
13-7-2017 inclusief erratum 

Voorjaarsnota 2017-2021 

Gemeente Almere 





 

 

INHOUDSOPGAVE 

1 INLEIDING ................................................................................................................................................ 7 

1.1 Actualisatie perspectief ............................................................................................................. 8 

1.2 Vooruitblik Programmabegroting 2018 .................................................................................. 10 

1.3 Totaaloverzicht van alle mutaties ........................................................................................... 11 

2 PROGRAMMA’S ...................................................................................................................................... 15 

2.1 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing ...................................................................................... 15 

2.2 Openbare orde en Veiligheid ................................................................................................... 16 

2.3 Sport ......................................................................................................................................... 17 

2.4 Onderwijs .................................................................................................................................. 18 

2.5 Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning ............................................................................ 19 

2.6 Participatie, Werk en Inkomen ................................................................................................ 25 

2.7 Publiekszaken .......................................................................................................................... 27 

2.8 Kunst en Cultuur ...................................................................................................................... 28 

2.9 Beheer Openbare ruimte en Milieu ........................................................................................ 29 

2.10 Ruimte Wonen en Wijken......................................................................................................... 30 

2.11 Economische ontwikkeling ...................................................................................................... 31 

2.12 Bedrijfsvoering en Vastgoed.................................................................................................... 32 

2.13 Financiën .................................................................................................................................. 34 

3 BUDGETTAIR NEUTRALE BIJSTELLINGEN .......................................................................................... 41 

3.1 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing ...................................................................................... 41 

3.2 Veiligheid .................................................................................................................................. 42 

3.3 Sport ......................................................................................................................................... 43 

3.4 Onderwijs .................................................................................................................................. 44 

3.5 Jeugd en maatschappelijke ontwikkeling .............................................................................. 46 

3.6 Participatie, werk en inkomen ................................................................................................ 47 

3.7 Publiekszaken .......................................................................................................................... 49 

3.8 Kunst en cultuur ...................................................................................................................... 49 

3.9 Beheer openbare ruimte en milieu ......................................................................................... 50 

3.10 Ruimte, wonen en wijken......................................................................................................... 52 

3.11 Economische ontwikkeling ...................................................................................................... 56 

3.12 Bedrijfsvoering en vastgoed .................................................................................................... 57 

3.13 Financiën .................................................................................................................................. 58 

4 BIJLAGEN ............................................................................................................................................... 61 

4.1 Actualisatie bestedingsplan groot onderhoud ....................................................................... 61 

4.2 Opvolging aanvaarde moties en amendementen ................................................................... 64 

4.3 Kredieten investeringen gemeentelijk materieel 2017 .......................................................... 67 

4.4 Afkortingenlijst ......................................................................................................................... 69 





Hoofdstuk 1 



Voorjaarsnota 2017-2021  pag. 6 



 

Voorjaarsnota 2017-2021   pag. 7 

1 Inleiding 
 

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2017. Het is net als vorig jaar een financieel-technische voorjaarsnota, waarin 

het lopende begrotingsjaar 2017 wordt geactualiseerd en inzicht wordt gegeven in het bijbehorende meer-

jarenperspectief 2017-2021. De voorjaarsnota laat financieel een positief beeld zien, er is sprake van een 

structureel overschot van € 1,9 miljoen. 

Actualisatie 2017 

Het vertrekpunt van deze voorjaarsnota is de Programmabegroting 2017 die op 10 november 2016 door uw 

raad is vastgesteld. In de begroting is het beleid voor het huidige begrotingsjaar en de komende begrotings-

jaren beschreven. Uitgangspunt is dat beleidsinhoudelijke voorstellen en uitwerkingsopdrachten zoveel 

mogelijk op dat moment worden afgewogen. De voorjaarsnota is in tegenstelling tot de begroting beleids-

arm. Dit houdt in dat de begroting alleen geactualiseerd wordt op punten waar bijstelling echt noodzakelijk 

is. 

 

Bij deze technische bijstelling maken we gebruik van alle vanuit het Rijk bekendgemaakte informatie (zoals 

de gemeentefondscirculaires) en van de realisatiecijfers uit de Programmarekening 2016. Verder worden 

de belangrijkste parameters geactualiseerd, zoals de ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal 

woningen. Door deze technische bijstellingen door te voeren, is de administratie weer op orde en ontstaat 

een zuiver vertrekpunt voor de begrotingsbehandeling dit najaar. 

Financiële positie 

De technische bijstelling van de begroting leidt tot een verbetering van het meerjarenperspectief. Uit de 

meicirculaire van het Rijk blijkt dat we meer gemeentefonds ontvangen, wat leidt tot structurele begro-

tingsruimte van € 1,9 miljoen. Dit is in het meerjarenperspectief af te lezen aan het eindtotaal in 2021, dat 

ook voor alle jaren erna geldt. De aanwending van deze middelen zal worden afgewogen in de Programma-

begroting 2018. Daarnaast hebben wij structureel € 6 miljoen ontvangen voor het sociaal domein; deze 

middelen zullen wij bij de programmabegroting inzetten.  

 

De actualisatie voor de jaren 2017 tot en met 2020 leidt opgeteld tot een plus van bijna € 1 miljoen, vanwege 

het voordeel vanaf 2018. Dit voordeel wordt gebruikt om het nadelige saldo in 2017 van minus € 3,2 miljoen 

te egaliseren. Dit nadelig saldo ontstaat grotendeels als gevolg van de implementatie- en ontwikkelkosten 

veranderagenda, de bijstelling van de businesscase re-integratie en extra kosten voor beschermingsbe-

wind. 

 

Bij de Programmarekening 2016 hebben wij u een beeld geschetst van onze reserve- en schuldpositie. Onze 

reservepositie is in de periode 2009 tot en met 2016 gedaald van € 400 miljoen naar € 275 miljoen. Ook 

hebben wij, vanwege de investeringen in onze grondvoorraad, in de loop der jaren een forse schuldpositie. 

Deze schuld is opgelopen van € 316 miljoen in 2009 naar € 631 miljoen in 2016.  

 

Zowel onze reserve- als onze schuldpositie vraagt de komende jaren dus nog om extra aandacht. Ook uw 

raad heeft hierover via een motie een oproep gedaan. Mede als gevolg hiervan hebben wij bij de Program-

marekening 2016 besloten om hiervoor de reserve ’weerstandsvermogen algemene dienst’ in te stellen. 

Binnen deze nieuwe reserve is nu € 20,7 miljoen beschikbaar. De woningmarkt trekt aan. We verwachten 

daarom de komende jaren positieve resultaten in de grondexploitatie. Hiermee kunnen we de komende 

jaren ook onze reservepositie versterken en onze schuldpositie af bouwen. 

 

Deze voorjaarsnota laat, net zoals de programmarekening, de positieve gevolgen van het economisch her-

stel zien. 
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1.1 Actualisatie perspectief 
 

In onderstaande tabel geven wij een totaalbeeld van de actualisatie die in deze voorjaarsnota wordt doorge-

voerd. Hierbij worden enerzijds onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare knelpunten in de begrotings-

uitvoering 2017 opgelost. Anderzijds wordt het meerjarenperspectief bijgesteld om bij de start van het be-

grotingsproces een actuele stand van zaken te hebben. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de ontwik-

keling van gemeentefonds en gemeentelijke belastingen en de autonome groei van de stad. 

Tabel 1-1 bedragen x € 1.000 

omschrijving  2017 2018 2019 2020 2021 

vertrekpunt na Programmabegroting 2017       80 80 

actualisatie perspectief           

implementatie- en ontwikkelkosten veranderagenda -1.000   500 500   

businesscase re-integratie -1.600         

beschermingsbewind -1.000         

sociaal domein 0         

actualisatie WABO 1.500         

overige actualisatie 2017 -1.123         

actualisatie meerjarenperspectief  1.401 1.626 1.408 1.814 

budgettair neutrale voorstellen 0 0 0 0 0 

totale actualisatie perspectief -3.223 1.401 2.126 1.908 1.814 

egaliseren perspectief 3.223 -1.401 -2.126 -1.988   

            

eindtotaal 0 0 0 0 1.894 

 

Hieronder lichten wij de uitkomsten op hoofdlijnen toe. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de 

programma’s.  

Implementatie- en ontwikkelkosten Veranderagenda  

Van het tekort heeft € 1 miljoen betrekking op de implementatie- en ontwikkelkosten voor de Verander-

agenda. Via deze Veranderagenda willen wij ons de komende jaren transformeren naar een wendbare, op 

samenwerking gerichte organisatie, die echt contact maakt met de stad. De implementatie- en ontwikkel-

kosten zullen in 2019-2020 worden terugverdiend. De lasten voor 2018 en latere jaren die voortvloeien uit 

de verdere implementatie van de opdrachten uit Veranderagenda zullen worden betrokken bij de Pro-

grammabegroting 2018. De structurele besparingen worden meegenomen in de bestuursopdracht gemeen-

tefinanciën en betrokken worden bij de coalitievorming in 2018 ten behoeve van de nieuwe collegeperiode. 

Uitvoering van de businesscase re-integratie 

Daarnaast is in 2017 een bedrag van € 1,6 miljoen nodig voor de start van de uitvoering van de businesscase 

re-integratie. Via de businesscase wordt beoogd een structurele besparing te realiseren op de uitgaven 

voor de bijstand. Via een afzonderlijk raadsvoorstel hebben wij u hierover al geïnformeerd.  

Beschermingsbewind 

De uitgaven voor beschermingsbewind in Almere blijken hoger uit te vallen dan eerder gedacht. Vanwege 

het wettelijke karakter van de kosten, is het in beperkte mate mogelijk om hierop bij te sturen. Waar moge-

lijk zijn besparingsvoorstellen gedaan, maar deze leiden in 2017 nog niet tot het gewenste effect. 

Sociaal domein 

In deze voorjaarsnota hebben we ook een beeld geschetst van de financiële problematiek die speelt rondom 

het sociaal domein. Vooruitlopend op de uitkomsten van de meicirculaire waren gemeenten al door het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd over de volume- en prijsbestellingen van de 

budgetten. De uitkomsten volgens de meicirculaire pakken gunstiger uit.  
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Vooralsnog gaan we ervan uit de geschetste problematiek voor 2017 vanuit deze extra middelen kunnen 

worden gedekt. Bij de begroting worden de ramingen van het sociaal domein voor 2018 en verder geactuali-

seerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de programma’s.  

Actualisatie WABO 

Het aantal bouwvergunningen is in de eerste maanden hoger dan verwacht. Dat levert middelen op door 

grondverkoop en leges maar zorgt ook voor extra kosten. Dit leidt per saldo tot een voordelig resultaat van 

€ 1,5 miljoen. Voor de jaren 2018 en verder zal moeten worden onderzocht wat deze ontwikkelingen bete-

kenen voor het perspectief en de kostendekkendheid van de leges.  

Overige 

Er is sprake van nog een aantal kleinere knelpunten en voorstellen. Deze worden in hoofdstuk 2 per pro-

gramma toegelicht. 

Actualisatie meerjarenperspectief 

Behalve de bijstelling van het lopende boekjaar, is ook het meerjarenperspectief technisch geactualiseerd. 

Dit leidt tot hogere structurele lasten. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door kostenstijgingen bij 

onderwijshuisvesting als gevolg van hogere eisen vanuit het bouwbesluit, wegvallend dekkingsmiddelen 

voor toezicht op kinderopvang en hogere uitgaven voor jeugdgezondheidszorg. In meerjarig kader is per 

saldo sprake van een oplopend overschot. In 2021 loopt dit op naar € 1,9 miljoen. 

Budgettair neutrale voorstellen 

In de bijlage treft u ook een overzicht aan met daarin alle voorstellen die budgettair neutraal zijn. Het gaat 

veelal om de uitvoering van taken die bekostigd kunnen worden uit aanvullende rijksgelden en/of bijdragen 

van derden. Ook de taakmutaties, waarvoor wij bij de december- en meicirculaire aanvullende middelen 

hebben ontvangen, zijn daarbij betrokken. Bovendien zijn in deze bijlage ook de administratieve wijzigingen 

meegenomen.  

