingen door ecologische oevers. Dit laatste krijgt gestalte via uitvoering 

van de Wijkwaterplannen. Hiermee liggen we op schema met de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast baggeren we diverse 

watergangen, zodat ze op diepte blijven. 

Programma Beheer Openbare Ruimte (rioleringen) 

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de in het beleidskader beschreven werkzaamheden. De gegevens van 2011, 

2012 en 2013 zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers 2010, inclusief enkele mutaties. In het najaar van 2010 

wordt het nieuwe Verbrede gemeentelijk Rioleringsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin worden de nieuwe 

ontwikkelingen op gebied van (afval)waterbeheer in onderlinge samenhang gepresenteerd. Ook de financiële 

consequenties en de gevolgen voor de tariefsontwikkeling voor 2012 en verder worden daarbij betrokken. 
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Programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 

Ten behoeve van de parkeerexploitatie vervangen we parkeerautomaten, softwareapparatuur en fietstrommels. 

Programma Sport 

De in 2011 opgenomen vervangingsinvesteringen van het programma Sport zijn als volgt verdeeld over de 

stellingen: doel

• asisvoorzieningen 0,091 miljoen euro;  b
• wembaden 0,070 miljoen euro;  z
• innenaccommodaties 0,137 miljoen euro;  b
• buitenaccommodaties 0,182 miljoen euro. 

 

In de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011 – 2014 Sociale Infrastructuur' geven we een meer concrete invulling van 

de investeringsruimte voor de komende jaren. 

Programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 

De voor 2011 opgenomen vervangingsinvesteringen Primair Onderwijs zijn in overeenstemming met de in het concept 

programma en overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2011 van juli 2010 opgenomen 

vervangingsinvesteringen. De investeringen voor 2012 tot en met 2014 zijn in overeenstemming met de concept 

vierde voortgangsrapportage Masterplan Primair Onderwijs tot en met 2014. De in de tabel voor 2011 opgenomen 

vervangingsinvesteringen Voortgezet Onderwijs zijn in overeenstemming met de concept achtste 

voortgangsrapportage Masterplan Voortgezet Onderwijs. 

 

Proje

• erste uitvoeringskrediet voor vervangende nieuwbouw De Fakkel (1 miljoen euro); 
cten Primair Onderwijs die voor 2011 gepland zijn:  

 e
• r. D. Bosschool (1,6 miljoen euro);  D
• ymzaal Nolenslaan (0,4 miljoen euro);  g
• weede uitvoeringskrediet voor vervangende nieuwbouw Carrousel (0,07 miljoen euro);  t
• erste voorbereidingskrediet voor de Marcusschool (0,1 miljoen euro);  e
• erste uitvoeringskredieten voor vervangende nieuwbouw Drie Koningen (2,6 miljoen euro);  e
• wee gymzalen De Meern (0,9 miljoen euro);  t
• pollo 11 (0,6 miljoen euro);  A
• riënsschool (0,9 miljoen euro);  A
• a Costaschool (1 miljoen euro);  D
• e Hoge Raven (1,3 miljoen euro);  D
• wee gymzalen en een ouderlokaal Duurstedelaan (0,98 miljoen euro);  t
• erste uitvoeringskrediet voor vervangende nieuwbouw Anne Frankschool (1,2 miljoen euro);  e
• ymzaal van Bijnkershoeklaan (0,4 miljoen euro);  g
• erste en tweede voorbereidingskrediet Joannes XXIII (0,3 miljoen euro);  e
• anpassing binnenklimaat van diverse scholen (2,6 miljoen euro);  a
• enovatie Brinkstraat 4 (0,6 miljoen euro);  r
• renovatie Homeruslaan ten behoeve van de Lukasschool (2,7 miljoen euro). 

In totaal hebben we voor 19,25 miljoen euro aan projecten in het primair onderwijs gepland. 

 

Proje

• enovatie Vader Rijn/VMBO Noord (4,9 miljoen euro);  
cten Voortgezet Onderwijs die voor 2011 gepland staan zijn: 

 r
• anpassing IB Bakkerlaan voor het Utrechts Stedelijk Gymnasium (0,6 miljoen euro);   a
• ervangende nieuwbouw voor het Gerrit Rietveld College (3 miljoen euro);   v
• UNIC gymzaal van Bijnkershoeklaan 6 (0,4 miljoen euro). 

In totaal hebben we voor 8,9 miljoen euro aan projecten in het voortgezet onderwijs gepland. 
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Programma Welzijn 

Voor de jongerenhuiskamer Parkwijk is in 2011 een bedrag van 0,178 miljoen euro beschikbaar. Voor 

welzijnsaccommodaties in Overvecht is een bedrag van 1,652 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast willen we in 2011 

projecten op het gebied van toegankelijkheid realiseren. In de nieuw op te stellen 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 

2011 – 2014 Sociale Infrastructuur' geven we een concrete invulling van de investeringsruimte voor de komende jaren. 

Programma Volksgezondheid 

Voor een nieuw onderkomen van de frontoffice van tuberculose (tbc) en reizigersvaccinatie in het kader van het nieuwe 

Stadskantoor is een investering benodigd van 5,0 miljoen euro. Omdat nog niet bekend is wanneer het stadskantoor 

zijn deuren zal openen, is de vervangingsinvestering voor TBC en reizigersvaccinaties vooralsnog gepland in 2012. 

4.6.2 Uitbreidingsinvesteringen  

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van deze investering het volume of de kwaliteit van de 

kapitaalgoederen toeneemt. Wij maken onderscheid in twee categorieën uitbreidingsinvesteringen: 

 

Uitbreidingsinvesteringen: categorie A 

Categorie A betreft de uitbreidingsprojecten waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden en waarvan alleen de 

formele autorisatie van de middelen in de jaarsnede nog moet plaatsvinden of waarvan wij vinden dat geen verdere 

besluitvorming vereist is, aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid. Met vaststelling van deze 

programmabegroting autoriseert de gemeenteraad de middelen in de jaarsnede 2011, waarna wij deze middelen voor 

het betreffende project gaan inzetten.  

 

Uitbreidingsinvesteringen: categorie B 

Categorie B betreft de uitbreidingsinvesteringen, waarover wij uw gemeenteraad eerst nog verder willen informeren via 

een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De bij deze projecten behorende middelen worden 

door de gemeenteraad dus nog niet geautoriseerd en wij zetten de bijbehorende middelen pas in nadat uw 

gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.  

 

Per programma gaan we hierna in op de uitbreidingsinvesteringen. Voor de programma's Bereikbaarheid en Leidsche 

Rijn gaat het zowel om categorie A als categorie B uitbreidingsinvesteringen. De programma's Cultuur, Sport en 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek betreffen alleen uitbreidingsinvesteringen categorie A.  

Programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 

Hieronder treft u een tweetal overzichten aan van de voorgenomen investeringen Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit voor 

projecten die in 2011 starten en waarvoor de volledige financiële dekking beschikbaar is. Wij ramen de 

investeringsprojecten voor het hele bedrag in het jaar van de geplande start bouw. Met de vaststelling van deze 

programmabegroting autoriseert u de middelen voor de in 2011 te starten projecten categorie A, waarna wij de 

middelen voor de betreffende projecten gaan inzetten. De projecten uit het overzicht categorie B betreft investeringen 

waarover wij uw gemeenteraad eerst nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project 

van start gaan. Per project geven wij op hoofdlijnen de dekkingsbronnen weer: gemeentegeld (inclusief 

parkeerexploitatie), rijksgeld (FES, ISV), regionale middelen (BOR en Brede doeluitkering 'BDU') en overige. 

Gedetailleerde informatie over de investeringen op het gebied van bereikbaarheid wordt opgenomen in het meerjaren 

perspectief investeringsprogramma Bereikbaarheid dat wij bij de Voorjaarsnota 2011 aan u zullen voorleggen. 
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Projecten categorie A Start bouw Dekking 

 2011 2012 2013 2014 Gemeente Rijk50
 

 

 

Pakketstudie51

        

Fiets 8.400 0 0 0 0 8.400 0 

Nieuwe projecten fiets 8.400 0 0 0 0 8.400 0       

        

Autogebruik 2.370 0 0 0 1 1.120 

tiesysteem 1 75

.250 0 

Wegnummer- en informa .500 0 0 0 0 750 0 

Groene golf verdeelring 370 0 0 0 0 370 0 

Uitbreiding parkeerautomaten 500 0 0 0 500 0 0       

        

Openbaar Vervoer 

Verbindend

6.000 0 0 0 1.000 1.000 4.000 

 openbaar vervoer 

2.000 0 0 0 1.000 1.000  Overvecht 

Lucasbrug: verbeteren 

doorstroming OV en fiets 4.000 0 0 0 0 0 4.000       

        

Totaal projecten categorie A 16.770 0 0 0 2.250 10.520 4.000 

 

Bedragen zijn in duizenden euro's. 

en genomen. Het betreft maatregelen 

aarvoor wij uw expliciete autorisatie willen vragen voor de start van de bouw. 

rojecten categorie B ou  

2011 2012 2013 2014 Gemeente Rijk50 Pakketstudie51

 

De onder categorie B opgenomen maatregelen uit het meerjarig investeringsprogramma Bereikbaarheid en 

Luchtkwaliteit zijn gedekt en zullen volgens planning in 2011 in uitvoering word

w

 

P Start b w Dekking

    

        

Luchtkwaliteit / goederenvervoer 9.640 0 0 0 5.050 4.590 

rvoer 4

0 

Projecten actieplan goederenve 4.640 0 0 0 .250 390 0 

Projecten duurzame mobiliteit 5.000 0 0 0 800 4.200 0 

        

Autogebruik 

nips 5.800 0 0 0 1.400 4.400 0 

5.800 0 0 0 1.400 4.400 0 

K

        

Totaal projecten categorie B 15.440 0 0 0 21.980 9.990 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro's. 

