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1. Inleiding 

Voorwoord 

In november 2021 is door de gemeenteraad de begroting 2022 vastgesteld. Gedurende het jaar wordt uw raad 

door het college twee keer geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. 

Dit gebeurt met de voorjaarsnota (in mei) en de najaarsnota (in september/oktober). In deze zgn. 

tussenrapportages worden afwijkingen op het beleid en financiën toegelicht. Deze Voorjaarsnota 2022 heeft als 

peildatum 1 maart 2022 en heeft daarmee betrekking op de eerste twee maanden van 2022 en bevat de 

ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de begroting 2022 (in november 2021) hebben voorgedaan die 

moeten worden verwerkt in de begroting 2022. De voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over het 

begrotingsjaar 2022 van ons college.  

Leeswijzer 

De nota bestaat uit: 

▪ Hoofdstuk 2 bevat de beleidsmatige afwijkingen per programma. 

▪ Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de verwachte financiële afwijkingen over het huidige 

begrotingsjaar, waarbij naast de afwijkingen per programma de belangrijkste afwijkingen op 

het gebied van de algemene dekkingsmiddelen aan bod komen.  

▪ Hoofdstuk 4 bevat de kredietaanvragen. 

▪ Hoofdstuk 5 geeft de impact op de financiële positie weer. 

▪ Hoofdstuk 6 bevat de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.  

▪ Hoofdstuk 7 is de risicoparagraaf waarin we nieuwe risico’s beschrijven ten opzichte van de 

begroting 2022 of risico’s waarvan de impact substantieel is veranderd. 

Resultaat voorjaarsnota  

In onderstaande tabel staan achtereenvolgens: 1) de begroting na wijzigingen, 2) de effecten van de 

voorjaarsnota en 3) de gewijzigde begroting na (goedkeuring van) de voorjaarsnota weergegeven. De begroting 

na wijziging betreft de begroting 2022 en de begrotingswijzigingen die zijn aangenomen door de gemeenteraad 

na vaststelling van de begroting tot op heden. 

 Begroting na 

wijzigingen 
Voorjaarsnota  

Begroting na 

Voorjaarsnota 

Totaal programma’s 60.579.697 845.200 61.424.897 

Totaal algemene dekkingsmiddelen -61.244.658 -2.060.822 -63.305.480 

Resultaat voor bestemming -664.961 -1.215.622 -1.880.583 

Toevoeging aan reserves 0 0    0 

Onttrekking aan reserves -556.211 0 -556.211 

Resultaat na bestemming -1.221.172 -1.215.622 -2.436.794 

Baten en voordelen worden met een “min” teken gepresenteerd. 

 

Wanneer er zich dit jaar geen aanvullende financiële ontwikkelingen voordoen, verwachten wij over het jaar 2022 

een batig saldo van € 2.436.794. 

Het verwachte resultaat van de Voorjaarsnota wijkt in positieve zin € 1.215.622 af van het saldo van de begroting 

na wijzigingen. De belangrijkste afwijkingen zijn: opvang Oekraïners, verbeterprogramma Financiën CBR 

(Cyclisch, Betrouwbaar en Rechtmatig) en de gestegen kosten sociaal domein.  Een nadere analyse van de 

financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging treft u aan in hoofdstuk 3. 
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2. Beleidsmatige Afwijkingen 

Dit hoofdstuk beschrijft afwijkingen in (de uitvoering) van het beleid zoals beschreven in de begroting 2022 en 

door de gemeenteraad is goedgekeurd op 4 november 2021. 

Burger, bestuur en ondersteuning  

Geen beleidsmatige afwijkingen. 

Veiligheid 

Geen beleidsmatige afwijkingen. 

Verkeer vervoer en waterstaat 

Geen beleidsmatige afwijkingen. 

Economie 

Geen beleidsmatige afwijkingen. 

Onderwijs 

Geen beleidsmatige afwijkingen. 

Sport, cultuur en recreatie 

Kunst- en collectiebeheer 

We voeren herstelwerkzaamheden uit aan het Herdenkingsmonument van Jaap Kaas.  

Sociaal domein 

Geen beleidsmatige afwijkingen. 

Volksgezondheid en milieu 

Geen beleidsmatige afwijkingen. 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Aardgasvrije Wijk Brandenburg West 

In 2021 hebben wij technisch onderzoek laten uitvoeren ter voorbereiding op een aanvraag voor een subsidie in 

het kader van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken voor de wijk Brandenburg West in Bilthoven. Daarnaast zijn wij 

gezamenlijk met de energiecoöperatie BENG! een participatietraject gestart voor deze wijk. Onze inspanningen 

hebben geleid tot honorering van de subsidie van € 3,7 miljoen door de rijksoverheid. De subsidie zal de 

komende jaren ingezet worden om zoveel mogelijk woningen in deze wijk te voorzien van een alternatief voor het 

gebruik van aardgas. In 2022 gaan we verder met de planvorming voor deze energietransitie. 