Egaliseren perspectief 

Het is gebruikelijk om voor het lopende begrotingsjaar en de eerste drie jaar daarna een sluitend resultaat 

te presenteren. Alleen voor het laatste jaar van het perspectief wordt dit niet gedaan, omdat dit het structu-

rele begrotingspeil weergeeft. In de praktijk fluctueert de begroting van jaar op jaar en laten de jaarschijven 

daardoor een kleine plus of min onder de streep zien. Om toch op nul uit te komen worden de plussen en 

minnen verrekend met de saldireserve: het zogenaamde egaliseren van de meerjarenbegroting. Zo wordt 

het tekort in 2017 aangezuiverd uit de saldireserve en worden de overschotten voor 2018 tot en met 2020 

hier weer in gestort. 

 

In feite vertroebelt dit egaliseren het meerjarenperspectief enigszins. De jaren 2018 tot en met 2020 tonen 

nu een voordeel, dat in de saldireserve wordt gestort. Echter staat hier ook nog een tegenovergestelde 

egalisatiebeweging tegenover. Wanneer niet zou worden geëgaliseerd, zouden de jaarschijven 2017 en 2018 

een tekort van meer dan € 6 miljoen tonen. In 2019 daalt dit tekort en voor 2020 is voor het eerst sprake van 

een positief resultaat. 

 

Het feitelijk begrotingssaldo, zonder egaliseren via de saldireserve, ziet er als volgt uit:  

Tabel 1-2 bedragen x € 1.000 

omschrijving  2017 2018 2019 2020 2021 

egalisatie perspectief na Programmabegroting 2017 2.861 8.163 3.537 0 0 

aanvullende egalisatie perspectief Voorjaarsnota 2017 3.473 -1.301 -2.126 -1.988 0 

            

feitelijk begrotingssaldo  -6.084 -6.762 -1.411 1.988 1.894 
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1.2 Vooruitblik Programmabegroting 2018 
 

Voor wat betreft het structurele begrotingssaldo en de reserve weerstandsvermogen algemene dienst is 

hierboven al even vooruitgekeken naar de afweging die bij de Programmabegroting 2018 zal moeten wor-

den gemaakt. Op dat moment zal ook meer duidelijkheid zijn over de ontwikkelingen met betrekking tot 

enkele onzekerheden die nu nog in de begroting zitten. Er doen zich namelijk nog een aantal ontwikkelin-

gen voor, waarvan wij de financiële consequenties op dit moment nog niet helemaal kunnen overzien. 

 

Zo staan de budgetten voor onderwijshuisvesting (eisen bouwbesluit), het toezicht op kinderopvang (kwali-

teitseisen) en bijstandsverlening (verdeling) door regelgeving en werkwijzen van het Rijk onder druk. De 

aanpassing van de verdeelsystematiek BUIG (bijstandsbudget) leidt tot een aanzienlijke vermindering van 

het Almeerse aandeel daarin. Zo blijkt uit het door ons geïnitieerde onderzoek van Berenschot dat de ge-

middelde kosten van uitkeringen in Almere aanzienlijk hoger zijn dan waar het ministerie van uit gaat en 

hoger dan bij andere vergelijkbare gemeenten. Om de negatieve herverdeeleffecten van de BUIG te vermin-

deren hebben wij een bezwaar- en beroepsprocedure gestart en vindt overleg plaats met het ministerie van 

SZW.  

 

Naast deze onzekerheden, zullen zich mogelijk ook nog meevallers voordoen. In deze voorjaarsnota hebben 

wij de uitkomsten van de meicirculaire betrokken. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is deze 

beleidsarm. Wel zijn de rijksuitgaven bijgesteld op de hogere inflatie en wijzigingen in het meerjarig beeld 

door besluitvorming. Dit heeft per saldo geresulteerd in hogere accressen, waardoor onze meerjarenra-

mingen nu al sluiten met een overschot. 

 

Bij de programmabegroting nemen wij ook de accressen uit septembercirculaire mee. Door beleidsintensi-

veringen van een nieuw te vormen kabinet, zouden deze ook wel eens gunstig uit kunnen pakken voor ge-

meenten. Daarnaast blijkt uit recente publicaties van het Centraal Planbureau dat de economische vooruit-

zichten voor 2017 en 2018 óók gunstiger uit vallen dan geraamd. De werkgelegenheid groeit en de werke-

loosheid daalt. Op dit moment gaan er echter geluiden op dat de hogere rijksuitgaven die voortvloeien uit de 

beleidsintensiveringen, door het rijk wel eens buiten “trap op, trap af” gehouden kunnen worden. De ko-

mende septembercirculaire zal hierover uitsluitsel geven.  

 

Daarbij komt dat we ons de komende jaren gaan transformeren naar een wendbare, op samenwerking 

gerichte organisatie, die meer in contact staat met de stad, zoals in juni 2017 toegelicht. Hierdoor zal op 

termijn naar verwachting € 3,5 miljoen bespaard kunnen worden, dat ten gunste komt van het perspectief 

te besteden in een volgende bestuursperiode. Bij de komende programmabegroting zal hierover uitsluitsel 

worden gegeven.  

 

Duidelijk is wel dat op dit moment de structurele begrotingsruimte beperkt is. Wij verwachten daarom dat 

er bij de programmabegroting alleen sprake is van incidentele begrotingsruimte. 
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1.3 Totaaloverzicht van alle mutaties  
 

In onderstaande tabel geven wij een totaaloverzicht van alle mutaties in deze voorjaarsnota. In hoofdstuk 2 

worden de mutaties per programma toegelicht. In de eerste kolom van dit overzicht staat het programma-

nummer, hierdoor wordt navigeren naar het programma makkelijker. 

Tabel 1-3 bedragen x € 1.000 

 onderwerp 2017 2018 2019 2020  2021 

 vertrekpunt Programmabegroting 2017  0 0 0 80 80 

 actualisatie perspectief      

1 meerwerk accountant jaarrekening -150     

3 onderhoud pand de Marken 4 -44 -38 -38 -38 -38 

4 actualisatie onderwijshuisvesting  -26 -190 -354 -495 

4 wegvallende aanvullende middelen voor kinderopvang  -225 -225 -225 -225 

5 eigen bijdrage Wmo voorzieningen  400 400 400 400 400 

5 extra uitgaven Wmo Huishoudelijke hulp -400 -400 -400 -400 -400 

5 GGD JGZ en algemene gezondheidszorg  -134 -134 -134 -134 

5 implementatie ondersteuningsprofielen -250     

5 veilig thuis en Flevolands crisis hulp op orde -236     

5 provinciale bijdrage veilig thuis en crisis hulp 236     

6 beschermingsbewind -1.000     

6 businesscase re-integratie -2.075     

6 dekking uit stelpost bedrijfsvoering werk en inkomen 475     

6 collectieve ziektekostenverzekering 75     

6 extra budget voor kwijtschelding -220     

6 individuele inkomenstoeslag -100     

9 actualisatie WABO-vergunningen 1.500     

9 beheersovereenkomst geluidschermen ProRail  -50 -20    

9 autonome groei beheer en onderhoud -109 -195 -156 -159 -920 

10 jurist vastgoed -50     

11 actualisatie huur- en landbouwopbrengsten 120 270 270 270 270 

12 WOB-jurist -60     

12 implementatie veranderagenda -1.000  500 500  

12 correctie reserve kapitaalslasten GIP -27 3 -52 -68 -68 

12 privacy management inhuurcapaciteit -150 -100    

13 opbrengst OZB -182 -109 -49 -82 635 

13 dividend nutsbedrijven 148 -315 -585 -585 -585 

13 actualisatie gemeentefonds 6 2.370 2.865 2.863 3.454 

13 opbrengst hondenbelasting -80 -80 -80 -80 -80 

 subtotaal actualisatie perspectief -3.223 1.401 2.126 1.908 1.814 

 sociaal domein      

5 betaling aan regiogemeenten -762     

5 reserve beschermd wonen, inclusief resultaat uit 2015 1.325     

5 pakket 4; jeugd residentieel  -3.800     

5 Provinciale bijdrage jeugdzorg 420     

6 minder wsw-ers 675     

13 gemeentefonds sociaal domein 2.142     

 subtotaal sociaal domein      

13 inzet saldireserve sluitend maken perspectief 3.223 -1.401 -2.126 -1.988  

      

eindtotaal 0 0 0 0 1.894 
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Hoofdstuk 2 
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2 Programma’s 

2.1 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 

Tabel 2-1 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020  2021 

startbegroting      

baten startbegroting 1.246 507 49 49 48 

lasten startbegroting -7.549 -6.560 -6.059 -6.067 -6.066 

subtotaal startbegroting -6.303 -6.053 -6.010 -6.018 -6.018 

actualisatie perspectief      

meerwerk accountant jaarrekening -150     

subtotaal actualisatie perspectief -150     

      

eindtotaal -6.453 -6.053 -6.010 -6.018 -6.018 

actualisatie perspectief 

Meerwerk accountant jaarrekening 

De kwaliteitseisen vanuit de Autoriteit Financiële Markten en Deloitte ten aanzien van de op te leveren con-

troledossiers voor de jaarrekening zijn vanaf het boekjaar 2015 jaar fors toegenomen. De gemeente is er dit 

jaar nog niet in geslaagd hieraan te voldoen en het vereiste kwaliteitsniveau aan te leveren bij de accoun-

tant. Hoewel er vanuit de gemeente hard is gewerkt de dossiers alsnog op orde te krijgen heeft dit geleid 

tot een inefficiënt controleproces. Dit leidt tot meerwerk bij de accountant. Verder is de controle van de 

accountant enkele weken later gestart dan gepland en is de doorlooptijd langer. 
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2.2 Openbare orde en Veiligheid 

Tabel 2-2 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020  2021 

startbegroting      

baten startbegroting 684 613 613 613 491 

lasten startbegroting -18.249 -17.940 -17.842 -17.843 -17.721 

subtotaal startbegroting -17.565 -17.327 -17.229 -17.230 -17.230 

      

eindtotaal -17.565 -17.327 -17.229 -17.230 -17.230 

 

Op dit beleidsterrein doet zich wel een aantal neutrale voorstellen voor; deze treft u aan in de bijlage.  
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2.3 Sport 

Tabel 2-3 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020  2021 

startbegroting      

baten startbegroting 2.641 2.614 2.614 2.614 2.614 

lasten startbegroting -9.572 -10.254 -10.305 -10.315 -10.315 

subtotaal startbegroting -6.931 -7.640 -7.691 -7.701 -7.701 

actualisatie perspectief      

onderhoud pand de Marken 4 -44 -38 -38 -38 -38 

subtotaal actualisatie perspectief -44 -38 -38 -38 -38 

      

eindtotaal -6.975 -7.678 -7.729 -7.739 -7.739 

Actualisatie perspectief 

Onderhoud pand de Marken 4 

Als gevolg van het faillissement van de biljartvereniging Phoenix is het pand De Marken 4 met een vereni-

gingsbestemming in blijvend gemeentelijk bezit gekomen. Een keuring van het pand heeft achterstallig 

onderhoud, constructieve aandachtspunten en veiligheidszaken aangetoond. Renovatie van dit gebouw kost 

€ 126.000. Het pand zal na renovatie ingezet worden ten behoeve van de verplaatsing van een huidige ver-

eniging. Door de noodzaak van verbouwing ontstaat een knelpunt ad € 44.000 betreffende de structurele 

exploitatielasten gebouw. Hiertegenover staan huurinkomsten ad € 6.000. 
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2.4 Onderwijs 

Tabel 2-4 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 20.764 3.993 3.668 3.503 2.747 

lasten startbegroting -46.819 -27.894 -28.464 -28.779 -28.151 

subtotaal startbegroting -26.055 -23.901 -24.796 -25.276 -25.404 

actualisatie perspectief      

actualisatie onderwijshuisvesting  -26 -190 -354 -495 

wegvallen aanvullende middelen voor kinderopvang  -225 -225 -225 -225 

subtotaal actualisatie perspectief  -251 -415 -579 -720 

      

eindtotaal -26.055 -24.152 -25.211 -25.855 -26.124 

Actualisatie perspectief 

Actualisatie onderwijshuisvesting 

De afgelopen jaren is het steeds moeilijker geworden om met de geldende normbedragen (VNG norm) op 

een sobere en doelmatige manier schoolgebouwen te realiseren. We zijn op een punt beland dat het niet 

langer mogelijk is om aan de landelijke minimumeisen te voldoen. Het probleem is ontstaan door vanuit het 

Rijk aangepaste bouwbesluiten en de prijsstijging in de bouwmarkt. Geconstateerd is dat dit landelijk speelt 

en het Rijk wordt via verschillende gremia benaderd om aan te kaarten dat de normbedragen niet langer 

aansluiten op de realiteit. Op dit moment is het noodzakelijk om het normbedrag voor nieuw te bouwen 

scholen op te hogen tot het niveau waarop er weer sobere en doelmatige gebouwen opgeleverd kunnen 

worden. 