 

                                                           
 
 
50 BOR, FES, ISV, BDU 
51 Pakketstudie: gemeente, BRU, UVVB gezamenlijk 
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Cashflow 2011 

De realisatie van vooral de grotere bereikbaarheidsprojecten duurt vaak meerdere jaren en de uitgaven daarvoor zullen 

verspreid over een aantal jaren worden gedaan. Wij ramen jaarlijks globaal de lasten voor de komende jaren. Dit 

betreffen zowel de verwachte uitgaven voor de projecten die al eerder door u zijn geautoriseerd, als de uitgaven voor 

de in 2011 te starten door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten uit het meerjarig 

investeringsprogramma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. De raming van deze lasten en de hiervoor aan de 

programmareserve te onttrekken bedragen zijn nog niet in de financiële tabel van het programma Bereikbaarheid en 

Luchtkwaliteit opgenomen. Tegelijkertijd met deze programmabegroting leggen wij u daarom voor de investeringen 

Bereikbaarheid een budgettair bijsturingvoorstel voor (zie het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit in het 

hoofdstuk Financiële positie, paragraaf 5.5). Het verloop van de uitgaven van grote projecten is vaak lastig te ramen en 

daardoor grillig. In werkelijkheid kunnen de uitgaven behoorlijk afwijken van de raming. Wij stellen de ramingen indien 

nodig bij de Bestuursrapportage bij. Bij de Verantwoording melden wij de werkelijke uitgaven op de projecten en 

sluiten wij afgeronde projecten af. 

Programma Cultuur 

Projecten categorie A 2011 2012 2013 2014 

     

Broedplaatsenbeleid 961 961 961 961 

     

Totaal projecten categorie A 961 961 961 961 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

In het culturele werkruimtebeleid gaat het primair om het realiseren van permanente werkruimten voor culturele 

makers. Dikwijls worden tijdelijke ruimten in permanente omgezet. Wanneer dat mogelijk is worden ook per saldo 

werkruimten toegevoegd aan de voorraad. In het algemeen versterkt de culturele werkfunctie de structuur en 

verscheidenheid van een buurt of gebied. In de nieuw op te stellen 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011 – 2014 

Sociale Infrastructuur' geven we een concrete invulling van de investeringsruimte voor de komende jaren. 

Programma Sport 

Projecten categorie A 2011 2012 2013 2014 

     

Wegwerken wachtlijsten 5.495 0 0 0 

     

Totaal projecten categorie A 5.495 0 0 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Bij de Voorjaarsnota 2009 is 1miljoen euro structureel beschikbaar gesteld om de veldcapaciteit te vergroten. Hierdoor 

kunnen we een groot deel van de wachtlijsten wegwerken. Met de verhoging van het budget voor de kapitaallasten van 

1 miljoen euro, dekken we een uitbreidingsinvestering van 10,99 miljoen euro. Deze investering voeren we voor 

5,495 miljoen euro per jaar uit in de jaren 2010 en 2011. We vergroten de veldcapaciteit op sportpark Fletiomare 

(6,18 miljoen euro), sportpark Welgelegen (1,1 miljoen euro) en sportpark Maarschalkerweerd (3,71 miljoen euro).  
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Programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 

Projecten categorie A 2011 2012 2013 2014 

     

Onderwijskundige Vernieuwingen div. scholen VO 0 1.115 0 0 

De Panda/Kleine Dichter, Heycopplein 1 150 1.363 0 0 

De Cirkel/Prinses Margriet, Prinses Margrietstraat 20 51 0 0 0 

Complex Hart van Noord, Trumanlaan 60 100 886 0 0 

De Noteboom, Notebomenlaan 137 0 133 0 0 

Mytylschool A. de Ranitz, Blauwe Vogelweg 11 0 660 0 0 

Utrechtse Schoolvereniging, Frans Halsstraat 22a 0 0 1.361 0 

St. Jan de Doper, Amaliadwarsstraat 2 0 0 800 0 

Agatha Snellen, Nicolaasdwarsstraat 3 0 0 0 922 

Ludgerschool, St. Bonifatiusstraat 8 0 480 0 0 

De koekoek, Koekoeksplein 2a 0 256 0 0 

Tijdelijk huisvesting Duurstedelaan, Pagelaan 1 1.185 0 0 0 

Overige tijdelijke huisvestingslocaties 1.396 0 0 0 

Voordorpschool, Che Guevarastraat 15 0 0 0 513 

De Beiaard, Van Loonlaan 46 0 0 0 285 

Gymzaal Veemarkt 0 0 0 855 

De Kaleidoscoop, Columbuslaan 40 0 0 0 461 

Het Keerpunt, Prof. Bavinckstraat 3 0 0 0 700 

Jhr. Mr. HMJ. van Asch van Wyck, Louis Couperusstraat 85 0 0 0 482 

Onvoorzien (10%)  0 378 216 422 

     

Totaal projecten categorie A 2.882 5.271 2.377 4.640 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

De voor 2011 opgenomen uitbreidingsinvesteringen Primair Onderwijs zijn in overeenstemming met de in het concept 

programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2011 van juli 2010 opgenomen 

uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor tijdelijke huisvesting. Om aan de ambities van het 

Masterplan Primair Onderwijs te kunnen voldoen is meer tijdelijke huisvesting nodig dan eerder was gepland. Tussen 

2011 en 2014 zal het gaan om een bedrag van circa 10 miljoen euro. Herprogrammering van projecten heeft tot 

gevolg dat we een bedrag van 2,4 miljoen euro in 2011 binnen onderwijshuisvesting in kunnen zetten voor tijdelijke 

huisvesting. De kosten voor tijdelijke huisvesting in 2012 en volgende worden nader uitgewerkt en toegelicht in de 

vierde voortgangsrapportage Masterplan Primair Onderwijs. 

 

De investeringen voor 2012 tot en met 2014 zijn in overeenstemming met het concept vierde voortgangsrapportage 

Masterplan Primair Onderwijs tot en met 2014. 

 

De voor 2011 opgenomen uitbreidingsinvesteringen Voortgezet Onderwijs zijn in overeenstemming met het concept 

achtste Voortgangsrapportage Masterplan Voortgezet Onderwijs. 
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Programma Leidsche Rijn 

Projecten categorie A 2011 2012 2013 2014 

     

NME-tuinen Terwijde 0 0 333 0 

Basisschool Het Zand  5.185 0 0 0 

Basisschool Het Zand 12 klassen 3.097 0 0 0 

Cluster Leeuwenstein Noord 5.186 0 0 0 

Cluster Hogeweide 7.028 0 226 0 

Jongerenvoorziening Veldhuizen 0 0 226 0 

Jongerenvoorziening Vleuterweide 220 0 0 0 

VMBO school Vleuterweide 0 0 14.091 0 

Sportpark Fletiomare Oost 4.960 0 0 0 

Basisschool Haarzicht 5.186 0 0 0 

Basisschool Haarrijn 0 0 2.369 0 

     

Totaal projecten categorie A 30.862 0 17.245 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

In overeenstemming met de Voorjaarsnota 2010 nemen wij het investeringsbedrag voor de basisschool Het Zand (16 

klassen plus gymzaal) op in 2011. Dit geldt ook voor de geplande tijdelijke basisschool in Het Zand die wij omzetten in 

een permanente basisschool met 12 klassen. In de Voorjaarsnota 2010 verlaagden wij de geautoriseerde bedragen 

voor de jaarsnede 2010 al naar 0.  

 

Binnen het cluster Hogeweide nemen wij vanwege een aangepaste planning het investeringsbedrag voor de 

jongerenvoorziening (0,226 miljoen euro) niet meer in 2011 maar in 2013 op. 

 

De kredietaanvragen voor de jongerenvoorzieningen in Vleuterweide en Veldhuizen verwachten wij volgens de huidige 

planning in respectievelijk 2011 en 2013. De geautoriseerde bedragen uit voorgaande jaarsneden voor deze 

investeringsprojecten verlagen wij daarom naar 0. 

 

In overeenstemming met de Voorjaarsnota 2010 nemen wij vanwege een aangepaste planning de VMBO-school in 

Vleuterweide (inclusief gymzaal) op in 2013. In de Voorjaarsnota 2010 verlaagden wij het geautoriseerde bedrag voor 

de jaarsnede 2010 al naar 0.  