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien 

Geen beleidsmatige afwijkingen. 
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3. Financiële afwijkingen 

3.1. Financieel overzicht per programma 

 

Programma 
Primaire 

Begroting 

Tussentijdse 

besluiten1 

Begroting na 

wijzigingen 

Voorjaars 

nota 

Stand 

voorjaarsnota 

Bestuur en ondersteuning 3.295.805 0 3.295.805 156.000 3.451.805 

Veiligheid 4.063.842 0 4.063.842 -54.000 4.009.842 

Verkeer, vervoer en waterstaat 4.334.306 94.900 4.429.206 0 4.429.206 

Economie 179.326 0 179.326 0 179.326 

Onderwijs 3.921.723 0 3.921.723 0 3.921.723 

Sport, cultuur en recreatie 7.638.865 0 7.638.865 30.000 7.668.865 

Sociaal domein 32.743.025 0 32.743.025 612.100 33.355.125 

Volksgezondheid en milieu 1.871.770 2.110 1.873.880 361.100 2.234.980 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.434.025 0 2.434.025 -260.000 2.174.025 

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien -61.247.658 3.000 -61.244.658 -2.060.822 -63.305.480 

Resultaat voor mutaties reserves -764.971 100.010 -664.961 -1.215.622 -1.880.583 

Stortingen in reserves  0 0 0 0 0 

Onttrekkingen uit reserves -556.211 0 -556.211 0 -556.211 

Resultaat -1.321.182 100.010 -1.221.172 -1.215.622 -2.436.794 

Baten en voordelen worden met een “min” teken gepresenteerd.  

1 De categorie tussentijdse besluiten betreft de set besluiten die in december 2021 is genomen naar aanleiding van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2020 

 

Vertaling bevindingen accountant Jaarrekening (tussentijds besluit) 

Op 21 december 2021 is er door uw raad een besluit genomen naar aanleiding van de bevindingen van de accountant. Hierin is voor 2022 een begrotingswijziging opgenomen 

met een saldo van € 125.058. Bij verwerking van de begrotingswijziging is gebleken dat het juiste saldo € 100.010 bedraagt. Het verschil (batig saldo) ad € 25.048 wordt 

meegenomen in de begrotingswijziging bij deze voorjaarsnota. 
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3.2. Budgetverschuivingen tussen programma’s 

Het totale verschil binnen de programma’s bestaat uit budgetverschuivingen en financiële afwijkingen. De 

budgetverschuivingen zijn administratieve begrotingswijzigingen die per saldo geen effect hebben op het 

begrotingsresultaat. Wanneer budgetverschuivingen tussen programma’s plaats vinden is dat een 

raadsbevoegdheid. Daarom worden deze budgetverschuivingen in deze rapportage voorgelegd aan de raad. 

Onderwerp Lasten Baten Saldo I/S 

Accountant      

Burger, bestuur en ondersteuning 45.500  45.500 S 

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting 

en onvoorzien 
-45.500  -45.500 S 

Formatie Kunst en collectiebeheer     

Sport, cultuur en recreatie 30.000  30.000 S 

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting 

en onvoorzien 
-30.000  -30.000 S 

Detachering     

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting 

en onvoorzien 
-50.000 -50.000 0 S 

Handhavingstaken ODRU     

Volksgezondheid en milieu  260.000  260.000 S 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing -260.000  -260.000 S 

Registratiesysteem (MOOR) m.b.t. kabels en leidingen     

Verkeer, vervoer en waterstaat 36.100 36.100 0 S 

Totaal -13.900 -13.900 0  

In de kolommen ‘Lasten’ en ‘Baten’ wordt aangegeven of de Lasten of Baten toenemen (positief bedrag) of afnemen (negatief 

bedrag). In de kolom ‘Saldo’ wordt een voordeel worden met een “min” teken gepresenteerd. 

 

Accountant  

Bij de Najaarsnota 2021 is besloten om het budget voor de accountantscontrole ad € 85.000 over te hevelen naar 

het budget van de gemeenteraad. Bij de begroting is dit niet goed verwerkt waardoor een deel van het budget 

nog op overhead staat begroot. We stellen voor om dit te corrigeren. 