Wegvallen aanvullende middelen kinderopvang vanaf 2018 

Gemeenten hebben een drietal taken in het kader van toezicht op kinderopvang, te weten: 

 de aanvraag en registratie van instellingen voor kinderopvang; 

 het (laten) uitvoeren van onderzoeken naar de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen; 

 de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. 

 

Onze gemeente voldoet sinds 2013 aan haar wettelijke taken; waarvoor de A-status is toegekend. Als ge-

meenten op toezicht en handhaving achterblijven, worden er door de inspectie van het onderwijs individuele 

verbeterafspraken gemaakt. Mocht een gemeente niet mee willen werken, dan kan in het uiterste geval een 

escalatietraject worden gestart.  

 

De rijksmiddelen voor de kosten van toezicht en handhaving kinderopvang zijn van meet af aan onvoldoende 

om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Dit is alleen gelukt dankzij een jaarlijkse aanvulling vanuit de 

decentralisatie uitkering in het kader van de Wet OKE. 

 

Per 1 januari 2018 wordt de wet OKE vervangen door de Harmonisatiewet. De gemeente blijft echter wel 

verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving op alle kinderopvangorganisaties. Om het toezicht ook 

vanaf 2018 op het wettelijke niveau te kunnen blijven uitvoeren, wordt voorgesteld om het bedrag van 

€ 225.000 beschikbaar te stellen.  

 

Deze tekorten op de budgetten voor toezicht en handhaving kinderopvang doen zich ook landelijk voor. Ge-

meenten hebben zich de afgelopen jaren sterk ingespannen om de kwaliteit naar een hoger plan te bren-

gen. Uit rapportages van de Inspectie voor het Onderwijs blijkt dat gemeenten daarin goed zijn geslaagd. De 

keerzijde daarvan is dat de kosten voor handhaving duidelijk hoger zijn dan was voorzien. De VNG dringt er 

bij het Kabinet op aan om verder onderzoek te doen naar de werkelijke kosten en aan de hand van de uit-

komsten van het macrobudget aan te passen tot een reëel budget. 
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2.5 Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 

Tabel 2-5 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 4.114 4.114 4.037 4.034 4.024 

lasten startbegroting -151.488 -146.903 -145.689 -145.684 -146.056 

subtotaal startbegroting -147.374 -142.789 -141.652 -141.650 -142.032 

actualisatie perspectief      

meer verstrekkingen WMO huishoudelijke hulp -400 -400 -400 -400 -400 

eigen bijdrage Wmo voorzieningen  400 400 400 400 400 

GGD JGZ en algemene gezondheidszorg  -134 -134 -134 -134 

Wmo huishoudelijke hulp      

implementatie ondersteuningsprofielen -250     

veilig thuis -216     

Flevolands crisis hulp op orde -20     

Provinciale bijdrage veilig thuis en crisis hulp 236     

subtotaal actualisatie perspectief -250 -134 -134 -134 -134 

sociaal domein      

extra uitgaven jeugd residentieel -3.237 -270    

provinciale bijdrage jeugdzorg  420 270    

subtotaal sociaal domein -2.817 0    

      

eindtotaal -150.441 -142.923 -141.786 -141.784 -142.166 

Actualisatie perspectief 

Meer verstrekkingen Wmo huishoudelijke hulp als gevolg van verlaging eigen bijdrage 

Bij de programmabegroting is besloten om de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp te verlagen. Dit leidt 

ertoe dat er meer cliënten gebruik maken van huishoudelijke hulp. Het effect hiervan wordt nauwlettend 

gevolgd. Afhankelijk van de uitkomsten van de monitoring worden in 2018 opnieuw voorstellen gedaan tot 

aanpassing van de eigen bijdrage Wmo in 2019. 

Eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen 

Abusievelijk is bij de programmabegroting de eigen bijdrage voor Wmo lokaal volledig afgeraamd. Er wordt 

echter nog wel een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen in rekening gebracht. De opbrengst wordt, 

op basis van voorgaand jaar, geraamd op € 400.000.  

GGD JGZ en algemene gezondheidszorg 

Recentelijk is de ontwerpbegroting GGD Flevoland 2018 door het bestuur van de GGD Flevoland opgesteld. 

Hierover hebben wij uw raad via een afzonderlijk voorstel al geïnformeerd. De bijdrage aan GGD Flevoland 

voor de uitoefening van de wettelijke taken publieke gezondheid op basis van de Wet Publieke Gezondheid 

wordt vanaf 2018 verhoogd met € 134.000. De reden voor deze verhoging is de toename van het aantal in-

woners van Almere, nieuwe wettelijke verplichtingen gegevensbeheer en klachten, overheveling van het 

rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten, een andere wijze van monitoring gezondheid Jeugd en een 

geringe toename in de huisvestingscapaciteit.  
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Wmo Huishoudelijke hulp 

Vanaf 2017 is er een verdere verschuiving te zien van PGB naar Zorg in Natura. De tarieven voor PGB zijn 

lager dan de tarieven voor Zorg in Natura. Hierdoor ontstaat na overheveling van de budgetten PGB naar 

ZIN een nadeel van € 355.000 voor de jaren 2017 en 2018. Voor de jaren daarna is deze € 305.000. 

Door inzet van een structurele bijdrage vanuit de VNG in verband met afkoop regresrecht bedraagt het te-

kort voor de jaren 2017 en 2018 € 260.000 en voor de jaren erna € 211.000. Hiertegenover staan extra in-

komsten vanuit het gemeentefonds ter dekking van loon & prijsstijgingen. Bij de voorjaarsnota wordt er 

daarom vanuit uitgegaan dat dit per saldo neutraal is. Bij de programmabegroting zal er een actualisatie 

plaatsvinden.  

Implementatie ondersteuningsprofielen 

Sinds 2015 wordt er gewerkt aan de doelstelling om meer samenhangende ondersteuning in thuissituaties 

te realiseren en te organiseren. Dit is in eerste instantie via het project Samenhangende ondersteuning 

thuis en vervolgens via het project Altoo (Almere thuis op orde) opgepakt. 

De verdere uitwerking vindt nu plaats via ondersteuningsprofielen en is als prioriteit opgenomen in het 

beleidsplan Sociaal Domein “veranderen wat nodig is” 2016 t/m 2018. 

 

Doelstellingen zijn onder andere: 

 vergroten van de eigen regie van de cliënt; 

 preventie; 

 stimuleren van samenwerking tussen zorgaanbieders; 

 verbeteren van samenhang tussen verschillende vormen van ondersteuning; 

 administratieve lastenverlichting; 

 resultaatsturing bij inkoop. 

 

Voor de implementatie van de ondersteuningsprofielen zijn financiële middelen nodig. De verdere uitwer-

king van de AO, de werkomschrijvingen, de aanpassing van ondersteunende systemen, maar ook het op-

stellen van documenten voor de inkoopstrategie en de daadwerkelijke uitvraag, de contracten en monito-

ring, informatievoorziening intern en extern, opzetten van een opleidingsprogramma vergen extra capaciteit 

in 2017 en in 2018. In deze voorjaarsnota zijn de budgetten voor 2017 beschikbaar gesteld om de noodzake-

lijke werkzaamheden op te starten. Bij de programmabegroting 2018 wordt een nader voorstel uitgewerkt 

waarin de kosten voor zowel dit programma als het programma participatie, werk en inkomen in beeld 

worden gebracht. 

Veilig Thuis 

De provincie Flevoland heeft een regionale subsidie toegekend van € 216.000 voor het terugdringen wacht-

lijsten screening en onderzoek Veilig Thuis Flevoland (VTF). De gemeente Almere ontvangt deze middelen 

en zal hiervoor een aparte regionale subsidie aan VTF verstrekken voor de inzet van extra deskundigheid. 

Flevolandse crisishulp op orde 

Als bijdrage aan het optimaliseren van de crisishulp aan jeugdigen in Flevoland wordt ten behoeve van on-

derzoek en projectondersteuning voor de opzet van deze crisishulp € 20.000 ter beschikking gesteld. 

Provinciale bijdrage jeugdzorg 

Voor de jeugdzorg heeft de provincie een regionale subsidie toegekend van € 656.000 voor 2017. Hiervan is 

€ 236.000 ingezet voor Veilig Thuis en de Flevolandse crisishulp en € 420.000 ingezet voor jeugd residenti-

eel (ingezet bij het sociaal domein). 
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Sociaal domein 

Algemeen 

Bij de voorjaarsnota vindt jaarlijks een tussentijdse bijstelling van de begroting voor het sociaal domein 

plaats. De huidige (meerjaren)ramingen sociaal domein zoals nu opgenomen in de begroting dateren van de 

zomer 2016 (programmabegroting 2017) en zouden normaliter geactualiseerd worden op basis van ener-

zijds de jaarrekeningcijfers 2016 en anderzijds de realisatiecijfers over de eerste maanden 2017. Op het 

moment van opstellen van deze Voorjaarsnota zijn de cijfers voor het sociaal domein nog niet definitief en is 

ook de accountantscontrole nog gaande. Verder is ook het declaratieproces voor de zorgkosten 2017 nog 

nauwelijks op gang gekomen omdat bij zorgaanbieders de jaarrekening 2016 een hogere prioriteit heeft in 

het eerste kwartaal 2017. Dit betekent dat er nog geen definitieve realisatiecijfers over 2016 en 2017 zijn die 

een betrouwbare basis kunnen bieden voor het al dan niet bijstellen van de ramingen voor 2017 en verder. 

 

Om die reden is er voor gekozen nu bij deze Voorjaarsnota nog geen algehele bijstelling van de begroting 

sociaal domein te doen, maar slechts een kwalitatieve duiding te doen voor de ontwikkelrichting van de 

uitgaven per categorie op basis van de voorlopige rekeningcijfers 2016; deze onderwerpen zijn nu als pro 

memorie-posten in deze Voorjaarsnota opgenomen.  

Op afzonderlijke onderdelen waar er geen sprake is van een directe relatie met- of doorwerking van reali-

satiecijfers 2016 vindt wel een bijstelling voor 2017 plaats, zoals voor Wmo-regionaal, residentiële jeugd-

zorg en de effecten vanuit de december- en meicirculaire gemeentefonds.  

 

Het algemene beeld is dat de uitgaven voor de Wmo en lokale jeugd zorg lager uitvallen dan begroot en dat 

voor de regionale jeugd zorg extra middelen nodig zullen zijn. Onderstaand worden de belangrijkste ont-

wikkelingen nader toegelicht. 