 

De planning van Sportpark Fletiomare-Oost is aangepast. De kredietaanvraag wordt nu in 2011 verwacht. Wij verlagen 

daarom het geautoriseerde bedrag uit voorgaande jaarsneden naar 0. Bij de Verantwoording 2009 is dit 

investeringsproject abusievelijk afgesloten. 

 

De geplande basisschool in Haarrijn zetten wij om van een 16-klassige basisschool in een 8-klassige basisschool. In 

bestaand Vleuten is voldoende capaciteit om overige leerlingen uit Haarrijn te kunnen opvangen. Het budget dat 

hierdoor beschikbaar komt zetten wij vooral in voor de dekking van een gymzaal voor de basisschool in Haarzicht. Per 

saldo verhogen wij het investeringsbedrag voor het investeringsproject Haarzicht en verlagen wij het investeringbedrag 

voor het investeringsproject Haarrijn. 

 

De geplande uitbreiding van het Amadeus Lyceum ('Tweede fase Cultuurcampus') is komen te vervallen. Op basis van 

de huidige prognoses is deze uitbreiding niet meer noodzakelijk. Het vrijvallende budget zetten wij in voor piekopvang 

in Leidsche Rijn en voor een verhoging van de budgetten voor de geplande gymzalen in Leidsche Rijn. 

 

De overige wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2010 betreffen indexatie. 
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Projecten categorie B 2011 2012 2013 2014 

     

Leidsche Rijn Centrum 27.447 0 0 0 

     

Totaal projecten categorie B 27.447 0 0 0 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Ten opzichte van de Programmabegroting 2010 verlagen wij het investeringsbedrag voor Leidsche Rijn Centrum met 

17 miljoen euro. De verlaging komt vooral door het vervallen van de VMBO-school (inclusief gymzaal) in Leidsche Rijn 

Centrum (in overeenstemming met 'Aanvalsplan VMBO'). Het vrijkomende budget zetten wij in voor diverse 

onderwijsknelpunten: VMBO Taskforce projecten uit het Masterplan VO (bestaande stad) en piekopvang in Leidsche 

Rijn. De verlaging van het investeringsbedrag wordt daarnaast veroorzaakt doordat wij het aantal geplande m2 voor de 

bibliotheek (inclusief kunstuitleen) in Leidsche Rijn Centrum terugbrengen van 4.300 m2 naar 2.500 m2 (in 

overeenstemming met 'Integrale ontwikkeling Smakkelaarsveld inclusief Bibliotheek'). Het budget dat hierdoor 

beschikbaar komt, zetten wij te zijner tijd in voor de exploitatie van de nieuwe, centrale bibliotheek op het 

Smakkelaarsveld. 

4.6.3 Totaal investeringsprogramma 

Door akkoord te gaan met ons programmeringsvoorstel voor 2011, stemt u in met de uitvoering van, en autoriseert u 

projecten voor in totaal 131,158 miljoen euro. Dit betreft 74,188 miljoen euro aan middelen voor vervanging van onze 

kapitaalgoederenvoorraad. Ook investeren wij voor een bedrag van 56,970 miljoen euro in de uitbreiding van onze 

kapitaalgoederen.  

 

Investeringsprogramma 2011 2012 2013 2014 

     

Vervangingsinvesteringen 74.188 112.912 68.694 46.887 

Uitbreidingsinvesteringen categorie A 56.970 6.232 20.583 5.601 

     

Totaal geautoriseerde investeringen 131.158 119.144 89.277 52.488 

     

Uitbreidingsinvesteringen categorie B 42.887 0 0 0 

     

Totaal investeringsprogramma 174.045 119.144 89.277 52.488 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Over de projecten die vallen onder categorie B van de uitbreidingsinvesteringen informeren wij u te zijner tijd via een 

raadsvoorstel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 

 

 

 

 

Bijlagen 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Stand en verloop reserves 

 

Stand 

1/1/2011 

Overboeking 

2011 

Toevoeging 

2011 

Onttrekking 

2011 

Stand 

31/12/2011 

      

Algemene dekkingsreserve 33.993 0 5.337 -21.229 18.101 

Algemene reserve 85.220 0 0 0 85.220 

Dienstbedrijfsreserves -6.012 0 718 242 -5.052 

Dienstbedrijfsreserves grondexploitaties -38.200 0 0 0 -38.200 

      

Algemene reserve 75.000 0 6.055 -20.987 60.068 

      

Jeugd 0 0 0 0 0 
Publieksdienstverlening 554 0 54 0 608 
Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 94.580 0 19.894 -100.294 14.180 
Stedelijke Ontwikkeling en Groen 21.746 0 1.253 -6.191 16.809 

Krachtwijken 22.617 0 1.275 -5.000 18.892 
Leidsche Rijn 5.500 0 0 0 5.500 

Stationsgebied 8.616 0 0 0 8.616 
Beheer Openbare Ruimte 5.758 0 142 -242 5.658 

Veiligheid 1.112 0 0 0 1.112 

Algemene Middelen 22.649 0 1.742 -3.330 21.061 
Algemene Ondersteuning 3.408 0 8 0 3.416 
Cultuur 8.653 0 288 -3.055 5.887 

Sport 5.334 0 -751 -428 4.155 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 19.082 811 2.719 -222 21.579 

Welzijn 2.055 -811 800 -40 2.815 

Sociale Zaken, Werkgelegenheid en 

Inburgering -503 -116 0 -1.405 -1.908 

Volksgezondheid 5.985 0 0 -3.149 2.837 

Vastgoed  3.487 0 0 0 3.487 
Lokale Democratie en Wijkgericht Werken -1 0 0 0 -1 
Wonen en Monumenten 27.517 0 328 -763 27.082 

Milieu en Duurzaamheid 494 0 0 -389 105 
Economische Zaken 2.827 0 0 0 2.827 

Stadspromotie 0 0 0 0 0 
Diversiteit en Integratie  0 116 0 0 0 
Reserves ten behoeve van vaste activa 129.844 0 2.664 0 132.508 

      

Bestemmingsreserves 391.314 0 30.416 -124.506 297.225 

      

Totaal reserves 510.526 0 36.471 -145.493 357.293 

 

Bedragen zijn in duizenden euro's. 

 

 



Bijlage 2: Stand en verloop voorzieningen 

 

Stand 

1/1/2011 

Toevoeging 

2011 

Onttrekking 

2011 

Stand 

31/12/2011 

     

Veiligheid 80 0 0 80 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 216 0 0 216 

Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 25 0 0 25 

Volksgezondheid 297 0 0 297 

Beheer Openbare Ruimte 5.377 990 0 6.367 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 40.136 0 0 40.136 

Leidsche Rijn 89.900 0 0 89.900 

Stationsgebied 64.022 0 0 64.022 

Lokale Democratie en Wijkgericht Werken 102 0 0 102 

Algemene Middelen 4.500 0 0 4.500 

Algemene Ondersteuning 0 0 0 0 

 

Risicovoorzieningen 204.655 990 0 205.645 

     

Veiligheid 0 0 0 0 

Volksgezondheid 414 0 0 414 

Beheer Openbare Ruimte 16.524 15.635 0 32.159 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 3.567 197 0 3.764 

Bereikbaarheid 217 0 0 217 

Lokale Democratie en Wijkgericht Werken 6.704 190 0 6.894 

Algemene Middelen 0 0 0 0 

Algemene Ondersteuning -1.408 90 0 -1.318 

 

Kosten egalisatievoorzieningen 26.017 16.113 0 42.130 

     

Economische Zaken 1.045 0 0 1.045 

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek 0 0 0 0 

Cultuur 144 8 0 151 

Welzijn 0 0 0 0 

Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 0 0 0 0 

Volksgezondheid 41 0 0 41 

Beheer Openbare Ruimte 0 0 0 0 

Stedelijke Ontwikkeling en Groen 38.273 9.187 0 47.460 

Milieu en Duurzaamheid 2.850 0 0 2.850 

Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 50.887 0 0 50.887 

Sociale Infrastructuur 42.139 0 0 42.139 

Jeugd 0 0 0 0 

Diversiteit en Integratie 0 0 0 0 

Utrecht Vernieuwt 1.810 34 0 1.844 

Algemene Ondersteuning 3.614 0 0 3.614 

 

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 140.802 9.228 0 150.030 

     

Totaal Voorzieningen 371.474 26.331 0 397.805 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 
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Bijlage 3: EMU-saldo 

 Omschrijving 2010 2011 2012 

     

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 131.146 109.022 54.287 

     

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 37.500 38.500 39.500 

     

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 26.587 26.331 26.331 

     

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 45.000 45.000 45.000 

     

5 

Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering 

gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen 9.000 9.000 9.000 

     

6 Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) 0 0 0 

     

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke 0 0 0 

     

8 Verkoopopbrengsten bouwgrondexploitatie 0 0 0 

     

9 Betalingen ten laste van de voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 0 0 0 

     

10 

Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten 

laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet 

vallen onder één van bovenstaande posten 0 0 0 

     

11a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) Nee Nee Nee 

11b Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst? 0 0 0 

     

 Berekend EMU-saldo 159.233 137.853 84.118 

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 
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Bijlage 4: Lokale Belastingen en Heffingen 

 Tarief Tarief Kosten Opbrengst Kostendekkendheid 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

         

Publiekrechtelijke heffingen: belastingen         

         

ALGEMENE MIDDELEN         

         

Onroerende-zaakbelasting:   5.769 6.144 61.81552 64.91752 n.v.t. n.v.t. 