Formatie Kunst en collectiebeheer 

De formatie-uitbreiding zoals vermeld in de kadernota 2022 voor kunst en collectiebeheer is niet juist verwerkt in 

de begroting. Daardoor zijn deze middelen in het programma Algemene dekkingsmiddelen, overhead, 

vennootschapsbelasting en onvoorzien terecht gekomen. Deze horen op het programma Sport, cultuur en 

recreatie. 

Detachering 

De gemeente heeft enkele medewerkers in dienst die worden gedetacheerd naar externe partijen. De kosten voor 

deze medewerkers worden doorbelast. Het aantal gedetacheerden is teruggelopen, waardoor de kosten en 

opbrengsten in gelijke mate dalen. 

Handhavingstaken ODRU 

In 2011 zijn de handhavingstaken overgedragen aan de ODRU. Er is toen een tijdelijk contract afgesloten voor af 

te nemen uren voor een periode van 10 jaar. Dit contract is in december 2021 verlopen. De tijdelijke uren werden 

bekostigd uit het budget voor de omgevingsvergunningen. Met ingang van 2022 worden deze uren overgeheveld 

naar de zo geheten “gegarandeerde uren”, die door de gemeente contractueel worden afgenomen.  De 

gegarandeerde uren worden bekostigd uit het budget voor milieubeleid. Daarom stellen we voor dit bedrag ad     

€ 260.000 over te hevelen van programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing naar 

programma Volksgezondheid en milieu. 
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Registratiesysteem (MOOR) m.b.t. kabels en leidingen 

Het digitale registratiesysteem is aangeschaft om het goedkeuringstraject van aanvragen en meldingen die op 

grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) worden gedaan te faciliteren. 

De kosten van een digitaal registratiesysteem worden per 1-1-2022 verrekend in de legestarieven. Dit is al 

verwerkt in de legestarieven zoals vastgesteld in de legesverordening maar de kosten en opbrengsten waren nog 

niet verwerkt in de begroting. 

3.3. Financiële afwijkingen per programma 

Onderstaande tabel toont de totale afwijking per programma (kolom Voorjaarsnota) zoals vermeld in paragraaf 

2.1 en de budgetverschuivingen zoals vermeld in paragraaf 2.2. De afwijkingen (laatste kolom) worden per 

programma in deze paragraaf besproken. 

Programma 
Voorjaars 

nota 

Verschui 

vingen 

Afwijking 

en 

Burger, bestuur en ondersteuning 156.000 45.500 110.500 

Veiligheid -54.000 0 -54.000 

Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 

Economie 0 0 0 

Onderwijs 0 0 0 

Sport, cultuur en recreatie 30.000 30.000 0 

Sociaal domein 612.100 0 612.100 

Volksgezondheid en milieu 361.100 260.000 101.100 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing -260.000 -260.000 0 

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien -2.060.822 -75.500 -1.985.322 

Totaal -1.215.622 0 -1.215.622 

Baten en voordelen worden met een “min” teken gepresenteerd.  

Burger, bestuur en ondersteuning 

Onderwerp Lasten Baten Saldo I/S 

Verkiezingen 61.000  61.000 I 

Uitvoering Integraal Ruimtelijk Perspectief U10 49.500  49.500 S 

Totaal 110.500 0 110.500  

In de kolommen ‘Lasten’ en ‘Baten’ wordt aangegeven of de Lasten of Baten toenemen (positief bedrag) of afnemen (negatief 

bedrag. In de kolom ‘Saldo’ wordt een voordeel met een “min” teken gepresenteerd. Dit geldt ook voor de tabellen bij de 

overige programma’s. 

 

Verkiezingen 

Het budget voor de verkiezingen was niet verhoogd met extra kosten vanwege corona. De extra maatregelen bij 

de verkiezingen vanwege corona (extra stemdagen) en de hertelling van de stemmen leiden tot extra kosten. 

Vanuit de algemene uitkering is in de decembercirculaire ruim € 61.000 extra beschikbaar gesteld voor de 

verkiezingen. We stellen voor om deze in te zetten voor de extra kosten voor de verkiezingen. 

Uitvoering Integraal Ruimtelijk Perspectief U10 

In november 2021 is het IRP REP door de gemeenteraad vastgesteld als bouwsteen voor de omgevingsvisie. In 

dit raadsvoorstel stond voor De Bilt een financiële bijdrage ad. € 49.500 vermeld, voor de periode tot eind 2022 

(Fase 4). De financiële verdeelsleutel die binnen de U10 wordt gehanteerd is op basis van inwonersaantal. 