Tabel 2-6 bedragen x € 1.000 

omschrijving in deze voorjaarsnota bij de programmabegroting 

Wmo-regionaal     

betaling aan regiogemeenten -762   

reserve beschermd wonen: resultaat uit 2015 762   

onttrekking reserve sociaal domein tbv jeugd residentieel 18- 563   

jeugd regionaal      

pakket 4; jeugd residentieel  -3.800  -270 

provinciale bijdrage jeugdzorg 420 270 

totaal sociaal domein -2.817 0  

Wmo 

WMO Lokaal 

Meer cliënten als gevolg van overgangsrecht Wet Langdurige Zorg 

Het overgangsrecht voor de Wet Langdurige Zorg loopt vanaf 1 juli 2017 af. Hierdoor valt de desbetreffende 

groep cliënten onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Hiervoor zijn extra structurele middelen 

toegevoegd aan de integratie-uitkering sociaal domein. Voor het onderdeel Wmo 2015 bedraagt dit structu-

rele bedrag € 144.000. De baten zijn verantwoord bij programma 13 “Financiën”. 

WMO Regionaal 

Actualisatie Wmo-regionaal op basis van uitnutting 2016 (p.m.) 

Het beeld op basis van de voorlopige jaarcijfers is dat er zowel voor de zorguitgaven PGB als ZIN sprake zal 

zijn van een substantieel voordeel (range € 1,5 – € 2,0 mln. V). In deze Voorjaarsnota is hiervoor echter 

vooralsnog een pro memorie-bedrag opgenomen in afwachting van de komende actualisatie in het kader 

van de programmabegroting 2018. 
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Betaling regiogemeenten voordeel 2015 beschermd wonen  

In het jaar 2016 heeft de verrekening van het resultaat beschermd wonen uit 2015 nog niet plaatsgevonden. 

Dit kwam onder andere doordat nog niet alle subsidies definitief waren vastgesteld. Het resultaat 2015 is nu 

vastgesteld op een voordeel van € 1,5 miljoen. Op basis van een afgesproken verdeling van inwonersaantal-

len betaalt de gemeente Almere aan de regiogemeenten een bedrag van € 762.000. Bij de programmabe-

groting 2018 zal de betaling aan de regiogemeenten van het resultaat 2016 worden aangedragen. 

Bijdrage beschermd wonen aan jeugd residentieel 

Bij jeugd residentieel wordt een knelpunt aangedragen voor de doorwerking van de jaarrekening 2016. Een 

deel van dit knelpunt wordt veroorzaakt doordat de kosten voor beschermd wonen 18- niet zijn opgenomen 

in de begroting. Ervan uitgaande dat deze kosten in 2017 gelijk zijn aan de kosten in 2016 leidt dit bij jeugd 

residentieel tot een knelpunt van € 563.000. Voorgesteld wordt om dit te financieren vanuit het Almeerse 

deel van de gereserveerde middelen beschermd wonen 2015/2016. 

Aangepaste bestedingsplan beschermd wonen 2017 en verder  

In december 2016 is het bestedingsplan beschermd wonen 2017 regionaal vastgesteld. Hierbij zijn onder 

andere de baten eigen bijdrage verlaagd met € 0,5 miljoen naar € 1,9 miljoen structureel. Tevens zijn de 

begrote uitgaven verlaagd zodat er wordt aangesloten met het Rijksbudget. Per saldo leidt dit tot een voor-

deel van € 0,2 miljoen in het jaar 2017. Voorgesteld wordt om dit voordeel te storten in de reserve sociaal 

domein. 

Verschuiving tussen programma’s PWI en JMO 

Er vindt een administratieve verschuiving plaats van € 14.000 tussen de programma’s PWI en JMO om aan-

sluiting te houden met het Rijksbudget beschermd wonen. Deze verschuiving was bij de programmabegro-

ting 2017 alleen voor het jaar 2016 verwerkt. 

Jeugdzorg 

Zoals opgenomen in de kwartaalrapportage jeugd van februari 2017 werkt de gemeente aan het verfijnen 

van de begrotingssystematiek en het opzetten van de monitor voor de businesscases jeugd. De nieuwe sys-

tematiek zal toegepast worden bij de begroting 2018. 

Ten tijde van het opstellen van de voorjaarnota is nog beperkt zicht op de realisatie van de investeringen en 

besparingen van de businesscases. Mede ten behoeve van de kwartaalrapportage jeugd wordt hiervoor een 

monitor ontwikkeld. De financiële bijstelling en herijking van de businesscases zal op basis hiervan plaats-

vinden bij de begroting 2018.  

Jeugd lokaal 

Actualisatie jeugd Lokaal op basis van uitnutting 2016 (p.m.) 

In totaliteit is de verwachting dat de uitgaven voor lokale jeugdzorg belangrijk lager zullen uitvallen voor 

zowel de uitgaven ambulante jeugdzorg ZIN als PGB. Hiertegenover staan wel hogere uitgaven voor de 

landelijk ingekochte jeugdzorg waar wij als gemeente geen directe invloed op hebben. Per saldo verwach-

ten wij echter lagere kosten (range € 1,0 – € 1,5 miljoen voordelig). In deze Voorjaarsnota is hiervoor echter 

vooralsnog een pro memorie-bedrag opgenomen in afwachting van de komende actualisatie in het kader 

van de programmabegroting 2018. 

Middelen decembercirculaire 2016  

Bij de decembercirculaire 2016 zijn structurele middelen toegekend voor de bekostiging van de zorg voor 

cliënten die voor 1 juli 2017 gebruik maakten van het overgangsrecht Wet Langdurige Zorg. De extra in-

komsten worden weergegeven bij programma 13 Financiën waar de integratie uitkering sociaal domein 

wordt verantwoord. Bij de programmabegroting worden deze middelen betrokken bij de actualisatie van de 

uitgaven. 
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Jeugd Regionaal 

Pakket 2 J-GGZ (p.m.) 

Op basis van de jaarrekening 2016 wordt verwacht dat de kosten voor J-GGZ enigszins hoger uit zullen ko-

men (range € 0,2 – € 0,4 mln. N), voornamelijk doordat in de begroting onvoldoende rekening is gehouden 

met de (niet beïnvloedbare) kosten van landelijk ingekochte jeugdzorg. In deze Voorjaarsnota is hiervoor 

echter vooralsnog een pro memorie-bedrag opgenomen in afwachting van de komende actualisatie in het 

kader van de programmabegroting 2018. 

Pakket 4; jeugd residentieel (3.800 N) 

Het jaarrekeningresultaat 2016 geeft inzicht in een aantal ontwikkelingen op het gebied van residentiële 

jeugdhulp die invloed hebben op de uitgaven. Dat zijn in de eerste plaats autonome ontwikkelingen. Het 

gaat dan om de financiering van niet-gecontracteerde zorg, crisisopvang en coördinatie, de landelijke in-

dexatie op de kapitaallasten van aanbieders, en beschermd wonen (18-) als onderdeel van residentiele 

jeugdhulp (ca 2,1 mln.) [ 

In de tweede plaats zien we dat een bijstelling op de verwachte opbrengst van de business cases nodig is op 

basis van gesprekken met aanbieders residentieel (taskforce) (circa €1,7 miljoen extra nodig). Op advies 

van KPMG is er de afgelopen maanden met de aanbieders residentiële jeugdhulp gesproken in een taskfor-

ce residentiele jeugdhulp, over de doorwerking van de businesscases op hun bedrijfsvoering. De taskforce 

moest beoordelen of de opgelegde kortingen gerealiseerd konden worden binnen de gestelde termijnen, 

afgezet tegen de opbrengsten van de businesscases binnen diezelfde termijnen. Vooruitlopend daarop was 

een risicopercentage van 40% opgenomen. Doel van de taskforce is om een afbouwplan te ontwikkelen. 

Daarmee ontstaat een inhoudelijke onderlegger om de subsidiebedragen 2017 te bepalen.  

De taskforce heeft cijfers over het huidige zorggebruik geanalyseerd en besproken over wat aan capaciteit 

verblijfszorg nog nodig is na de transformatie. Uitgaande van de capaciteit residentiële jeugdhulp (bedden 

op behandelgroepen) in 2016, is in de komende vier jaar een forse reductie mogelijk en zelfs gewenst.  

Door instellingen meerjarige contracten aan te bieden krijgen zij de kans hun bedrijfsvoering geleidelijk aan 

te passen op deze transformatie en alternatieven te ontwikkelen (denk aan: vormen van zeer intensieve 

ambulante begeleiding thuis, logeren, gezinshuizen, en vormen van begeleid wonen voor jongvolwassenen). 

In de taskforce is afgesproken om het aantal bedden voor behandelgroepen in 2017 ten opzichte van 2016 af 

te bouwen met 10%, en in de daaropvolgende jaren met 20% (2018), 30% (2019) en 40% (2020). Met de ge-

maakte afspraken in de taskforce worden met aanbieders afspraken gemaakt over de hoogte van de subsi-

diebedragen voor de periode 2017-2020.  

 

Het bovenstaande betekent dat we in deze Voorjaarsnota voorstellen het budget residentiële jeugdhulp te 

verhogen voor 2017. In de begroting wordt het budget meerjarig bijgesteld. Hierbij worden ook de extra 

middelen jeugd voor dit jaar en komende jaren van de meicirculaire betrokken (zie programma 13 Financi-

en). 

Pakket 5 jeugdbescherming / reclassering (p.m.) 

Bij jeugdbescherming/reclassering wordt op basis van de voorlopige uitkomsten van de jaarrekening ver-

wacht dat de uitgaven op een hoger niveau liggen dan nu in de meerjarenbegroting opgenomen. Door inge-

zette maatregelen zal er echter sprake zijn van een beperkte stijging van de uitgaven (range € 0,2 – € 0,4 

miljoen nadelig). In deze Voorjaarsnota is hiervoor echter vooralsnog een pro memorie-bedrag opgenomen 

in afwachting van de komende actualisatie in het kader van de programmabegroting 2018. 

Pakket 6 verblijf JeugdzorgPlus (p.m.) 

Bij verblijf/JeugdzorgPlus wordt een klein nadeel verwacht (range € 0,1 – € 0,2 miljoen nadelig). In deze 

Voorjaarsnota is hiervoor echter vooralsnog een pro memorie-bedrag opgenomen in afwachting van de 

komende actualisatie in het kader van de programmabegroting 2018. 
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Provinciale bijdrage jeugdzorg  

De provincie Flevoland heeft een regionale subsidie toegekend van € 656.000 voor het op peil houden van 

de capaciteit residentiële jeugdzorg en terugdringen van de wachtlijsten onder meer door de inzet van het 

programma Volledig Pakket Thuis. Hiervan is € 420.000 ingezet voor jeugd residentieel en € 236.000 inge-

zet voor veilig thuis en de crisishulp. 

Dekking binnen begroting sociaal domein 

Via de decembercirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het sociaal domein. Voorts heeft er 

in april van dit jaar een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen MinVWS en de VNG. Daarbij zijn gemeen-

ten geïnformeerd over de volume- en loonprijsbijstelling van de budgetten voor het sociaal domein. Ook 

hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Zoals eerder is toegelicht, zullen wij onze ramingen voor 

2018 en latere jaren actualiseren bij de Programmabegroting 2018. 
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2.6 Participatie, Werk en Inkomen 
Tabel 2-7 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 88.244 89.078 90.656 91.800 91.800 

lasten startbegroting -163.035 -151.319 -151.808 -152.026 -152.026 

subtotaal startbegroting -74.791 -62.241 -61.152 -60.226 -60.226 

actualisatie perspectief      

businesscase re-integratie -2.075     

dekking uit stelpost bedrijfsvoering werk en inkomen 475     

beschermingsbewind -1.000     

extra budget voor kwijtschelding -220     

individuele inkomenstoeslag -100     

collectieve ziektekostenverzekering 75     

minder wsw-ers 675     

subtotaal actualisatie perspectief -2.170     

      

eindtotaal -76.961 -62.241 -61.152 -60.226 -60.226 

Actualisatie perspectief 

Businessplan re-integratie / dekking uit stelpost 

Er is een businessplan opgesteld, met als doelstelling via gerichte maatregelen de tekorten op de bijstand 

terug te dringen en deze via besparingen op het re-integratiebudget af te dekken. Het is zaak om zo snel 

mogelijk te beginnen met de maatregelen uit de businessplan. Hoe eerder deze kunnen worden doorge-

voerd, hoe eerder ook de besparingen kunnen worden gerealiseerd. Gelet hierop stellen wij voor om bij 

deze voorjaarsnota een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar te stellen, zodat met de uitvoering kan wor-

den begonnen. Hiervan kan € 0,5 miljoen binnen de bestaande begroting worden afgedekt. Deze middelen 

waren reeds beschikbaar voor ontwikkeling en innovatie en zullen in 2017 worden aangewend voor de pro-

jectkosten, waaronder extra kosten voor beleid, bedrijfsvoering en ICT. De structurele gevolgen zullen wor-

den betrokken bij de begroting 2018. Uw gemeenteraad wordt hierover via een afzonderlijk voorstel door 

ons geïnformeerd. 