• Eigendom woningen 0,0898% 0,0932%       

• Gebruik niet-woningen 0,1596% 0,1728%       

• eigendom niet-woningen 0,1980% 0,2143%       

         

Toeristenbelasting 5% overnachtingsprijs  43153 453 1.289 1.297 n.v.t. n.v.t. 

         

Hondenbelasting:     478 480 n.v.t. n.v.t. 

• Per hond 61,80 euro 62,16 euro        

• Per kennel 186,00 euro 187,08 euro        

         

Precario:     46254 464 n.v.t. n.v.t. 

• Tarief voor voorwerpen onder, op of boven 

gemeentegrond per m2 38,16 euro 38,40 euro       

• Tarief voor pomp meerdere soorten brandstof 964,68 euro 970,56 euro       

         

                                                           
 
 
52 Dit is de opbrengst na kwijtschelding. 
53 Dit betreft de totale kosten voor precario-, toeristen- en hondenbelastingen. 
54 De begrote opbrengst wijkt af van de nominale Programmabegroting 2010 door uitbreiding van de terrassen. 
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 Tarief Tarief Kosten Opbrengst Kostendekkendheid 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

         

BEREIKBAARHEID         

         

Parkeerbelastingen   18.590 19.826 25.862 24.560 n.v.t. n.v.t. 

Tarieven:         

• Kort parkeren (per uur/automatenplaatsen) 

gebied 1/gebied 2/gebied 3 4,10/2,50/2,25 4,18/2,55/2,29       

• Dagkaart 

gebied 1/gebied 2/gebied 3 28,70/17,50/15,80 29,30/17,80/16,10       

• Avondkaart  

gebied 1/gebied 2/gebied 3 14,40/6,00/n.v.t. 14,70/6,10/n.v.t.       

• Bewonersvergunning (per maand) 

gebied 1/gebied 2/gebied 3 17,40/6,00/5,50 17,75/6,10/5,60       

• Bedrijvenvergunning (per maand) 

gebied 1/gebied 2/gebied 3 52,20/26,00/25,00 53,25/26,50/25,50       

Tarieven bezoekers:         

• Bezoekersparkeren 

gebied 1/gebied 2/gebied 3 1,54/0,94/0,84 2,09/1,27/1,14       

         

BEHEER OPENBARE RUIMTE         

         

Afvalstoffenheffing:     33.836 33.836 27.337 27.838 80,8%55 82,3% 

• Tarief per huishouden 256,20  259,68       

         

                                                           
 
 
55 De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing wordt berekend zonder de correctie voor kwijtschelding en de gedeeltelijke dekking van de kosten uit de Algemene 

Middelen, zoals door de gemeenteraad besloten. 
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Tarief Tarief Kosten Opbrengst Kostendekkendheid 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

         

Rioolrechten/rioolhefingen:     33.338 34.299 33.33856 34.299 100% 100% 

• Aansluitrecht eigenaar 212,12  216,99       

• Afvoerrecht Grootverbruik:         

• 251 t/m 50.000 m3 1,69  1,71       

•  50.001 t/m 100.000 m3 1,62  1,64       

• 100.001 t/m 150.000 m3 1,50  1,52       

•  meer dan 150.000 m3 1,37  1,39       

         

Totaal belastingen   91.964 94.558 150.581 153.855   

         

Publiekrechtelijke heffingen: retributies         

         

ALGEMEEN         

         

Leges Diverse Diverse 0,8 0,8 0,8 0, 100% 100% 

         

PUBLIEKSDIENSTVERLENING         

         

Leges Burgerzaken   6.570 7.286 6.168 6.691 93,9% 91,8% 

• Afschrift GBA (meest voorkomende tarief) 10,80 10,85       

• Paspoort 49,60 49,60       

• Rijbewijs 48,50 48,8057       

         

BEREIKBAARHEID         

         

Leges Diverse Diverse  399 380 90 106 22,6% 27,9% 

         

                                                           
 
 
56 Dit is de opbrengst na kwijtschelding. 
57 Dit tarief geldt tot 1 juli 2011. Na deze datum zal het tarief, als gevolg van een wettelijke maximering 36,05 euro bedragen. 
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 Tarief Tarief Kosten Opbrengst Kostendekkendheid 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

         

VEILIGHEID         

         

Leges:   127 27 107 27 84,3% 100% 

• Aanvraag vergunning voetbalwedstrijd 523 523 9 9 9 9   

• Aanvraag vergunning evenement in gebouw 2.305 2.305 18 18 18 18   

• Aanvraag Wet Bibob 2.941 2.941 0 0 0 0   

• Gebruiksvergunning gebouwen Per m2 gedifferentieerd Per m2 gedifferentieerd 100 08 80 0   

         

BEHEER OPENBARE RUIMTE         

         

Leges:    1.681 1.681 1.467 1.467 87,3% 87,3% 

• Vergunningen kabels en leidingen, 

opbrekingen en dergelijke 62,00 tot en met 987,40 62,00 tot en met 987,40 475 475 475 475   

• Vergunningen standplaatsen, evenementen  27,80 tot en met 1.240,50 27,80 tot en met 1.240,50 543 543 467 467   

• Rioolvergunningen 35,30 tot en met 81,20 35,30 tot en met 81,20 52 52 52 52   

• Ververgunningen 13,70 tot en met 144,00 15,20 tot en met 157,82 78  78    

• Reclamevergunningen 61,80 tot en met 214,70 61,80 tot en met 214,70 81  81    

         

Publiekrechtelijke heffingen: retributies         

         

WONEN EN MONUMENTEN         

         

Leges:   14.712 14.659 14.785 14.659 100% 100% 

• Vergunning reclame-uiting Per m2 gedifferentieerd  Per m2 gedifferentieerd 61      

• Vergunning inneming openbare grond58 66,10 leges+bedrag per m2 

Opgenomen in Wabo-

tarieven  53  128    

• Monumentenvergunning 0,8%  290  147    

• Vrijstelling algemene leefmilieuverordening 

(per plan) 254,5 254,50 263      

• Onttrekking huisvestingswet (per woning) 
858,95 (met een maximum 

van 4.294,75) 

858,95 (met een maximum 

van 4.294,75) 91  169    

                                                           
 
 
58 Deze tarieven vallen met ingang van 1 oktober 2010 onder Wabo en worden daaronder verantwoord. 
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Tarief Tarief Kosten Opbrengst Kostendekkendheid 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

         

• Verklaring bestemming en gebruik (per adres) 122,10 122,05 32  21    

• Situatietekeningen (per tekening) 7,75 7,75 7  7    

         

Overige bouwleges:         

• Bouwvergunningen 1,6% tot 1,9% aanneemsom 2,26 tot 0,17% aanneemsom 13.915  14.253    

• Aanlegvergunning 137,85 290,00        

• Sloopvergunning (per plan) 135,20 

290,00 of 2% van 

sloopkosten       

• Splitsingsvergunning huisvestingswet 858,95 tot 17.179,00 858,95 tot 17.179,00       

• Samenvoegingsvergunning huisvestingswet 858,95 858,95       

• Omzettingsvergunning huisvestingswet 858,95 858,95       

• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) n.v.t. Diverse       

         

Totaal retributies (leges)   23.490 24.034 22.618 22.951 96,3% 95,5% 

         

Publiekrechtelijke heffingen: overige retributies         

         

BEHEER OPENBARE RUIMTE         

         

Brug-, schut- en havengeld:   1.051 1.034 548 521 52,1% 50,4% 

Brug- en schutgeld:   362 333 30 0,9 8,3% 0,3% 

• Bruggeld per opening buiten diensturen 55,00 55,00       

• Schutgeld binnen de diensturen per vaartuig 3,50 afgeschaft       

• Schutgeld buiten de diensturen per vaartuig 55,00 afgeschaft       

Havengeld:   689 701 518 520 75,2% 74,2% 

• Vrachtschepen per ton laadvermogen, per 

week per reis 0,10 0,10       

• Vrachtschepen per ton laadvermogen, per 

kwartaal 1,17 1,19       

• Vrachtschepen per ton laadvermogen, per jaar 4,00 4,05       

• Vrachtschepen per move 0,41 0,42       

• Passagiersschepen, per persoon capaciteit, per 

week per reis 0,30 0,30       
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Tarief Tarief Kosten Opbrengst Kostendekkendheid 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

         