Conform het voorstel van november 2021 wordt dit verwerkt in de voorjaarsnota.  
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Veiligheid 

Onderwerp Lasten Baten Saldo I/S 

Veiligheidsregio Utrecht -54.000  -54.000 I/S1 

Totaal -54.000 0 -54.000  

1 Deze afwijking betreft deels een structurele stijging van de kosten. In de kadernota 2023 wordt dit nader toegelicht. 

 

Veiligheidsregio Utrecht 

Op basis van de voorlopige jaarstukken 2021 van de VRU kunnen wij een teruggave van € 71.000 verwachten. 

Voor 2022 is er een geactualiseerde begroting gemaakt waarbij de gemeentelijk bijdrage voor gemeente De Bilt 

stijgt met € 17.000. Dit komt door de bijstelling van de loon- en prijsaanpassing die hoger is dan de indexering 

die wij toepassen binnen onze begroting. 

Verkeer, vervoer en waterstaat 

Geen financiële afwijkingen. 

Economie 

Geen financiële afwijkingen. 

Onderwijs 

Geen financiële afwijkingen. 

Sport, cultuur en recreatie 

Geen financiële afwijkingen. 

Sociaal domein 

Onderwerp Lasten Baten Saldo I/S 

Onderwijsroute in het kader van de inburgeringswet 37.500 37.500 0 I 

Hotel- en accommodatieregeling statushouders (HAR) 41.400 41.400 0 I 

Opvang Oekraïners 335.000  335.000 I 

Re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand 109.300  109.300 I 

Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag 167.800  167.800 S 

Totaal 691.000 78.900 612.100  

 

Ontwikkelingen in de jeugdhulp leiden tot hogere kostenramingen 

In het mededelingenblad 2022/12 is een mededeling opgenomen inzake een aantal ontwikkelingen in de 

jeugdhulp die leiden tot hogere kostenramingen. Het betreft de volgende onderdelen: 

 Subsidie Samen Veilig Midden Nederland.  

 Kostenstijging Essentiele functies. 

 Stijging tarieven verblijf als gevolg van kostprijsonderzoek. 

Het is op dit moment nog te vroeg om te bepalen of deze hogere kosten gaan leiden tot een overschrijding van 

het budget. Het risico van een overschrijding hebben we opgenomen in de risicoparagraaf van deze 

voorjaarsnota.  

Onderwijsroute in het kader van de inburgeringswet 

Tijdens de inkoop van inburgeringstrajecten bleek landelijk dat trajectaanbieders niet geïnteresseerd waren in de 

Onderwijsroute omdat zij deze inburgeringsroute niet rendabel vonden. Om die reden heeft het Rijk het 

bijbehorende budget opgehoogd ter overbrugging van extra kosten. Het betreft een aanvullende SPUK 
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(Specifieke uitkering) uitkering. Dit extra budget zullen wij, conform de afspraken, naar de RDWI doorsluizen voor 

een adequate uitvoering van de Onderwijsroute. 

Hotel- en accommodatieregeling statushouders (HAR) 

Wegens het gebrek aan voldoende huurwoningen, kunnen gemeenten gebruik maken van de Hotel- en 

accommodatieregeling om gekoppelde statushouders voor maximaal zes maanden onderdak aan te bieden in 

accommodaties binnen de gemeentegrenzen. Om die reden hebben wij voor drie statushouders gebruik gemaakt 

van deze regeling. In februari 2022 hebben wij een voorschot van € 41.400 ontvangen voor deze regeling. De 

kosten worden één op één vergoed door het COA. Als een statushouder binnen zes maanden wordt uitgeplaatst 

naar vervolg huisvesting, wordt dit vaste bedrag niet teruggevorderd. 

Opvang Oekraïners 

In het 1e kwartaal van 2022 werden wij geconfronteerd met de noodzaak tot het opvangen van vluchtelingen uit 

Oekraïne in verband met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Wij hebben aangeboden om in onze gemeente 

100 vluchtelingen voor midden lange en lange termijn op te vangen. Deze opvang brengt extra kosten met zich 

mee. Deze kosten bestaan uit 4 onderdelen:  

 Inrichten gemeentehuis voor tijdelijke opvang van ongeveer 8 weken: € 200.000 

 Leefgeld, voor 5 weken: € 30.000 

 Projectleiding gedurende heel 2022: € 80.000 

 Start krediet voor zoeken en inrichting meer structurele opvangruimte: € 25.000 

De werkzaamheden die samenhangen met het inrichten van het gemeentekantoor en de opvang van de 