 

Naast de hiervoor genoemde maatregelen om het tekort terug te dringen is door het college op 28 novem-

ber 2016 bezwaar ingediend tegen het besluit van de staatsecretaris waarin de hoogte van de uitkering 

BUIG werd vastgesteld. Gedurende deze procedure laten we ons juridisch bijstaan. Inmiddels heeft er een 

hoorzitting bij het Ministerie van SZW plaatsgevonden. Tijdens de hoorzitting hebben we onder andere de 

diverse onderzoeken die we al hebben laten verrichten naar de gevolgen en oorzaken van het nieuwe ver-

deelmodel BUIG voor Almere gedeeld met het Ministerie en nader toegelicht. De verwachting is dat de uit-

spraak op het bezwaarschrift nog geruime tijd op zich zal laten wachten. 

Verder proberen we invloed uit te oefenen door de negatieve gevolgen van het nieuwe verdeelmodel Buig 

extra onder de aandacht bij het Ministerie door middel van een lobby via de VNG en de commissie Financi-

en. De verwachting is echter dat de invloed hiervan beperkt zal zijn. 

Beschermingsbewind 

De uitgaven voor beschermingsbewind blijven in Almere doorstijgen en deze trend is ook landelijk zicht-

baar. Uit de Divosa benchmark Werk en Inkomen blijken de uitgaven voor bijzondere bijstand in Almere in 

lijn te liggen met de vergelijkingsgroep van gemeenten met 150.000 – 250.000 inwoners. De oorzaak van de 

stijgende uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van beschermingsbewind en kosten 

die gemaakt worden door het huisvesten van statushouders. Uit een Quickscan naar de soort uitgaven blijkt 

de beïnvloedingsruimte beperkt te zijn.  
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Dit wordt veroorzaakt doordat het verlenen van beschermingsbewind een wettelijke aangelegenheid is. 

Binnen de beïnvloedbare ruimte zijn in een plan van aanpak besparingsvoorstellen gedaan. Deze leiden in 

2017 echter niet tot een substantiële besparing. 

Extra budget voor kwijtschelding 

In 2016 hebben wij naar aanleiding van een motie van uw raad, besloten om na afwijzing van een kwijtschel-

dingsverzoek altijd nog een handmatige toetsing te laten plaatsvinden. Dat was nodig omdat zowel de actu-

aliteit als de betrouwbaarheid van de gegevens van het inlichtingenbureau niet altijd goed bleken. Het effect 

hiervan is dat er meer toewijzingen voor kwijtscheldingen worden gedaan. Vanwege het groter aantal aan-

vragen en de kortere behandeltijd is extra budget nodig voor inzet (€ 70.000) en toewijzingen van kwijt-

schelding (€ 150.000). 

Individuele inkomenstoeslag 

Doordat het aandeel van klanten die langer dan 5 jaar in de uitkering zitten - het zogenaamde granietenbe-

stand- toeneemt, is het budget voor individuele inkomenstoeslag (IIT) niet toereikend. De structurele effec-

ten zullen wij betrekken bij de Programmabegroting 2018.  

Collectieve ziektekostenverzekering 

De gemeentelijke bijdrage voor de collectieve ziektekostenverzekering is per 1 januari van dit jaar ver-

hoogd. Alhoewel het aantal verzekerden hierdoor is toegenomen, blijft het aantal verzekerden dat deel-

neemt aan de collectieve ziektekostenverzekering achter bij de prognoses. Hierdoor valt een deel van het 

budget vrij. 

Minder wsw-ers 

Met ingang van 2017 is de verdeling van de wsw-middelen niet langer gebaseerd op de woongemeente, 

maar op de gemeente waar een wsw-er een dienstverband heeft. De kosten van deze wsw-ers drukken dus 

niet langer op onze begroting en worden afgeraamd. 
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2.7 Publiekszaken 

Tabel 2-8 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 4.401 3.786 4.229 3.357 3.357 

lasten startbegroting -9.306 -7.588 -7.928 -6.818 -6.818 

subtotaal startbegroting -4.905 -3.802 -3.699 -3.461 -3.461 

      

eindtotaal -4.905 -3.802 -3.699 -3.461 -3.461 

 

Op dit beleidsterrein doet zich wel een budgettair neutraal voorstel voor; deze treft u aan in de bijlage.  
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2.8 Kunst en Cultuur 

Tabel 2-9 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 1.271 380 380 380 380 

lasten startbegroting -21.542 -20.421 -20.421 -20.421 -20.421 

subtotaal startbegroting -20.271 -20.041 -20.041 -20.041 -20.041 

      

eindtotaal -20.271 -20.041 -20.041 -20.041 -20.041 

 

Voor dit beleidsterrein zijn geen voorstellen aangeleverd. 
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2.9 Beheer Openbare ruimte en Milieu 

Tabel 2-10 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 85.570 82.285 79.769 80.730 81.479 

lasten startbegroting -117.782 -112.911 -111.244 -111.854 -112.603 

subtotaal startbegroting -32.212 -30.626 -31.475 -31.124 -31.124 

actualisatie perspectief      

extra lasten (WABO-vergunningen) -2.100     

extra legesinkomsten (WABO-vergunningen) 3.600     

autonome groei beheer en onderhoud -109 -195 -156 -159 -920 

beheersovereenkomst geluidschermen ProRail  -50 -20    

subtotaal actualisatie perspectief 1.341 -215 -156 -159 -920 

      

eindtotaal -30.871 -30.841 -31.631 -31.283 -32.044 

Actualisatie perspectief 

Extra lasten en extra leges WABO-vergunningen  

Het aantal ingediende aanvragen voor een bouwvergunning blijkt in de eerste maanden hoger dan ver-

wacht. Ook is er eind december 2016 nog een fors aantal omvangrijke bouwaanvragen ingediend, die in 

2017 afgehandeld moeten worden. De toename van bouwactiviteiten, met name voor woningen, gaat sneller 

dan bij het opstellen van de begroting werd voorzien. 

 

Op grond van deze ontwikkelingen is een doorrekening gemaakt, wat leidt tot een bijgestelde prognose voor 

de kosten en legesopbrengsten. Om het extra werk aan te kunnen is extra inhuur en uitbesteding van werk 

noodzakelijk. Ook de overige kosten voor bijvoorbeeld landmeetkundige toetsen en het uitzetten van gren-

zen waarbinnen gebouwd mag worden, zullen hoger uitvallen dan begroot. Op basis van de huidige ver-

wachtingen worden de meerkosten geraamd op circa € 2,1 miljoen. De extra legesinkomsten worden ge-

raamd op € 3,6 miljoen. Dit leidt per saldo tot een voordelig resultaat van € 1,5 miljoen. 

 

De toename van het aantal aanvragen voor 2017 kon niet in deze mate worden voorzien. Voor de jaren 2018 

en verder zal moeten worden onderzocht wat de ontwikkelingen in 2017 betekenen voor het perspectief en 

de kostendekkendheid van de leges. Ook de snelheid waarmee we bouwvergunningen kunnen afgeven zul-

len wij bij onze voorstellen betrekken. De uitkomsten hiervan zullen bij de Programmabegroting 2018 wor-

den meegenomen.  

Autonome groei beheer en onderhoud 

Dit betreft de bijstelling van de budgetten voor beheer en onderhoud in verband met de groei van de stad. 

Hierdoor neemt het te onderhouden areaal toe.  

Beheersovereenkomst geluidschermen Pro Rail  

De uitvoering van de projectovereenkomst “Spooruitbreiding” tussen de gemeente Almere en ProRail loopt 

aan de zijde van ProRail vertraging op. Het plaatsen van geluidsschermen en het vastleggen van de effecten 

hiervan in een overeenkomst zijn daardoor vertraagd tot 2017. Dit terwijl er na 2016 geen financiële dekking 

meer voor is. Om de werkzaamheden en de beheerovereenkomst goed te kunnen controleren is € 50.000 in 

2017 en € 20.000 in 2018 benodigd voor de gemeentelijke inzet van personeel.  
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2.10 Ruimte Wonen en Wijken 

Tabel 2-11 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 159.839 125.915 126.939 145.479 125.418 

lasten startbegroting -159.818 -135.784 -136.808 -154.995 -134.949 

subtotaal startbegroting 21 -9.869 -9.869 -9.516 -9.531 

actualisatie perspectief      

jurist vastgoed -50     

subtotaal actualisatie perspectief -50     

      

eindtotaal -29 -9.869 -9.869 -9.516 -9.531 

Actualisatie perspectief 

Jurist vastgoed 

De bouwproductie trekt weer aan. Door de toename van het aantal uitgiftes van gronden; toenemende (bin-

nenstedelijke) transformatieopgave; extra contracten die voortvloeien uit het (tijdelijk) verhuren van de 

landbouwgronden en de gebieden waar tijdelijke woningen worden gerealiseerd, is extra inzet van juristen 

(1 fte) nodig. Hiervan is € 20.000 afgedekt binnen de budgetten; de structurele dekking zal plaatsvinden 

binnen de concernbudgetten voor de juridische functie. 
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2.11 Economische ontwikkeling 

Tabel 2-12 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 3.476 2.812 2.380 2.366 2.366 

lasten startbegroting -8.457 -7.794 -7.362 -7.348 -7.348 

subtotaal startbegroting -4.981 -4.982 -4.982 -4.982 -4.982 

actualisatie perspectief      

actualisatie huur- en landbouwopbrengsten  220 270 270 270 270 

kosten huurgronden -100     

subtotaal actualisatie perspectief 120 270 270 270 270 

      

eindtotaal -4.861 -4.712 -4.712 -4.712 -4.712 

Actualisatie perspectief 

Actualisatie van de huur- en landbouwopbrengsten 

Met betrekking tot de gemeentelijke huur- en landbouwgronden zijn er diverse ontwikkelingen gaande die 

een effect op de begroting hebben. Vanaf 2016 is een aantal MVA-gronden verpacht ten behoeve van land-

bouwactiviteiten. Hieruit worden extra baten gegenereerd. Deze baten zijn in 2016 ten gunste van de egali-

satiereserve gebracht, de reserve is daardoor op afdoende niveau. De extra inkomsten in 2017 bedragen 

door deze ontwikkelingen € 220.000 en vanaf 2018 circa € 270.000. Hiervoor dienen ook extra begeleidings-

kosten en externe kosten te worden gemaakt. Deze kosten worden afgedekt binnen de extra gegenereerde 

inkomsten. 
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2.12 Bedrijfsvoering en Vastgoed 

Tabel 2-13 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 18.759 17.013 17.206 16.218 16.055 

lasten startbegroting -84.934 -80.517 -78.369 -77.270 -77.092 

subtotaal startbegroting -66.175 -63.504 -61.163 -61.052 -61.037 

actualisatie perspectief      

implementatie veranderagenda -1.000     

dekking veranderagenda   500 500  

privacymanagement inhuurcapaciteit -150 -100    

correctie reserve kapitaalslasten -27 3 -52 -68 -68 

stijging pensioenpremie en nieuwe normbedragen      

WOB-jurist -60     

subtotaal actualisatie perspectief -1.237 403 448 -68 -68 

      

eindtotaal -67.412 -63.301 -60.715 -60.620 -61.105 

Actualisatie perspectief 

Implementatie veranderagenda 

De samenleving en het bestuur vragen van ons steeds meer samenhang en slagvaardigheid bij wat wij doen 

dat nodig is voor de stad en onze inwoners; dat wij ons de komende jaren transformeren naar een wendba-

re, op samenwerking gerichte organisatie, die echt contact maakt met de stad. Daarom maken wij dit jaar 

de top van de organisatie kleiner, bundelen wij bedrijfsvoeringsfuncties en versterken wij de samenwerking 

tussen afdelingen. Naast dat wij hiermee kosten besparen door efficiënter te werken, winnen wij op deze 

wijze aan uitvoerings- en strategische slagkracht. Voor de implementatie- en ontwikkelkosten van de Ver-

anderagenda is een bedrag van € 1 miljoen nodig. Deze kosten zullen in 2019-2020 worden terugverdiend. 