• Passagiersschepen, per persoon capaciteit, per 

kwartaal 3,00 3,05       

• Passagiersschepen, per persoon capaciteit, per 

jaar 11,00 11,20       

• Recreatievaartuigen met een lengte tot en met 

10 meter, per vaartuig, per dag per reis 10,00 10,00       

• Recreatievaartuigen met een lengte tot en met 

10 meter, per vaartuig, per jaar 135,00 136,20       

• Recreatievaartuigen met een lengte groter dan 

10 meter, per meter, per dag, per reis 1,10 1,10       

• Recreatievaartuigen met een lengte groter dan 

10 meter, per meter, per jaar 13,70 13,80       

• Verhuurboten, per vaartuig, per kwartaal 45,00 45,85       

• Verhuurboten, per vaartuig, per jaar 145,00 147,75       

• Woonschepen, per m2 oppervlak, per jaar 4,90 4,95       

• Overige vaartuigen, per m2 oppervlak, per 

week per reis  0,10 0,10       

• Overige vaartuigen, per m2 oppervlak, per 

kwartaal 1,17 1,19       

• Overige vaartuigen, per m2 oppervlak, per jaar 4,00 4,05       

         

Marktgelden:   589 642 554 602 94,1% 93,8% 

• Wijk- en warenmarkt per kwartaal 27,05 tot en met 54,33 29,40 tot en met 59,05        

• Wijk- en warenmarkt per dag 2,95 tot en met 5,50  3,20 tot en met 5,95       

         

Brandweerrechten Diverse Diverse 50 50 20 22 40% 44% 
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 Tarief Tarief Kosten Opbrengst Kostendekkendheid 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

         

Begraafplaatsrechten   1.343 1.361 931 976 69,3% 71,7%59

Uitsluitend recht 31,50 tot en met 10.675,80 32,55 tot en met 10.823,55       

• Begraven, bijzetten asbussen, verstrooien van 

as 50,00 tot en met 10.675,80 54,40 tot en met 1.894,30       

• Onderhoud en grafbedekking 18,60 tot en met 318,20 18,85 tot en met 355,80       

• Opgraven, herbegraven en ruimen 147,20 tot en met 415,10 164,60 tot en met 464,15       

• Overige heffingen 37,30 tot en met 120,20 41,70 tot en met 134,40       

         

Totaal overige retributies   3.033 3.087 2.053 2.121 67,7% 68,7% 

         

Totaal retributies (leges) + overige retributies   26.523 27.119 24.671 25.072 93% 92,5% 

         

Totaal belastingen en retributies (leges + 

overige leges)   121.520 124.764 177.305 181.048   

 

Bedragen zijn in duizenden euro's, tarieven zijn in euro's. 

 

 

                                                           
 
 
59 Ten opzichte van de Programmabegroting 2010 (boek) gecorrigeerd voor parkonderhoud. 



Bijlage 5: Externe subsidieprogramma's 

Bij het waarmaken van Utrechtse ambities kunnen ook andere (overheids-)organisaties een rol spelen. Daar waar sprake 

is van gezamenlijke doelstellingen en resultaten, is er vaak ruimte voor een verdeling van de kosten. Wij richten ons 

dan ook bij de uitvoering van onze programma's actief tot externe partners, bij het Rijk of in Europa. Op die manier 

halen wij kennis en ervaring van elders binnen, naast extra financiële middelen. Ook dragen de 

samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.  

 

Naast een groot aantal aan één programma gebonden externe geldstromen, ontvangt Utrecht subsidies, die neerslaan 

in meerdere programma's. Het Europese subsidieprogramma Kansen voor West wordt voor een groot deel bekostigd 

vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en loopt in de periode 2007-2013. Vrijwel afgerond zijn 

het Europese programma Utrecht Westflank en het grotestedenbeleid, dat is uitgevoerd met het Rijk en andere steden.  

Subsidieverwerving 

Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten is het noodzakelijk kennis te hebben van de regelingen en deze te 

verbinden aan het relevante Utrechtse beleid. De vakdiensten zijn primair aan zet als het gaat om het benutten van 

nationale en regionale sectorspecifieke subsidieregelingen. Daarnaast is het nodig gemeentebreed aandacht en 

capaciteit te hebben voor het aanvragen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten, omdat dit specifieke kennis vereist 

en tijd kan kosten. De gemeentebrede inzet zit vooral op Europese subsidiemogelijkheden en sectoroverstijgende 

regelingen. Deze aanpak heeft bijvoorbeeld in 2009 en 2010 goed gewerkt om de subsidiekansen rond de 

economische crisis goed te benutten. 

 

Europese subsidies vereisen veelal internationale samenwerking. Het hebben van een goed internationaal netwerk is 

van groot belang om zelf de nodige partners te vinden maar ook om door anderen voor deelname benaderd te worden. 

Daarom nemen wij deel aan internationale samenwerkingsverbanden, zoals Eurocities, maar ook aan bepaalde 

sectorale netwerken. Daarnaast hebben wij het Similar Cities Network ontwikkeld, dat ook bij moet dragen aan 

optimalisatie van Europese subsidiemogelijkheden. 

 

Om richting te geven aan de subsidieverwerving werken wij met prioriteitsdossiers. Deze komen tot stand door 

bestuurlijke keuzes, subsidiemogelijkheden en de gemeentelijke (uitvoerings)programma's met elkaar te verbinden. Op 

oment zijn de prioriteiten:  dit m

• uurzaamheid (onder andere ambitie energieneutrale stad, groenontwikkeling);  d
• innenstedelijk bouwen;  b
• obiliteit (onder andere luchtkwaliteit);  m
• conomische ontwikkeling (inclusief arbeidsmarkt);   e
• cultuur (in relatie tot culturele hoofdstad). 

Kansen voor West – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 
2007-2013) 

De huidige Europese structuurfondsperiode loopt van 2007 tot en met 2013. Utrecht ontvangt uit het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bijdrage voor het programma Kansen voor West.  

 

Doel 

In Kansen voor West werken de G4-steden samen met de vier provincies om de Randstad weer in de economische top 

vijf van Europa’s grootstedelijke regio’s te krijgen. Om dit te realiseren hebben de acht partners een gezamenlijk 

programma opgesteld. De doelstelling van Kansen voor West is het versterken van de economische structuur en de 

internationale concurrentiepositie van het gebied. Daartoe zijn drie prioriteiten vastgesteld: 

1. Kennis, innovatie en ondernemerschap. 

2. Attractieve regio’s. 

3.  Attractieve steden. 
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Budgettair kader 

Het beschikbare EFRO-bedrag voor Kansen voor West is 310 miljoen euro. Daarvan is 21,6 miljoen euro bestemd voor 

de stad Utrecht, deels (13,1 miljoen euro) voor een stedelijk programma en deels (8,5 miljoen euro) in de vorm van een 

indicatief aandeel van het regionale programma. In totaal (inclusief de verplichte cofinanciering) bedraagt het Utrechtse 

programma 54,3 miljoen euro (zie onderstaande tabel voor de verdeling). Voor de stad Utrecht zijn vooral prioriteit 1 

en prioriteit 3 van belang.  

 

 

stad 

EFRO 

stad 

totaal 

regio 

EFRO 

regio 

totaal 

totaal 

EFRO 

 

totaal 

       

1. Kennis, innovatie en ondernemerschap 2,40 6,00 7,70 19,25 10,10 25,25 

1.1 Versterken kennisontwikkeling, -

overdracht en –toepassing in kansrijke clusters       

1.2 Stimuleren van ondernemerschap en 

innovatie in het MKB       

1.3 Stimuleren van technologische milieu-

innovaties       

       

2. Attractieve regio’s   0,80 2,00 0,80 2,00 

2.1 Versterken economische kwaliteit met 

behoud van landschappelijke waarden       

2.2 Verruiming en verbetering gebruikswaarde 

groen in en om de stad       

       

3. Attractieve steden 10,29 25,73   10,29 25,73 

3.1 Verbeteren vestigingsklimaat       

3.2 Verbeteren leefklimaat       

       

4. Technische bijstand 0,40 0,79  0,49 0,40 1,28 

       

Totaal 13,09 35,52 8,50 21,74 21,59 54,26 

 

Bedragen zijn in miljoenen euro's. 

 

Deze financiële tabel is afgeleid van de afspraken in het Operationeel Programma (OP) West. In de kolom ‘stad EFRO’ 

staan de bedragen die we zelf kunnen toekennen in de verschillende programmaonderdelen. De kolom ‘stad totaal’ is 

het totaal bedrag per onderdeel: het subsidiebedrag plus de verplichte cofinanciering. In de kolom ‘regio EFRO’ staan 

de bedragen die binnen het regionale programma zijn geoormerkt voor bestemming in de stad Utrecht. De kolom 

‘regio totaal’ is het totaal bedrag per onderdeel: het subsidiebedrag plus de verplichte cofinanciering. De 

totaalkolommen geven een optelling van de stedelijke en de provinciale bedragen.  