Oekraïners op korte en langere termijn, zetten wij zoveel mogelijk eigen mensen in. De projectleiding hebben wij 

niet met eigen capaciteit kunnen invullen, we maken gebruik van een ingehuurde projectleider. Hierdoor zal 

regulier werk vertraging oplopen omdat de inzet ten behoeve van opvang Oekraïners gevolgen heeft voor de 

werkzaamheden die de eigen mensen normaal uitvoeren. Het gaat onder meer om het opstellen van de 

woonzorgvisie en actualisatie APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 

De verwachting is dat de gemaakte kosten volledig zullen worden vergoed door het Rijk. Aangezien we hier nog 

geen concrete toezegging voor hebben en we nog niet weten aan welke eisen we moeten voldoen, nemen we 

deze inkomsten nu niet op. Indien de vergoeding ontoereikend is, komen de kosten ten laste van onze eigen 

middelen.  

Re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand 

In de septembercirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor:  

▪ re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden 

▪ een tijdelijke impuls voor re-integratie om dienstverlening te intensiveren aan mensen die als 

gevolg van de coronacrisis de bijstand instromen 

▪ toename van armoede- en schuldenproblematiek, het gemeentelijk schuldenbeleid en voor de 

bijzondere bijstand 

Het aantal bijstandsgerechtigden is in onze gemeente in het eerste kwartaal 2022 gestegen. Naar verwachting 

blijft het bestand stijgen. Dat leidt tot meer uitvoeringskosten door de RDWI in 2022.Daarnaast leidt de 

wetswijziging vroeg signalering schulden, de gezamenlijke huisbezoeken van de RDWI en Mens De Bilt tot extra 

kosten leiden. Daardoor stijgt het aantal inwoners dat een beroep doet op schulddienstverlening licht.  

Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag 

Ook in De Bilt wonen gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire. Naast de hersteloperatie voor getroffen 

ouders en kinderen, heeft de Rijksoverheid erkend dat er maatregelen nodig zijn die structureel tot brede 

verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening 

bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. De rijksoverheid heeft via de decembercirculaire 

2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode tot en met 2027.  
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Volksgezondheid en milieu 

Onderwerp Lasten Baten Saldo I/S 

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval 266.700 252.200 14.500 S 

GGD regio Utrecht 86.600  86.600 S 

Totaal 353.300 252.200 101.100  

 

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval 

Ten behoeve van juiste verwerking van financiële informatie voor onder andere onze belastingaangifte zijn de 

budgetten van de inzameling en verwerking huishoudelijk afval opnieuw ingedeeld. Vanwege grotere 

tariefstijgingen op enkele posten dan waar in de indexatie bij de begroting rekening mee gehouden was, is het 

nadeel na alle verschuivingen in totaal € 14.500. Dit nadeel kan voor 2022 niet worden verwerkt in de tarieven.  

GGD regio Utrecht 

Bij de besluitvorming door uw college over de begrotingswijziging 2021-1 GGDrU is aangegeven dat deze 

wijziging doorwerkt in onze begroting 2022 en leidt tot een nadeel dat we verwerken via de Voorjaarsnota 2022. 

De GGDrU verwerkt de uitvoeringskosten Samenwerkingsovereenkomst 2022 gemeente De Bilt in haar begroting 

bij het opstellen van de begrotingswijziging 2022-1 GGDrU die we in de loop van 2022 ontvangen. De kosten voor 

de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst 2022 GGDrU (maatwerk) worden gedekt vanuit de budgetten 

in de gemeentebegroting 2022. 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Geen financiële afwijkingen.  

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien 

Onderwerp Lasten Baten Saldo I/S 

Uitvoering verbeterprogramma financiën CBR  250.000  250.000 I 

Intensivering informatieveiligheid RID 43.000  43.000 S 

Werving en selectie 60.000  60.000 I 

Algemene uitkering 0 2.338.322 -2.338.322 I/S 

Totaal 353.000 2.338.322 -1.985.322  

 

Uitvoering verbeterprogramma financiën CBR (Cyclisch, Betrouwbaar en Rechtmatig) 

Naar aanleiding van het accountantsrapport bij de jaarrekening 2020 is aan uw raad gemeld dat het college een 

verbeterplan wilde opstellen. Dit plan is inmiddels gereed en afgestemd met de accountant en de Audit 

Commissie en ter kennisname naar uw raad gestuurd. Tijdens de vergadering van de Audit Commissie van 28 

februari heeft de Audit Commissie uitgesproken dat de uitvoering van dit verbeterprogramma niet mogelijk is 

zonder extra inzet en middelen omdat het reguliere werk ook doorgang moet vinden. De Audit Commissie heeft 

hierover ook een brief aan de Gemeenteraad geschreven. Voor 3 onderdelen zijn extra middelen nodig: 

 De inzet van een bureau om de Financiële Administratie te optimaliseren, terwijl het gewone 

werk doorgaat. 