De lasten die voortvloeien uit de verdere implementatie van opdrachten van de Veranderagenda in 2018 en 

latere jaren zullen worden betrokken bij de Programmabegroting 2018. De structurele besparingen worden 

meegenomen in de bestuursopdracht gemeentefinanciën. Deze zal worden meegenomen in de program-

mabegroting en worden betrokken bij de coalitievorming in 2018 ten behoeve van de nieuwe collegeperiode. 

Privacy management inhuurcapaciteit 

Per 25 mei 2018 moeten wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze 

komt in de plaats van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en geldt voor de gehele EU. Deze 

nieuwe wetgeving breidt de rechten van burgers uit en legt organisaties op om persoonsgegevens transpa-

ranter én meer controleerbaar te verwerken. Om hieraan te kunnen voldoen is een AVG programma opge-

steld. Via dit programma wordt voor de processen met hoog risico gezorgd dat deze voldoen aan de AVG, dit 

omvat o.a. het kennen van de rechten van betrokkenen, documentatieplicht, het sluiten van bewerkersover-

eenkomsten en uitvoeren van een privacy impact assessment. Dit laatste is een instrument om vooraf de 

privacy risico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen en te voorzien van beheersmaatregelen. Bij 

niet voldoen kan de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijke boetes opleggen en dit kan leiden tot maat-

schappelijke impact en bestuurlijke risico’s.  

Correctie reserve kapitaalslasten  

Bij de begroting is een te hoog bedrag onttrokken aan de reserve kapitaalslasten. De ramingen zijn hierop 

bijgesteld. 
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Stijging pensioenpremie en nieuwe normbedragen 

Eind vorig jaar heeft het ABP op de valreep besloten om de pensioenpremie per 1 januari van dit jaar extra 

te verhogen. Daarnaast zijn ook de afspraken uit het Individueel Keuze Budget nog in de loonkosten verdis-

conteerd. Hierdoor vallen de loonkosten gemeente breed ruim € 2,3 miljoen hoger uit dan bij de begroting 

geraamd. Hiervan heeft een deel betrekking op taken die worden gedekt uit lokale heffingen, de grondex-

ploitatie of uit de prijsbijstelling die wij hebben ontvangen over de integratie-uitkering sociaal domen en de 

integratie uitkering Wmo huishoudelijke hulp. Omdat kostenstijging uit deze heffingen/middelen moeten 

worden afgedekt, komt per saldo € 1,4 miljoen ten laste van de algemene middelen. Hierop hebben wij de 

budgetten aangepast. Het CPB heeft recentelijk de ramingen van de inflatie bijgesteld. Volgens het CPB 

vallen die nu 0,9% hoger uit dan in september geraamd. Bij de meicirculaire zijn wij voor deze prijsstijgin-

gen via de accressen gecompenseerd. De hogere loonkosten dekken wij uit deze accressen af. 

WOB-jurist 

De afgelopen periode heeft de gemeente te maken gehad met veel meer zwaardere WOB verzoeken. Deze 

verzoeken vragen buitengewoon veel capaciteit in juridische zin. De verwachting is dat dit de komende jaren 

zo blijft. Hiervoor is uitbreiding van dit taakgebied met 0,6 fte nodig; structurele dekking hiervan vindt plaats 

binnen de concernbudgetten voor de juridische functie.  
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2.13 Financiën 

Tabel 2-14 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019  2020   2021 

startbegroting      

baten startbegroting 459.928 408.914 411.255 415.111 415.621 

lasten startbegroting -52.386 -16.139 -21.496 -26.754 -26.754 

subtotaal startbegroting 407.542 392.775 389.759 388.357 388.867 

actualisatie perspectief      

gemeentefonds t.g.v. perspectief 6 437 761 721 1.277 

gemeentefonds uitkomsten meicirculaire  1.933 2.104 2.142 2.177 

dividend nutsbedrijven 148 -315 -585 -585 -585 

opbrengst OZB -182 -109 -49 -82 635 

opbrengst hondenbelasting -80 -80 -80 -80 -80 

subtotaal actualisatie perspectief -108 1.866 2.151 2.116 3.058 

sociaal domein      

gemeentefonds sociaal domein 2.142     

subtotaal sociaal domein 2.142     

egaliseren perspectief met saldireserve      

egaliseren perspectief met saldireserve   3.223 -1.401 -2.126 -1.988  

subtotaal egaliseren perspectief met saldireserve 3.223 -1.401 -2.126 -1.988  

      

eindtotaal 412.779 393.340 389.784 388.485 392.291 

Actualisatie perspectief 

Gemeentefonds 

Bij de Programmabegroting 2017 hebben wij de ramingen van de algemene uitkering bijgesteld op de uit-

komsten van de Mei- en Septembercirculaire 2016. In deze voorjaarsnota hebben wij de ramingen op basis 

van de structurele doorwerking van de uitkomsten van de Programmarekening 2018 en de financieel be-

leidsmatige effecten uit de Decembercirculaire 2016 en de Meicirculaire 2017 geactualiseerd. Vanuit het  

gemeentefonds hebben wij ook extra middelen ontvangen voor de bekostiging van taakmutaties. Deze 

taakmutaties zijn betrokken bij de budgettair neutrale bijstellingen en treft u aan in de bijlage. 

Tabel 2-15 bedragen x € 1.000 

 2017 2018 2019 2020 2021 

baten ten gunste van perspectief           

aanpassing verdeelmaatstaven 0 -44 -78 -62 1.614 

bijstelling woningbouwprognose 6 481 839 783 699 

opschalingskorting 0 0 0 0 -1.036 

            

hogere uitkering gemeentefonds 6 437 761 721 1.277 

Aanpassing verdeelmaatstaven 

De uitkering uit het gemeentefonds wordt via een groot aantal verdeelmaatstaven uitgekeerd aan gemeen-

ten. Op basis van de uitkomsten van de programmarekening 2016, onze prognoses met betrekking tot de 

bevolkingsopbouw (gemiddelde woningbezetting, jongeren, ouderen, minderheden, leerlingenprognose 

etc.) en landelijke trends en ontwikkelingen hebben wij onze ramingen bijgesteld. Hierbij is ook rekening 

gehouden met mutaties van de belastingcapaciteit (WOZ-waarde) van de gemeente. Bij de Programmare-

kening 2016 hebben wij u daarover geïnformeerd. 
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Bijstelling van de woningbouwprognose 

Uitgangspunt voor de woningbouwplanning voor de korte tot middellange termijn zijn de planningen voor de 

actieve grondexploitaties. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met reeds geoormerkte bouwopgaven 

in bestaand gebied en de oplevering van tijdelijke woningen en de transformatie van kantoorpanden naar 

woningen in 2017 en 2018. In totaal gaat het om circa 2 á 300 woningen die in deze periode worden getrans-

formeerd en opgeleverd. Over de voortgang hiervan hebben wij u recentelijk via een raadsbrief geïnfor-

meerd. Op basis hiervan gaan wij nu uit van onderstaande prognose. Over de perspectiefperiode verwach-

ten wij nu 365 woningen meer op te leveren dan vorig jaar gepland. Onze ramingen van de algemene uitke-

ring hebben wij hierop bijgesteld.  

Tabel 2-16 aantal nieuwe woningen 

  2017 2018 2019 2020 2021 

er was geraamd 800 970 1.090 1.481 1.454 

nieuwe raming 861 1.185 1.262 1.403 1.459 

            

mutatie 61 215 172 -78 5 

Opschalingskorting 

Het Kabinet wil voor gemeenten een minimale schaalgrootte hanteren van 100.000 inwoners. Omdat dit tot 

efficiencyvergroting leidt voor alle gemeenten wordt het gemeentefonds al vanaf 2015 jaarlijks gekort. De 

oplopende korting leidt tot een nadeel voor het perspectief. 

Gemeentefonds uitkomsten meicirculaire 

Tabel 2-17 aantal nieuwe woningen 

  2017 2018 2019 2020 2021 

beschikbaar na de programmabegroting 2017 -670 2.700 2.775 2.845 2.835 

accresmutatie 2017  670 680 690 700 710 

accresmutatie 2018   2.411 2.448 2.486 2.521 

beschikbaar na mutaties meicirculaire 2017 0 5.791 5.913 6.031 6.066 

benodigd voor loon -en prijscompensatie 2018   -3.858 -3.809 -3.889 -3.889 

      

resteert   1.933 2.104 2.142 2.177 

Beschikbaar na mutaties meicirculaire 2017 

De Meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Vanwege de demissionaire status 

van het kabinet is deze beleidsarm; wel zijn de rijksuitgaven bijgesteld op de hogere inflatie. Per saldo heeft 

dit geresulteerd in hogere accressen voor 2017 en 2018. Hierop hebben wij onze ramingen bijgesteld. Na 

deze bijstelling is nog een bedrag van € 6,1 miljoen beschikbaar, van waaruit nog loon- en prijsstijgingen 

moeten worden afgedekt.  

Benodigd ter dekking van loon- en prijsstijgingen 

De huidige cao is op 1 mei jongstleden verlopen; momenteel vinden er onderhandelingen plaats tussen de 

VNG en de vakbonden. Op basis van de recentelijk afgesloten cao van de provincies houden wij vooralsnog 

rekening met 3,4% loonkostenstijging. De algemene prijsontwikkeling voor 2018 wordt door het CPB nog 

steeds geraamd op 1,4%; onze ramingen hoeven wij hierop niet aan te passen. Omdat wij rekening houden 

met hogere loonkosten vallen de lasten € 1,5 miljoen hoger uit; hierdoor is structureel € 3,9 miljoen nodig. 

Per saldo resteert nog een bedrag van € 2,2 miljoen op de accressen; dit valt nu vrij ten gunste van het 

perspectief. 
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Dividend nutsbedrijven 

Recentelijk hebben Vitens en Alliander hun jaarrekening over 2016 gepubliceerd. Op basis van de informatie 

uit deze jaarrekeningen hebben wij onze ramingen bijgesteld.  

Tabel 2-18 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

Vitens 326 -292 -585 -585 -585 

Alliander -178 -23    

            

totaal 148 -315 -585 -585 -585 

Vitens 

Als gevolg van het voordelige bedrijfsresultaat over 2016 ontvangen wij in 2017 een hoger dividend. Hier-

door is sprake van een voordeel van € 326.000. Vanaf 2018 verwachten wij echter minder dividend over ons 

aandelenpakket te ontvangen. Op grond van regelgeving moet Vitens bovenmatige rendementen in de vorm 

van tariefsverlaging teruggegeven aan haar klanten. Hierdoor staan de resultaten onder druk, waardoor de 

dividenduitkeringen lager zullen uitvallen. De voordelige bedrijfsresultaten over 2016 leiden ook al tot een 

neerwaartse aanpassing van de dividenduitkering voor 2018. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat hierdoor 

onze dividenduitkering in 2018 terug zal vallen van € 0,9 miljoen naar € 0,6 miljoen en vanaf 2019 naar € 0,3 

miljoen.  

Alliander 

Het afgelopen jaar heeft een aantal gemeenten precario op kabels en leidingen ingevoerd. Sinds dit jaar is 

dat niet meer mogelijk. Omdat Alliander deze kosten nog niet volledig in haar verbruikstarieven heeft kun-

nen verwerken, valt de dividenduitkering in 2018 ook nog lager uit. Wij verwachten dat onze dividenduitke-

ring jaarlijks € 0,5 miljoen zal bedragen. 