 

De regel technische bijstand heeft betrekking op de uitgaven voor de programmaorganisatie. Voor het 

programmamanagement en voor bijkomende kosten (bijvoorbeeld accountantscontroles, publiciteit) van het Utrechtse 

stedelijke programma is een subsidiebedrag van 0,397 miljoen euro beschikbaar. De stad draagt per saldo 

0,486 miljoen euro bij aan de cofinanciering voor de landsdelige programmaorganisatie (het programmamanagement 

voor het totale programma Kansen voor West is ondergebracht bij de gemeente Rotterdam). Dit bedrag is in lijn met 

het relatieve aandeel van de stad in het totale programma van landsdeel West. In totaal is het aandeel van de 

technische bijstand in de programmakosten 4%.  

 

Uitvoeringsprogramma Utrecht 

Voor de gemeente Utrecht is het OP West nader uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma ‘Vijf sterren voor Utrecht’, dat 

op 6 september 2007 door uw gemeenteraad is vastgesteld. Kansen voor West biedt een betrekkelijk ruim kader. Door 

het geld gericht in te zetten kan een groter positief effect voor de stad worden bereikt. De uitvoering wordt in Utrecht 

daarom geconcentreerd in vijf gebieden: de grote ontwikkellocaties Stationsgebied en Leidsche Rijn (centrum) en 

daarnaast Lage Weide, Overvecht en De Uithof. Naast de gebiedsinsteek kiezen wij voor het stimuleren van kennis en 

talent. Kennis en talent zijn immers de sleutels voor economische kracht. Utrecht is de ontmoetingsplaats voor talent. 

Het aanwezige (ondernemers) talent in de universiteit en de hogescholen wordt vanuit het programma ondersteund. 
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Maar ook Utrechts talent dat onbenut dreigt te blijven krijgt aandacht. Onder andere door schooluitval tegen te gaan 

en door vraag en aanbod op de lokale en regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten.  

 

Het uitvoeringprogramma sluit aan bij bestaand beleid en bestaande programma’s. Deze kunnen versterkt en versneld 

worden uitgevoerd dankzij de EFRO-subsidie. Doordat verschillende beleidslijnen rond het EFRO-programma 

samenkomen, is het vanuit de stad mogelijk geldstromen te matchen. Bijvoorbeeld met rijksmiddelen Pieken in de 

Delta voor het versterken van de kenniseconomie. Daarnaast zijn bestaande gemeentelijke budgetten en andere rijks- 

en provinciale fondsen bruikbaar en zullen ook andere samenwerkingspartners kunnen en willen bijdragen. Voor EFRO-

projecten die niet (volledig) met behulp van matching kunnen worden gedekt, is een bedrag van 3,3 miljoen euro 

gereserveerd. Deze reservering dient tevens als risicovoorziening, omdat het werken met Europees geld risico's met 

zich meebrengt vanwege de hoge eisen die aan de verantwoording worden gesteld en de vele controles.  

 

Bij de uitvoering van het programma gaat onze voorkeur uit naar substantiële projecten. In omvangrijke projecten 

heeft de subsidie een grotere impact dan wanneer het geld wordt versnipperd. Op die manier kan de EFRO-bijdrage een 

aantoonbaar effect teweeg brengen op de economische structuur van de stad. Bovendien wordt op deze manier de 

verhouding tussen programma- en beheerkosten gunstiger. 

 

Activiteiten 2011 

In 2011 zal het programma verder gevuld worden met projecten die aansluiten bij de prioriteiten beschreven in het OP 

West en gericht zijn op de Utrechtse aandachtsgebieden. Utrechtse projecten die nu worden voorbereid om onder te 

brengen bij het programma Kansen voor West zijn onder andere de revitalisering van de havens op Lage Weide en de 

bouw van een Life Science Incubator op het Utrecht Science Park. Daarnaast is het controleren en volgen van lopende 

en startende projecten een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van het programma. De gehonoreerde projecten 

passen (vanzelfsprekend) in het vastgestelde landsdelige programma Kansen voor West en de uitwerking daarvan voor 

de stad  

 

Programmaoverzicht per 1 augustus 2010 

 

 Aanvrager 

Subsidiabele 

kosten EFRO 

Overige 

publieke fin. 

     

Projecten prioriteit 1     

 

Kennis, innovatie en ondernemerschap     

Protospace60 Stichting Protospace  1.400.000 560.000  750.00061

Science Park Utrecht60 Universiteit Utrecht 2.370.000 840.00 1.530.000 

Sociale Innovatie in het MKB60 Taskforce Innovatie  4.536.000 1.893.000 2.122.00061 

Partners in Nieuw Ondernemerschap 

Kamer van Koophandel 

Midden-Nederland 741.070 203.370 521.00061 

Taskforce Innovatie regio Utrecht: the 

next step60 Taskforce Innovatie 7.103.696 2.699.404 4.404.292 

                                                           
 
 
60 Deze projecten maken deel uit van het regionale programmadeel. De EFRO-bijdrage komt deels ten laste van het 

aandeel van de provincie Utrecht. Van de projecten Protospace en Science Park dragen stad en provincie ieder de helft 

van de toegekende subsidie ten laste van hun aandeel in het budget. Voor het project Sociale Innovatie in het Midden- 

en Kleinbedrijf (MKB) is de verdeling 80% provincie en 20% stad en voor de Taskforce Innovatie 40% provincie en 60% 

stad. 
61 Deze projecten kennen ook private cofinanciering. 
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EFRO 

Overige 

publieke fin.

Subsidiabele 

kosten Aanvrager   

     

 

Projecten prioriteit 3      

Attractieve steden     

Revitalisering Flora's Hof en Lichte Gaard 

Museum van Speelklok 

tot Pierement 2.740.000 800.000 1.173.00061 

Openbare ruimte aandachtswijken Gemeente Utrecht  1.020.820 397.820 538.00061 

Zingende Toren Gemeente Utrecht 1.244.632 250.000 468.83461 

Huisvesting Kunstfactor Gemeente Utrecht 995.000 398.000 597.000 

Emissievrije bierboot Gemeente Utrecht 400.000 200.000 200.000 

De Wissel ROC Midden Nederland 665.000 330.000 335.000 

Wijkeconomie en kleinschalig 

ondernemerschap Gemeente Utrecht 4.565.156 1.826.062 2.689.09761 

Designer Café Taskforce Innovatie  898.920 359.568 539.00061 

Creatieve Industrie Jan Jongerius 

Stichting Vrienden v/h 

Jongeriuscomplex 3.123.790 1.249.516 1.055.15261 

 

Hiermee zijn de voor de stad beschikbare middelen in prioriteit 1 en prioriteit 3 voor ongeveer 55% toegekend aan 

projecten. Binnen het regionale programmadeel is de voor de stad beschikbare ruimte voor 37% toegekend aan 

projecten. Van beide programmadelen is de projectenpijplijn is goed gevuld met aanvragen (onder andere Dutch Game 

Garden) en mogelijke aanvragen. 

 

Om de Utrechtse projecten binnen het regionale programmadeel mogelijk te maken is ten laste van het 

cofinancieringsbudget subsidie toegekend aan de volgende projecten:  

Protospace: 0,200 miljoen euro 

Utrecht Science Park: 0,367 miljoen euro 

Sociale Innovatie MKB: 0,136 miljoen euro 

Centrum Aarde en Duurzaamheid: 0,538 miljoen euro  

Taskforce Innovatie: 0,570 miljoen euro (plus 0,400 miljoen euro ten laste van het fonds simulering lokale economie).  

Afsluiting Westflankprogramma (EFRO 2000-2006) 

Medio 2009 zijn de laatste projecten die werden uitgevoerd in het kader van het Westflankprogramma afgesloten. In 

verband met de economische crisis heeft de Europese Commissie de looptijd van de structuurfondsprogramma's met 

een half jaar verlengd. Het programma Economische structuurversterking Westflank was het Utrechtse deelprogramma 

van het stedenprogramma 'stedelijk luik' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Medio 2010 

konden wij de eindverantwoording van het Utrechtse programmadeel vaststellen. Inmiddels hebben wij u over de 

resultaten van het programma geïnformeerd.  

Europese subsidies na 2013 

De Europese Commissie heeft de voorbereidingen voor de structuurfondsperiode 2014-2020 in gang gezet. Wij volgen 

deze ontwikkelingen en dragen bij aan de gedachtevorming over nieuwe programma's, met als doel om ook na 2014 te 

kunnen beschikken over Europees geld voor Utrechtse projecten en programma's.  

 296 



 297

Grotestedenbeleid 

Vanaf 2010 heeft het grotestedenbeleid een andere invulling. De resterende budgetten zijn of worden 

gedecentraliseerd naar de steden. Het Rijk blijft echter partner van de steden, in de krachtwijken, op het gebied van 

stedelijke vernieuwing en op thema's als Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren. Gezien de concentratie van 

problemen èn kansen in de steden vinden wij dat dit partnerschap meer inhoud moet krijgen, ook financieel. 