 Inzet van extra capaciteit voor procesoptimalisatie om het beschrijven van processen een extra 

impuls te geven.  

 Extra inzet vanuit de accountant omdat onze eigen Interne Controle nog onvoldoende is. 

We zien geen ruimte om deze kosten te dekken vanuit de reserve personele knelpunten. Zie ook de toelichting in 

hoofdstuk 6; Bedrijfsvoering. 

Intensivering informatieveiligheid RID 

Als gevolg van de toegenomen dreiging op het gebied van informatieveiligheid is na de crisis rond de Log4J 

kwetsbaarheid een inventarisatie van maatregelen om het netwerk te beveiligen verricht. De kosten hiervoor 

leiden tot een verhoging van de bijdrage aan de verbonden partij RID. 
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Werving en selectie 

Alle gemeenten in Nederland kampen al een poos met een zeer krappe arbeidsmarkt, met als gevolg dat 

vacatures zeer moeilijk vervuld worden. Ook onze gemeente heeft hier last van. Om de vacatures gevuld te 

krijgen moet vaak extra geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld in specialistische werving. 

We zien geen ruimte om deze kosten te dekken vanuit de reserve personele knelpunten. Zie ook de toelichting in 

hoofdstuk 6; Bedrijfsvoering. 

Algemene uitkering 

De algemene uitkering stijgt naar aanleiding van de mutaties in de september- en decembercirculaire 2021. De 

mutaties zijn verwerkt zoals ook is voorgesteld in de raadsbrieven die naar aanleiding van de circulaires zijn 

verstuurd en hieronder weergegeven.  

Ontwikkeling Algemene uitkering  Baten 

Begroting 2022  59.006.577 

Septembercirculaire  1.874.824 

Uitkeringsfactor 1.730.252  

Ontwikkeling uitkeringsbasis 191.579  

Taakmutaties (waaronder extra middelen voor Jeugd) 2.185.872  

Integratie-, Decentralisatie- en Suppletie Uitkering (IU, DU, SU) -35.795  

Aanvullende corona middelen 109.322  

Stelposten1 -2.310.012  

Overige 3.607  

Decembercirculaire  463.497 

Uitkeringsfactor/ basis 75.600  

Taakmutaties 326.735  

Gemeenteraadsverkiezingen 61.161  

Totaal Algemene uitkering  61.344.898 

1 Naar aanleiding van de brief van BZK van 29 juni 2021 (kenmerk 2021-0000324897) hadden wij al geanticipeerd op extra 

middelen voor Jeugdzorg.  
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4. Kredietaanvragen 

Bij de jaarrekening over 2020 is geconstateerd dat er investeringen waren gepland die niet ten laste van de 

diverse voorzieningen voor onderhoud mochten worden gebracht maar geactiveerd dienden te worden. Voor 

2021 is daarom in december 2021 een aanvullend besluit genomen om voor investeringen die in 2021 zijn gestart 

alsnog kredieten beschikbaar te stellen. Voor de investeringen die we starten in 2022 moeten nu de kredieten 

beschikbaar worden gesteld. We stellen kredieten vast voor de totale kosten van de investering, voor een aantal 

investeringen geldt dat er voor een deel van deze kosten dekking is vanuit een subsidie of rioolheffing. Dit wordt 

bij de diverse kredieten toegelicht. De kosten minus de subsidie worden geactiveerd en als kapitaallasten 

verwerkt in onze begroting. Wanneer sprake is van dekking uit rioolheffing, worden de kapitaallasten ten laste 

gebracht van de rioolheffing. In het onderstaande overzicht zijn kredieten opgenomen die niet in de begroting 

2022 zijn vermeld bij de investeringen.  