Opbrengsten OZB 

Tabel 2-19 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

doorwerking effecten jaarrekening -202 -202 -202 -207 -207 

oplevering nieuwbouw kantoren etc.     118 

bijstelling woningbouwprognose 20  93 153 125 724 

            

totaal -182 -109 -49 -82 635 

Doorwerking effecten Programmarekening 2016 

Op basis van de uitkomsten van de Programmarekening 2016 hebben wij de ramingen van de OZB bijge-

steld. Als gevolg van de economische crisis valt de opbrengst OZB lager uit. Hierdoor is onder andere spra-

ke van inkomstenderving door leegstand. Dit heeft niet alleen een effect op de opbrengst, maar ook een 

drukkend effect op de WOZ-waardering van het onroerend goed. In totaal heeft dit geresulteerd in een 

structureel nadeel van € 0,2 miljoen  

Oplevering nieuwbouw winkels, scholen, etc. 

In de meerjarenbegroting ramen wij een investeringsvolume van € 50 miljoen per jaar voor investeringen 

van bedrijven, kantoren en winkels, scholen en diverse maatschappelijke investeringen. De ramingen voor 

2021 hebben wij hierop bijgesteld.  

Bijstelling woningbouwprognose 

De bijstelling van de woningbouwprognose leidt tot een hogere opbrengst van € 0,7 miljoen in 2021. 
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Opbrengst hondenbelasting 

Zoals in de Programmarekening 2016 is toegelicht, wordt er minder hondenbelasting geïncasseerd. Op 

grond hiervan hebben wij de ramingen verlaagd met € 80.000. Deze trend doet zich overigens ook landelijk 

voor.  

Sociaal domein 

Gemeentefonds sociaal domein 

Via de decembercirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het sociaal domein. Voorts heeft er 

in april van dit jaar een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen MinVWS en de VNG. Daarbij zijn gemeen-

ten geïnformeerd over de volume- en loonprijsbijstelling van de budgetten voor het sociaal domein. Via de 

meicirculaire zijn wij nu over de definitieve uitkomsten hiervan geinformeerd. Hierop hebben wij onze ra-

mingen bijgesteld. Zoals op de programma’s Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning en Participatie 

werk en inkomen is toegelicht, zullen wij onze ramingen voor 2018 en latere jaren actualiseren bij de Pro-

grammabegroting 2018.  

Tabel 2-20 bedragen x € 1.000 

  2017 2018 2019 2020 2021 

jeugd  1.167  4.074  4.074  4.458  4.469  

participatie  -563  -853  -812  -770  -729  

Wmo 2015  1.538  2.459  2.471  2.602  2.601  

       

totaal budget  2.142  5.680  5.734  6.290  6.341  

In onderstaande tabel is aangegeven op waarop deze bijstellingen betrekking hebben: 

Tabel 2-21 bedragen x € 1.000 

  2017 2018 2019 2020 2021 

minder WSW- ers -673  -595  -552  -512  -472  

herverdeeleffecten -760  1.599  1.604  2.099  2.124  

loon & prijs 2.654  2.690  2.696  2.715  2.699  

volumebijstelling -  722  722  722  723  

overig 921  1.264  1.264  1.266  1.267  

betrekken bij de Programmabegroting 2018  -5.680 -5.734 -6.290 -6.341 

       

 totaal 2.142 0  0 0 0 

Wet Sociaal Werkvoorzieningschap 

Bij de WSW is de verdeling aangepast op nieuwe aantallen. Ook is de verdeling nu gekoppeld aan de ge-

meente waarin de wsw-er werkzaam is cq een dienstverband heeft en niet langer aan de gemeente waarin 

de wsw-er woont.  

Herverdeeleffecten 

Voor 2018 zijn nieuwe aantallen gehanteerd voor de verdeelmaatstaven, daaronder mede begrepen nieuwe 

gegevens over voogdij/18+. Deze aantallen voor 2018 zijn ook in latere jaren gehanteerd. Op basis van deze 

nieuwe aantallen is onze uitkering aangepast.  

Compensatie voor loonprijsbijstelling 

Ook worden de budgetten jaarlijks door MinVWS bijgesteld op de prijsontwikkeling. De loonprijsbijstelling 

voor 2017 komt uit op ruim 2%. Bij de meicirculaire is onze uitkering hierop aangepast. 
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Compensatie voor volumebijstelling 

Jaarlijks wordt het macrobudget door MinVWS geïndexeerd voor volumegroei. De volumegroei wordt geba-

seerd op de middellange termijnraming van het CPB en bedraagt voor de Wmo voor 2018 € 43 miljoen. Voor 

het jeugddomein is de demografische groei en daarmee de volumegroei in de periode 2018-2021 licht nega-

tief. Bij de meicirculaire is onze uitkering hierop aangepast.  

Overige 

Daarnaast is de uitkering ook nog gecorrigeerd voor effecten van herinstromers Wet Langdurige Zorg; ex-

tramuralisering; intensieve zorg kinderen met een somatische aandoening.  

Betrekken bij de Programmabegroting 2018  

Zoals hiervoor is aangegeven, zullen wij onze ramingen voor 2018 en latere jaren actualiseren bij de Pro-

grammabegroting 2018. 

Egaliseren perspectief met saldireserve 

 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de stand van de saldireserve. Het vertrekpunt sluit aan op de 

stand van de saldireserve ultimo 31-12-2016, zoals opgenomen in de Programmarekening 2016. Vervolgens 

zijn de lopende afspraken voor 2017 en verder daarin verwerkt. Hierna resteert nog een bedrag van € 16,6 

miljoen.  

Tabel 2-22 bedragen x € 1.000 

omschrijving bedragen 

eindstand conform Programmarekening 2016 38.717 

lopende afspraken  

bij: concernresultaat 2016 14.569 

af: resultaatbestemming 2016 -8.593 

af: reservering werkbedrijf Floriade -1.500 

af: inzet t.b.v. projectorganisatie Floriade -573 

af: afdekken risico’s algemene dienst -25.993 

saldo voor inzet perspectief 16.627 

af: risicoreservering afdekken nieuwe cao  -995 

af: egaliseren tekorten perspectief -12.269 

  

resteert 3.363 

Risicoreservering nieuwe cao  

Zoals hiervoor is toegelicht, is de oude cao op 1 mei jl. verlopen. De verwachting is dat rond de zomerperio-

de een nieuwe cao zal worden afgesloten, waardoor deze al in 2017 tot hogere loonkosten zal leiden. Voor 

afdekking van de kosten van deze nieuwe cao is een bedrag van € 1 miljoen opgenomen. 

Egaliseren tekorten perspectief  

In tabel 1-1 is het eindtotaal na actualisatie van het perspectief gepresenteerd. Het is gebruikelijk om de 

tekorten van 2017 tot en met 2020 te egaliseren met de saldireserve. Om een reëel beeld te schetsen van de 

uitkomsten van het perspectief hebben wij dit nog niet gedaan. Om de tekorten af te dekken is € 12,3 mil-

joen nodig. 

Inzet projectorganisatie Floriade 

Via een afzonderlijk voorstel hebben wij uw raad geïnformeerd de programmaorganisatie Floriade. Daarin 

hebben wij de governance en de inrichting van de organisatie programma Floriade geregeld. Voor de kwali-

tatieve en kwantitatieve uitbreiding van de Floriade programma organisatie is – voor 2017 – al extra budget 

nodig. Dit is bij de 4e begrotingswijziging 2017 aan u voorgelegd. 



Hoofdstuk 3 
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3 Budgettair neutrale bijstellingen 
 

In deze bijlage treft u een overzicht aan met daarin alle voorstellen die budgettair neutraal zijn. Het gaat 

veelal om de uitvoering van taken die bekostigd kunnen worden uit aanvullende rijksgelden en/of bijdragen 

van derden. Ook de taakmutaties, waarvoor wij bij de december- en meicirculaire aanvullende middelen 

hebben ontvangen, zijn daarbij betrokken. Bovendien zijn in deze bijlage ook de administratieve wijzigingen 

meegenomen. 

3.1 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 

Tabel 3-1 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 1.086 407 55 52 52 

lasten startbegroting -7.565 -6.644 -6.004 -6.008 -6.008 

subtotaal startbegroting -6.479 -6.237 -5.949 -5.956 -5.956 

1.  FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 -83 0 0 0 0 

1. FVA: onttrekking reserve FVA 83 0 0 0 0 

2.  bijstelling merkstrategie “Almere houdt van jou” 100 -100 0 0 0 

2.  onttrekking reserve incidenteel beleid -100 100 0 0 0 

overige administratieve bijstellingen 176 184 -61 -62 -62 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -6.303 -6.053 -6.010 -6.018 -6.018 

1. FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 

Voor het project de Zorgkubus zijn is in 2016 € 83.000 minder uitgegeven dan begroot. Deze middelen wor-

den nu doorgezet naar 2017. Dekking vindt plaats via het Fonds Verstedelijking Almere. 

2. Bijstelling merkstrategie “Almere houdt van jou” 

Bij de Programmabegroting 2015 is een budget van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de imagocam-

pagne in de jaren 2015-2018. Vervolgens is bij de Programmabegroting 2017 € 175.000,- extra budget be-

schikbaar gesteld om de imagocampagne in omvang verder uit de breiden.  

 

Om ook in 2018 de imagocampagne op een kwalitatief goed niveau te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk 

om € 100.000,- van het voor 2017 beschikbaar gestelde budget door te schuiven naar 2018. 

Het resultaat hiervan is een evenwichtigere budgetverdeling en inzet in de jaren 2017 en 2018, wat bijdraagt 

aan de gestelde doelstelling van een structurele, consistente en consequente uitvoering van de merkstra-

tegie. 
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3.2 Veiligheid 

Tabel 3-2 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 532 532 532 410 362 

lasten startbegroting -17.937 -17.845 -17.745 -17.623 -17.575 

subtotaal startbegroting -17.405 -17.313 -17.213 -17.213 -17.213 

1. versterking aanpak radicalisering (taakmutatie GF) -146     

2. regionale nazorg ex-gedetineerden -71     

2. subsidie ministerie van veiligheid en justitie 71     

3. aanpassing fasering cameratoezicht    -122 -48 

3. dekking uit reserve cameratoezicht    122 48 

 overige administratieve bijstellingen -14 -14 -16 -17 -17 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -17.565 -17.327 -17.229 -17.230 -17.230 

1. Versterking aanpak radicalisering en bevordering sociale veiligheid 

Voor de aanpak van radicalisering en jihadisme voor het jaar 2017 hebben wij extra middelen ontvangen via 

het gemeentefonds. Hiervan is € 102.000 voor de inzet van een netwerk regisseur en analyses; de overige € 

44.000 is bedoeld voor trainingen. Hiermee kunnen we een extra impuls geven aan de aanpak, zowel in de 

regio als binnen de gemeentegrenzen. 

2. Regionale nazorg ex-gedetineerden/subsidie ministerie van veiligheid en justitie 

Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een subsidie beschikbaar gekomen voor het ondersteunen 

van ex-gedetineerden op het gebied van wonen, werk, inkomen, schulden, zorg en persoonlijke zaken. Dit 

kan bijvoorbeeld via stage of proefplaatsing, wat kan leiden tot uitstroom naar vast en betaald werk. 

3. Aanpassing fasering cameratoezicht 

In 2016 is de onttrekking aan de reserve Cameratoezicht achterwege gebleven. Het budget in de reserve is 

nodig ter dekking van de lasten van het huidige cameratoezicht gedurende de resterende looptijd. 
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3.3 Sport 

Tabel 3-3 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 2.509 2.482 2.482 2.482 2.482 

lasten startbegroting -9.440 -10.129 -10.180 -10.190 -10.190 

subtotaal startbegroting -6.931 -7.647 -7.698 -7.708 -7.708 

1. bijstelling budget combinatiefunctionarissen (taakmutatie gf)  7 7 7 7 

2. kapitaallasten schaats-skeelerbaan -132 -132 -132 -132 -132 

2. dekking uit reserve afschrijvingen  132 132 132 132 132 

overige administratieve bijstellingen      

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -6.931 -7.640 -7.691 -7.701 -7.701 

1. Bijstelling budget combinatiefunctionarissen 

Bij de decembercirculaire 2016 zijn de rijkmiddelen voor de combinatiefunctionarissen voor Almere met 

€ 7.000 verlaagd. Conform de afspraken in het coalitieakkoord wordt deze rijksmaatregel door vertaald 

naar de budgetten. 