Vooralsnog is er geen zicht op nieuwe geldstromen voor de steden. Wellicht biedt de evaluatie van het gevoerde 

grotestedenbeleid (verwacht najaar 2010) aanknopingspunten.  

 



Bijlage 6: Verklarende woordenlijst 

Begrip Omschrijving 

  

Accountantsverklaring 

Schriftelijke mededeling van de accountant waarin deze een oordeel geeft over 

de getrouwheid en de rechtmatigheid van de (financiële) verantwoording. 

Accres 

Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van 

de normeringssystematiek is deze gekoppeld aan de groei van de netto 

gecorrigeerde rijksuitgaven; stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt ook het 

Gemeentefonds, en andersom. De normeringssystematiek is tijdelijk – tot en 

met 2011 – buiten werking gesteld. 

Actuele begroting 

De laatst door de gemeenteraad vastgestelde begroting. Dit betreft de 

nominale begroting plus alle door de gemeenteraad vastgestelde 

begrotingswijzigingen. 

Afschrijving 

Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. 

Deze wordt geacht de waardevermindering van het actief tot uitdrukking te 

brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening van baten 

en lasten. 

Algemene dekkingsreserves 

Reserves waarvan de renteopbrengst wordt aangewend als algemeen 

dekkingsmiddel. 

Algemene reserves  

Alle reserves niet zijnde bestemmingsreserves. Tot de algemene reserves 

worden gerekend de algemene reserve in enge zin, de algemene 

dekkingsreserves, de reserve grondexploitaties en de dienstbedrijfsreserves. 

Algemene uitkering 

Uitkering uit het Gemeentefonds door het Rijk aan alle gemeenten op basis van 

algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met 

het karakter van algemene middelen. 

Balans 

Overzicht van activa en passiva (bezittingen en schulden) van een organisatie 

op een bepaald moment. 

Baten 

De aanduiding volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de 

opbrengsten/inkomsten van de gemeente. 

Baten-lastenstelsel 

In dit stelsel worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan het tijdvak waarin 

het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit 

maakt het mogelijk om de integrale kosten en opbrengsten af te leiden uit de 

administratie en leidt daarmee tot een doelmatiger beheer. 

BDU 

Brede Doeluitkering voor sociaal, fysiek of economie in het kader van GSBIII 

(2005-2009). Na afloop van GSBIII gaan de BDU's over naar decentralisatie- of 

specifieke uitkeringen.  

Begrotingswijziging 

Een aanpassing van de ramingen tijdens het begrotingsjaar; een dergelijk 

besluit wordt door de gemeenteraad genomen. 

Behoedzaamheidsreserve 

Landelijke reserve binnen het Gemeentefonds die dient om de gevolgen voor 

de algemene uitkering van sterke fluctuaties in de gecorrigeerde rijksuitgaven 

op te vangen. Hiertoe zet het Rijk op voorhand een deel van de algemene 

uitkering landelijk ‘apart’. Op basis van de werkelijke rijksuitgaven wordt 

bezien of (een deel van) de reserve aan de gemeenten wordt uitgekeerd of dat 

er nog een bijstorting door de gemeenten nodig is. Zolang de 

nomeringssystematiek buiten werking is gesteld, houdt het Rijk geen geld 

behoedzaamheidsreserve aan. 

Bestuursrapportage 

De bestuursrapportage is onderdeel van de voorjaarsnota. Hierin wordt 

tussentijdse verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden 

nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan 

tussentijds worden bijgestuurd en vindt bijstelling plaats van de lopende 

begroting. 
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Bestemmingsreserves  

Reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestedingsrichting heeft 

gegeven. 

BTW-Compensatiefonds 

Sinds 2003 geldt voor de gemeenten een BTW-regime. Het BTW-

compensatiefonds is ingesteld om de verschillen tussen de verlaging van de 

programmabegroting en die van het Gemeentefonds te egaliseren, opdat de 

invoering van het BTW-regime budgettair neutraal verloopt. 

Budgettair neutraal 

Een beleidswijziging die de uitkomst van de programmabegroting per saldo 

niet beïnvloedt. 

  

Besluit Begroting en Verantwoording 

Provincies en Gemeenten (BBV) 

Wettelijke voorschriften voor de inrichting van de programmabegroting en –

verantwoording. 

Contractloonstijging 

Stijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten 

collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). 

Decentralisatie 

Het overdragen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere 

overheden. Concreet kan dit leiden tot overheveling van taken (en de daartoe 

benodigde middelen) van de centrale overheid naar andere overheden. 

Decentralisatie-uitkering 

De decentralisatie-uitkering is een variant op de al langer bestaande integratie-

uitkering. Anders dan bij de integratie-uitkering hoeft het moment van 

overheveling naar de algemene uitkering bij de decentralisatie-uitkering nog 

niet bekend te zijn. Daarnaast kan het bij een decentralisatie-uitkering om 

tijdelijke middelen gaan. 

Dekkingspercentage 

Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de burger worden doorberekend 

(bijvoorbeeld de kosten van de riolering en afvalinzameling); de mate waarin 

dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij 

een volledige doorberekening is sprake van een dekkingspercentage van 100%. 

Deregulering 

Het afschaffen, vereenvoudigen of stroomlijnen van regelingen en wetten die 

de overheid oplegt aan bedrijven, instellingen en burgers. Doel hiervan is 

bevordering van dynamiek en aanpassingsvermogen aan de economie en het 

vermijden van onnodige bureaucratie en onnodig hoge kosten ten gevolge van 

ondoelmatige of inefficiënte regelgeving. 

Dienstbedrijfsreserve 

Vervult binnen de budgetregels de eerste beperkte achtervang voor risico’s die 

de dienst loopt over de apparaatskosten en vormt daarmee het 

weerstandsvermogen van de afzonderlijke dienst. 

DigiD 

In navolging van DigiD voor burgers is DigiD voor bedrijven ontwikkeld. DigiD 

voor bedrijven is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op 

internet de identiteit van bedrijven kan vaststellen. Met één inlogcode kunnen 

bedrijven terecht bij elektronische diensten van steeds meer 

overheidsinstellingen.  

Doelmatigheid (efficiency) 

De mate waarin een maximale hoeveelheid prestaties wordt geleverd met een 

minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een 

gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich 

vooral op verbetering van bedrijfsvoering. 

Doeltreffendheid (effectiviteit) 

De mate waarin de geleverde prestaties bijdragen aan het realiseren van de 

gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de 

vergelijking van het gerealiseerde en het gewenste effect. 

Doeluitkering (specifieke uitkering) 

Door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een 

specifieke taak (bijvoorbeeld onderwijs, bijstand); een doeluitkering is niet vrij 

besteedbaar. 

Dualisering 

Dualisering is strikt genomen de ontvlechting van de taken en bevoegdheden 

tussen de gemeenteraad en het college van B en W. De gemeenteraad 

concentreert zich op kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging, 

terwijl het college van B en W bestuurt. 
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Egalisatievoorzieningen  

Voorzieningen die samenhangen met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn 

van bepaalde kosten. 

Eigen vermogen  

Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. 

Het eigen vermogen op de balans bestaat uit de algemene reserves, de 

bestemmingsreserves en het saldo van de rekening, van baten en lasten. 

EMU-saldo (Europese Monetaire Unie) 

Het kabinet, VNG, IPO en de sociale fondsen hebben een akkoord bereikt over 

beheersing van het EMU-saldo van de lokale overheden. Kern van het akkoord 

is dat gezamenlijk opgetrokken wordt om ervoor te zorgen dat het 

vastgestelde maximumtekort niet wordt overschreden. Ontwikkelingen in de 

uitvoering van lokale begrotingen worden nauw gevolgd en er zal worden 

gezocht naar mogelijkheden om het lokale EMU-saldo verder te beperken. 

Financiering 

De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld (kort) en kapitaal (lang) 

voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en 

voor investeringen wordt in principe geleend. Daardoor kunnen tijdelijk 

overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- en kapitaalmarkt wordt dit glad 

gestreken. 

Functie 

Onderdeel en afgeleid van een hoofdfunctie. Een functie komt overeen met een 

onderdeel van het gemeentelijk takenpakket en geeft dus een globale 

groepering van inkomsten en uitgaven per taakveld, per onderwerp van zorg. 

Bijvoorbeeld: bijstandsverlening, sport, handel en ambacht, vastgoed. 

Garantie 

Zekerheidsstelling door de gemeente ten behoeve van derden die een lening 

aantrekken. Bij derden valt te denken aan sportverenigingen of 

welzijnsinstellingen. Ingeval van wanbetaling zal de gemeente de resterende 

schuld dienen af te lossen. 

Gemeentefonds 

Landelijk fonds onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 

waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit 

fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter 

dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn, voor zover daar geen 

wettelijke verplichtingen tegenover staan, vrij besteedbaar. 

GSBIII 

Het beleid en de afspraken voor het grotestedenbeleid voor de jaren 2005 tot 

en met 2009. 

Incidenteel Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerend. 

Integratie-uitkering 

Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging van 

gefaseerde overheveling van specifieke rijksuitkeringen. 