Onderwerp Krediet 

Inrichting Leyenseweg 201.000 

Kerkweg Westbroek 300.000 

Herinrichting La Plata 475.000 

Herinrichting Molenweg 200.000 

Van der Helstlaan 100.000 

Zonnepanelen zwembad 60.000 

Kantplanken voetbalvelden 90.000 

Container met pers voor grofvuil 62.000 

Verkeerscirculatieplan / vervanging verkeersregelinstallatie 100.000 

Ophogen krediet herinrichting drie kruispunten en directe omgeving t.b.v. verkeerscirculatieplan 21.000 

Ledverlichting sportvelden 313.000 

Totaal 1.922.000 

 

Inrichting Leyenseweg 

De Leyenseweg wordt opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De totale 

projectkosten bedragen € 201.000. Via de subsidie Snelfietsroute is er een subsidie van € 187.600 door de 

provincie Utrecht beschikbaar gesteld. Het saldo wordt geactiveerd en als kapitaallasten verwerkt in de begroting.  

Kerkweg Westbroek 

De Kerkweg in Westbroek moet worden vervangen.  

Herinrichting La Plata 

De wijk La Plata wordt klimaat adaptief ingericht en krijgt een nieuwe inrichting op wegniveau. De totale 

projectkosten bedragen € 475.000. Via de Impulsregeling Klimaatadaptatie is er een subsidie van € 200.000 van 

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar gesteld. Subsidie wordt ingezet als dekking van het 

krediet.  

Herinrichting Molenweg 

Deze weg wordt klimaatadaptief ingericht. De elementenverharding wordt vervangen door nieuwe verharding. 

Van der Helstlaan 

Bij deze weg wordt het riool vervangen. Na vervanging van het riool wordt de weg opnieuw geasfalteerd.  

Zonnepanelen zwembad 

Bij de bouw van het zwembad Brandenburg zijn 100 zonnepanelen geïnstalleerd. Gelet op de stijgende prijzen 

voor stroom en onze duurzaamheidsambitie stellen we voor om 200 extra zonnepanelen op het dak van het 

zwembad te installeren om een deel van het stroomverbruik van het zwembad op te vangen. 

Kantplanken voetbalvelden 

In afwachting van de ontwikkelingen in de markt en duidelijkheid in de wetgeving is voorgaande jaren nog niet 

geïnvesteerd in kantplanken bij kunstgras voetbalvelden. I.v.m. milieuwetgeving hebben we de zorgplicht om 
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verspreiding van rubberkorrels uit de kunstgras voetbalvelden tegen te gaan. Onderdeel van die plicht is in ieder 

geval het aanbrengen van kantplanken rondom de velden.  

Container met pers voor grofvuil 

De pers met container voor de inzameling van het grofvuil op de milieustraat is aan vervanging toe, de kosten 

voor het onderhoud stijgen sterk. Evenals eerder bij de papierpers kiezen we voor een grotere container 

waardoor veel transportritten worden uitgespaard.  

Verkeerscirculatieplan / vervanging verkeersregelinstallatie 

De verkeersregelinstallatie op kruispunt Biltse Rading / Blauwkapelseweg is volledig afgeschreven en heeft geen 

rest levensduur meer. De installatie vervangen we in het kader van het verkeerscirculatieplan. 

Ophogen krediet herinrichting drie kruispunten en directe omgeving t.b.v. verkeerscirculatieplan 

Asfaltverharding wordt vervangen op de Biltse Rading vanaf de kruising met Blauwkapelseweg richting 

gemeentegrens. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met Verkeerscirculatieplan (VCP) werkzaamheden 

en samen aanbesteedt. 

Ledverlichting sportvelden 

De vervangingen van veld verlichting door ledverlichting is bij de meeste verenigingen gepland als de huidige 

schijnwerpers zijn afgeschreven. Dit is in de periode 2027 tot 2031. We stellen voor om in samenwerking met de 

sportverenigingen te investeren in Ledverlichting voor de sportvelden. Sportverenigingen die bij de gemeente 

huren betalen de energierekening voor de verlichting. De gemeente betaalt de kosten voor onderhoud en 

vervanging. Bij de overgang naar Ledverlichting dalen zowel de kosten voor energieverbruik als voor onderhoud 

en vervanging. Verenigingen kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van ledverlichting waardoor de investering 

lager wordt. De gemeente betaalt mee vanuit de dalende kosten voor onderhoud en vervanging van lampen. Als 

verenigingen ledverlichting aanschaffen dan draagt de gemeente de helft bij van het verschil tussen investering 

en subsidie. Daarmee blijft het voor de gemeente kostenneutraal en wordt het voor verenigingen aantrekkelijk 

om te investeren in ledverlichting. Het gaat in 2022 om een maximale bijdrage van de gemeente van € 100.000. 

 

  



Voorjaarsnota 2022 - Gemeente De Bilt   12 

5. Financiële positie 

Leningenportefeuille 

Ook begin 2022 geldt nog dat financieren met kort geld goedkoper is dan met lang geld. In het najaar van 2021 

hebben we onze leningenportefeuille moeten consolideren en is een langlopende geldlening van €15 miljoen 

aangetrokken. De financiële positie zal op basis van de huidige stand van zaken niet wezenlijk wijzigen. 