Investering De aanschaf of de productie van een kapitaalgoed. 

Jaarrekening 

Eén van de twee onderdelen van de verantwoording. De jaarrekening geeft een 

analyse van de afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde baten en lasten. 

Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de gemeentelijke 

vermogenspositie opgemaakt. 

Jaarverslag 

Eén van de twee onderdelen van de verantwoording. Het jaarverslag bevat de 

meer beleidsmatige onderdelen, zoals de programma- en paragraaf 

verantwoording. 

Kapitaalgoed 

Duurzaam productiemiddel, dat nodig is om de aan de burgers te leveren 

diensten en goederen, te produceren. Daarbij gaat het om een productiemiddel 

dat meerdere jaren meegaat en veelal veel waarde heeft. 

Kapitaallasten 

Deze bestaan uit de componenten afschrijving en rente. Het zijn de 

exploitatiekosten van vaste activa. Deze volgen de levensduur. De rentekosten 

ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Vanwege jaarlijkse 

afschrijving daalt de boekwaarde en nemen de rentekosten af. 

Kasgeldlimiet 

Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden 

geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via 

lang geld worden gefinancierd. 
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Kengetal 

Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in 

geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een programma in 

beeld brengt. 

Kerngegevens 

Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk 

te geven waar het op het desbetreffende werkterrein om gaat. 

Kort geld 

Middelen die worden aangetrokken op de geldmarkt in de vorm van 

kortlopende leningen (looptijd korter dan een jaar). 

Lang geld 

Middelen die worden aangetrokken op de kapitaalmarkt in de vorm van 

langlopende leningen (looptijd langer dan een jaar). 

Leges 

Heffing op een publiekrechtelijke grondslag voor een gemeentelijk goed of een 

gemeentelijke dienst (bijvoorbeeld leges paspoorten, leges 

bouwvergunningen). Het totaal van de gemeentelijke leges mag niet meer dan 

kostendekkend zijn. 

Liquiditeitsplanning 

Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor 

financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht 

daarin wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden 

genomen. 

Missie 

Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, bezien vanuit de 

maatschappelijke functie die zij vervult. 

Nominale begroting 

De raming van baten en lasten die is opgenomen in het boekwerk van de 

programmabegroting. Behandeling en vaststelling vinden plaats tijdens de 

begrotingsbehandeling in november. 

Nominale compensatie De compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. 

Normeringssystematiek 

Ook wel bekend als 'samen de trap of, samen de trap af'. Volgens deze 

systematiek is de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 

gekoppeld aan de omvang van de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven. Als de 

relevante rijksuitgaven stijgen, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds 

toe; dalen de rijksuitgaven, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds af. 

In de jaren 2009, 2010 en 2011 heeft het Rijk de normeringssystematiek 

buiten werking gesteld. 

Ombuiging Verlaging van de uitgaven ten opzichte van een eerder vastgelegd ijkpunt. 

Omslagrente 

De rekenrente die de Centrale Treasury gebruikt voor het berekenen van de 

rentelasten over de gedane investeringen. Deze rente is onderdeel van de 

kapitaallasten en wordt doorberekend aan de diensten. 

Onderuitputting Onderbesteding van budgetten in enig jaar. 

Openeinderegelingen 

Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op een 

geldelijke bijdrage van de overheid (of van een sociaal fonds). Dit ongeacht of 

de overheid hiervoor voldoende budget heeft. Alleen door het aanpassen van 

de voorwaarden die in de regeling worden gesteld, kan de overheid het beroep 

op een openeinderegeling beheersen. 

Output kengetal 

Een output kengetal is een kengetal dat aangeeft welke prestatie de gemeente 

levert voor het te realiseren maatschappelijk effect. 

Precariobelasting 

Recht voor het gebruik van openbare grond of water. Het recht kan worden 

geheven van degene die voorwerpen onder, op of boven openbare 

gemeentegrond of water heeft of van degene voor wie dit gebeurt. 

Privatisering 

Vorm van verzelfstandiging, waarbij door de overheid verrichte taken hetzij 

onder een minder directe vorm van overheidsinvloed worden gesteld, hetzij 

geheel aan die overheidsinvloed worden onttrokken. 
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Programmabegroting 

Het overzicht van de verwachte baten en lasten, opgesteld volgens het Besluit 

Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De 

programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsbegroting en de financiële 

begroting, die op hoofdlijnen inzicht geven in het voorgestane beleid en de 

daarmee samenhangende financiële middelen voor het komend jaar en de 

daarop volgende drie jaren. De programmabegroting wordt door de 

gemeenteraad vastgesteld. 

Programmaverantwoording 

Overzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten. De 

programmabegroting is opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. De 

programmaverantwoording dient ter verantwoording van het uitvoeren van de 

programmabegroting. 

Publiekprivate 

samenwerkingsconstructie (PPS) 

Vorm van samenwerking tussen markt en overheid. Hierbij wordt gezocht naar 

een institutionele vormgeving waarin het bereiken van synergie-effecten en een 

efficiënte allocatie van schaarse middelen centraal staan. 

Recapitulatiestaat (geconsolideerd) 

Samenvattend overzicht van de belangrijkste (hoofd)taken van de gemeente en 

de daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. 

Recht 

Wordt geheven ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening 

(bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing). Een recht mag maximaal kostendekkend 

zijn. 

Reserve grondexploitatie 

Het weerstandsvermogen dat dient als buffer voor de risico’s die worden 

gelopen bij grondexploitaties. 

Reserves  

Dit betreft in beginsel vrij aanwendbare middelen. Daarom behoren ze tot het 

eigen vermogen. De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en 

bestemmingsreserves. 

Retributie Zie recht. 

Risicomodel 

Overzicht van risico’s zoals bekend bij het aanbieden van de 

programmabegroting en de -verantwoording. 

Risicovoorzieningen  

Voorzieningen die betrekking hebben op gekwantificeerde risico’s, niet zijnde 

de risico’s over de apparaatskosten (deze laatste worden gedekt door de 

algemene reserve en/of bedrijfsreserves). 

Single Informatie Single Audit (SISA) 

Project dat tot doel heeft de verantwoordings- en controle-informatie van de 

gemeente aan het Rijk te stroomlijnen en te vereenvoudigen/verminderen. Per 

specifieke uitkering is geen aparte accountantsverklaring meer vereist. 

Volstaan kan worden met de jaarrekening, met daarbij gevoegd een bijlage met 

een aantal gegevens per specifieke uitkering. 

Specifieke uitkering Zie: doeluitkering. 

Stelpost 

Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek 

benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn. 

Structureel 

Jaarlijks terugkerend. Structurele kosten dienen door structurele opbrengsten 

te worden gedekt. 

Subsidie 

Overdracht van de gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als 

natuurlijke personen. 

Technische wijziging 

Een wijziging van de begroting die ofwel beleidsarm is of een administratieve 

verwerking van een al genomen besluit. 

Treasury Dit betreft het geheel van activiteiten in verband met de financiering. 

Treasuryparagraaf 

De treasuryparagraaf vormt na inwerkingtreding van de Wet financiering 

Decentrale Overheden (FIDO) een onderdeel van de programmabegroting en de 

verantwoording. In de programmabegroting wordt ingegaan op de 

beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor de komende jaren en in het 

bijzonder voor het eerstkomende jaar. In de programmaverantwoording wordt 

ingegaan op de verschillen tussen de plannen en de realisatie van daarvan. 
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Treasurystatuut 

Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en 

organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens bevat het 

treasurystatuut regels over de inhoud, vorm en periodiciteit van de 

verantwoordingsinformatie over de treasury. 

Van derden verkregen middelen 

Middelen, die doorgaans onder strikte condities zijn verkregen van derden, 

veelal de rijks- of provinciale overheid. Niet bestede middelen waaraan een 

minder strikte bestemming is gegeven of waarin een eigen gemeentelijke 

bijdrage is opgenomen worden vanwege de ruimere mate van keuzevrijheid 

gerangschikt onder de bestemmingsreserves. Indien de gemeente een bijdrage 

levert aan een in hoofdzaak met behulp van rijksbijdragen bekostigd 

programma, dan wordt bij de jaarrekening verondersteld dat de rijksbijdrage 

eerst wordt benut. Eventuele overschotten betreffen dus de gemeentelijke 

bijdrage en zijn vrij besteedbaar. 

Verantwoording Zie programmaverantwoording. 

Verplichting  

Contractuele overeenkomst tot het betalen van een vast bedrag aan een 

bekende partij. 

Voorziening 

Verplichting met een voorwaardelijk karakter. Deze wordt op de balans 

gerekend tot het vreemd vermogen. Ze wordt getroffen voor toekomstige 

uitgaven, waarvan de oorzaak zich al heeft voorgedaan. Een voorziening moet 

dekkend zijn voor de achterliggende voorwaardelijke verplichting. 

Voorzieningen worden onderscheiden in risico- en egalisatievoorzieningen. 

Weerstandsvermogen 

Maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van 

risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar 

komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare 

weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen 

zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen). 
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