Vooralsnog lijkt de geplande financiering met lang geld dit jaar voldoende te zijn. Het feit dat het begrotingssaldo 

toeneemt naar aanleiding van de begrotingswijziging die gepaard gaat met deze voorjaarsnota zal een positief 

effect hebben op de financiële positie. Daar staat tegenover dat we momenteel geconfronteerd worden met een 

ongekend hoge inflatie. Waarschijnlijk zal deze inflatie de kosten opdrijven, ook voor onze gemeente. Deze 

kostenstijging leidt waarschijnlijk tot een afname van het saldo en een dito effect op de financiële positie. 

Reservepositie 

Naar aanleiding van deze voorjaarsnota zijn er geen extra mutaties op reserves voorzien. De verwachte 

reservepositie wijzigt niet. 
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6. Bedrijfsvoering 

Personeel en organisatie 

Formatie en Bezetting 

Onderstaand overzicht geeft de begrote formatie, de actuele formatie en de actuele bezetting weer op 1 maart 

2022.   

 Begroting 2022 
Formatie  

01-03-2022 

Bezetting  

01-03-2022 

Bestuur (inclusief Griffie) 7,18 7,18 6,33 

Ambtelijke Organisatie 221,25 221,25 190,63 

Totaal Organisatie 228,43 228,43 196,96 

 

Verzuim 

Het cumulatieve verzuimpercentage van 2022 is t/m maart 7,64% (was 9,88% bij de najaarsnota), met een 

gemiddelde meldingsfrequentie van 1,25 (was 0,86) en een gemiddelde verzuimduur van 6,7 dagen (was 15,1 

dagen). Er is sprake van een dalende trend. Het verzuim blijft ondanks de daling hoger dan het landelijk 

gemiddelde en blijft een punt van aandacht.  

Personeelskosten 

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020, in september 2021, is er € 750.000 beschikbaar gesteld voor 

knelpunten personeel. Deze middelen zijn gestort in een reserve personele knelpunten. Zoals hierboven 

aangegeven daalt het ziekteverzuim, maar het is nog steeds aanzienlijk, daarnaast is ook nog steeds sprake van 

moeilijk vervulbare vacatures. Wij verwachten daarom dat de inhuur ten behoeve van personele knelpunten in 

2022 vergelijkbaar zal zijn met 2021, dit betekent dat de reserve personele knelpunten volledig zal zijn uitgeput 

en er daarnaast waarschijnlijk nog een overschrijding op personeelslasten zal zijn. De reserve personele 

knelpunten biedt daarmee geen ruimte om bijvoorbeeld extra kosten werving en selectie en kosten 

verbeterprogramma CBR op te vangen. Op een mogelijke overschrijding van de personeelskosten komen wij in de 

najaarsnota terug.  
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7. Risico’s 

Inflatie 

Bij de kadernota 2022 zijn we uitgegaan van een algemene prijsindex van 1,6%. Dit was conform onze beleidslijn 

gebaseerd op de cijfers van het CBS. Voor sommige elementen in de begroting hanteren we in verband met 

landelijke afspraken een aparte index. 

De werkelijke inflatie is veel hoger dan voorzien. Het werkelijk effect voor de gemeente is nog niet volledig in 

beeld. Zo zijn er voor bepaalde goederen en diensten prijsafspraken gemaakt waardoor de inflatie niet direct 

doorwerkt in de kosten. Daarbij moet worden aangetekend dat sommige leveranciers dusdanig in problemen kom 

door de gestegen prijzen dat zij vragen om bestaande afspraken open te breken. Dit kan op basis van de 

contracten omdat de prijsstijgingen boven een bepaalde grens komen.  

Voorbeelden van projecten waarbij we een inflatierisico zien zijn het Nobelkwartier en de jeudghulp. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of we vanuit de algemene uitkering een compensatie voor ze extra kosten 

kunnen verwachten. 

Kostenontwikkeling sociaal domein 

Bij het programma sociaal domein zijn een aantal ontwikkelingen genoemd die leiden tot hogere kostenramingen. 

Deze hogere kostenramingen vormen een risico voor overschrijdingen op de budgetten in het sociaal domein. Met 

de zogenaamde “Biltse Aanpak” sturen wij op de aantallen. Het is op dit moment nog lastig om te bepalen of we 

daarmee binnen het budget blijven.  
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