2. Kapitaallasten schaats-skeelerbaan 

In 2016 zijn de structurele kapitaallasten van de schaats- en skeelerbaan op het Fanny Blankers Koen park 

abusievelijk incidenteel in de begroting verwerkt. Bij deze voorjaarsnota nemen wij de kapitaallasten nu 

structureel op in de begroting. Tegenover deze structurele lasten staat een jaarlijkse onttrekking aan de 

GIP-reserve. 
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3.4 Onderwijs 

Tabel 3-4 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 11.850 3.335 3.410 3.245 2.489 

lasten startbegroting -38.064 -27.422 -28.390 -28.705 -27.949 

subtotaal startbegroting -26.214 -24.087 -24.980 -25.460 -25.460 

1 voorschoolse voorziening peuters (taakmutatie gf)     -128 

2.    FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 -22     

2. onttrekking reserve FVA 22     

3. internationaal onderwijs MRA -740 -400    

3. middelen MRA ter dekking van regionaal onderwijs 740 400    

4. aanjaaggelden onderwijs en arbeidsmarkt -655     

4. dekking reserve incidenteel beleid 655     

5. bijdrage Windesheim 2017 2.018     

5. dekking uit voorziening/ vooruit ontvangen -2.018     

6. subsidie inkomsten onderwijs 3.211     

6. lasten onderwijs -3.211     

7. kapitaallasten de Laren -140 -140 -140 -140 -140 

7. dekking kapitaallasten de Laren 140 140 140 140 140 

8. onderhoudslasten schoolbesturen -2.010     

8. inkomsten schoolbesturen 2.010     

 administratieve bijstellingen 159 186 184 184 184 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -26.055 -23.901 -24.796 -25.276 -25.404 

1. Voorschoolse voorziening peuters 

In deze voorjaarsnota wordt de jaarschijf 2021 geraamd. Als gevolg hiervan hebben we de ramingen bijge-

steld op de uitkering voor voorschoolse voorzieningen peuters. De budgetten worden hierdoor verhoogd. 

2. FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 

De niet uitgegeven middelen voor het project Kennisstad Almere worden worden ingezet in 2017 voor af-

ronding van dit project. 

3. Internationaal onderwijs MRA/middelen MRA ter dekking van regionaal onderwijs 

Als nadere uitwerking vanuit lijn 2 Versterken Leer- en werkomgeving Fonds Verstedelijking Almere wordt 

er geïnvesteerd in het uitbreiden van het internationaal onderwijs in Almere. Zowel het primair (IPSA) als 

het voortgezet onderwijs (ISA) zal per augustus 2017 een uitbreiding van onderwijsplekken realiseren. Voor 

de lange termijn wordt er gewerkt aan een internationale campus in Almere. Hier worden de voorbereidin-

gen voor getroffen. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming hieromtrent heeft de MRA al wel middelen 

beschikbaar gesteld, welke de komende twee jaar besteed zullen worden. 

4. Aanjaaggelden onderwijs en arbeidsmarkt 

Op basis van een aangenomen amendement op 26 mei 2016 heeft de raad besloten ‘van de in de program-

mabegroting genoemde aanjaaggelden voor onderwijs en arbeidsmarkt van € 600.000 een eerste tranche 

van € 250.000 bij de start beschikbaar te stellen aan de Vliegende Brigade en op basis van een evaluatie 

voor het einde van 2016 te besluiten of een tweede tranche van € 350.000 voor het gehele jaar 2017 be-

schikbaar wordt gesteld aan de Vliegende Brigade.’ De raad heeft daarbij als toelichting aangegeven de 

doelstellingen van de Vliegende Brigade te onderschrijven, maar eerst duidelijkheid over de concrete uit-

voering van die doelstellingen te om te weten waar de € 600.000 aan wordt besteed en voor het beschikbaar 

te stellen restant budget benodigde tussentijdse evaluatie moet nog plaatsvinden. 
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Doordat de eerste tranche van € 250.000 pas in december 2016 als subsidie is toegekend aan de Vliegende 

Brigade, is dit budget in 2016 nog niet aangesproken en nog beschikbaar als subsidie voor 2017. In zijn ver-

gadering van 11 mei heeft de raad besloten tot de toekenning van de tweede tranche. Aanvullend op ge-

noemde € 600.000 is er uit 2016 nog een bedrag ad  € 55.000 gereserveerd dat beschikbaar was voor capa-

citeitsinzet inzake deze aanjaaggelden. In totaliteit leidt dit tot begrotingsbijstelling voor aanjaaggelden 

onderwijs en arbeidsmarkt ad € 655.000, die volledig gedekt wordt uit de hiervoor gereserveerde middelen 

5. Bijdrage Windesheim 2017 

Dit betreft de administratieve mutatie in verband met de jaarlijks onttrekking uit het fonds, welke voor 50% 

vanuit de balanspost vooruit ontvangen bedragen wordt gedekt. 

6. Begroten subsidie inkomsten onderwijs 

OAB voor- en vroegschoolse educatie 

Van de in voorgaand jaar ontvangen rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroeg-

schoolse educatie resteren nog bedragen (OAB € 123.000 en extra VVE € 241.000) die gereserveerd zijn 

voor besteding in 2017. Voorgesteld wordt nu deze geoormerkte middelen overeenkomstig de doelstelling 

in te zetten voor subsidiëring peuterspeelzaalwerk. 

Voortijdig schoolverlaten RMC 

Vanuit de beschikbare rijksmiddelen voor voortijdig schoolverlaten (€ 768.000 ) is onder andere een ver-

volgaanpak Voortijdig Schoolverlaten opgesteld voor de jaren 2016-2020. Op basis hiervan zal een samen-

werkingsovereenkomst worden opgesteld met de gemeenten in de regio Flevoland. Onderdeel van dit plan 

is ook de aanpak VSV-jeugdwerkloosheid. De uitvoering van dit plan zal de komende jaren bekostigd wor-

den uit de ter beschikking gestelde rijksmiddelen VSV. Voor 2017 is er voor hetzelfde doel uit de rijksmidde-

len VSV voor de regiogemeenten € 554.000 beschikbaar. De overige rijksmiddelen worden door de regio-

gemeenten ingezet op preventief en curatief bestrijden van voortijdig schoolverlaten. 

WEB-middelen 

In 2017 wordt een geactualiseerd regionaal Programma in het kader van de Wet Educatie beroepsonderwijs 

opgesteld voor 2018-2019. Op basis van dit programma zal een samenwerkingsovereenkomst met de re-

giogemeenten worden opgesteld en een bestedingsplan per gemeente. Dit wordt nog separaat aangeboden. 

Voor Almere lokaal wordt er een visie geschreven met wat de richting wordt voor de komende jaren met 

betrekking tot bestrijding van laaggeletterdheid. 

7. Kapitaallasten de Laren 

De school Aquamarijn in de wijk de Laren is in 2016 in gebruik genomen. De kapitaallasten worden afgedekt 

uit de reserve afschrijvingen. De lasten en de onttrekkingen uit de reserve worden hierbij meerjarig ver-

werkt. 

8. Werk voor schoolbesturen/doorbelasting kosten aan schoolbesturen 

Voor het onderhoud in opdracht van schoolbesturen zijn nieuwe overeenkomsten gesloten. Dit leidt tot ho-

gere kosten en hogere doorberekening van deze kosten aan de schoolbesturen. 
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3.5 Jeugd en maatschappelijke ontwikkeling 
Tabel 3-5 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 3.954 3.954 3.954 3.954 3.954 

lasten startbegroting -150.843 -146.442 -145.305 -145.301 -145.301 

subtotaal startbegroting -146.889 -142.488 -141.351 -141.347 -141.347 

1. Wmo huishoudelijke hulp (taakmutatie GF) -360 -459 -459 -467 -843 

2. project TITTAN -90 -90 -13 -10  

2. bijdrage interregionaal project TITAN 90 90 13 10  

 overige administratieve bijstellingen -125 158 158 158 158 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -147.374 -142.789 -141.652 -141.650 -142.032 

1. Wmo huishoudelijke hulp (taakmutatie gf) 

Op dit beleidsterrein doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Zo is een verdere verschuiving te zien van 

PGB naar Zorg in Natura. Omdat de tarieven voor Zorg in Natura hoger zijn dan PGB ontstaat druk op de 

budgetten. De hogere kosten kunnen deels worden afgedekt uit de afkoop van het regresrecht.  

De VNG heeft recentelijk een overeenkomst gesloten met het Verbond van verzekeraars over de afkoop van 

het regresrecht. Op hoofdlijnen betreft dit de afkoop van kosten die de gemeente moet maken door het 

verstrekken van Wmo voorzieningen die wellicht te verhalen zijn in verband met claimbare schades bij de 

verzekeraars. Hiervoor ontvangen wij € 95.000 structureel. Omdat de lasten al zijn begroot, kunnen de mid-

delen hiervoor ingezet worden.  

 

Daarnaast heeft in april van dit jaar bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen MinVWS en de VNG. Daarbij 

zijn gemeenten geïnformeerd of de volume- en loonprijsbijstelling van de budgetten voor de Wmo huishou-

delijke hulp. Uit dit budget worden de loonprijsbijstelling gedekt; het restant kan worden ingezet ter dek-

king van de hogere kosten voor Zorg in Natura. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de problematiek binnen de 

kader kan worden opgelost. Bij de programmabegroting zullen wij u hierover nader informeren. 

 

Via de meicirculaire hebben wij aanvullende middelen ontvangen; bij de programmabegroting zullen wij u 

informeren over de besteding daarvan. 

2. Project TITTAN 

Op 1 november 2016 hebben wij besloten deel te gaan nemen aan Interreg Europe project TITTAN. TITTAN 

is een kennisuitwisselingsproject voor Europese regio’s op het gebied van eHealth. Het is toegespitst op 3 

themagebieden: 1) Inkoop van Innovaties, 2) Opzetten en onderhouden van innovatieve ecosystemen en 3) 

betrekken van eindgebruikers bij innovaties. Deelname aan het project leidt tot beleidsontwikkeling op het 

gebied van eHealth. Deze wordt gekoppeld aan de gezondheidsnota die de gemeente periodiek dient op te 

stellen. 

 

De financiële gevolgen worden nu bij deze voorjaarsnota opgenomen. Het project wordt voor 85% vergoed 

vanuit Interreg en Gemeente Almere voert 15% cofinanciering (€ 35.000) op in natura (inzet). De omvang 

van het project bedraagt € 203.000 voor programmakosten en € 35.000 aan apparaatskosten. 
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3.6 Participatie, werk en inkomen 
Tabel 3-6 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 88.084 89.078 90.656 91.800 91.800 

lasten startbegroting -160.972 -149.908 -150.441 -150.659 -150.659 

subtotaal startbegroting -72.888 -60.830 -59.785 -58.859 -58.859 

1. armoedebestrijding ouderen (bijzondere bijstand, taakmutatie gf) -42 -44    

2. armoedebestrijding kinderen (taakmutatie gf) -1.433 -1.465 -1.465 -1.465 -1.465 

3. bonus beschut werken (taakmutatie gf) -58     

4. impuls klantprofielen (taakmutatie gf) -89     

5. economische zelfstandigheid (taakmutatie gf) -40     

6. taakmutatie GF: bed, bad en brood -114     

7. plan verwarde personen -50     

7. subsidie ZonMw 50     

8. flextensie -110     

8. opbrengsten flextensie 110     

 overige administratieve bijstellingen -127 98 98 98 98 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -74.791 -62.241 -61.152 -60.226 -60.226 

1. Armoedebestrijding ouderen (bijzondere bijstand, taakmutatie gf) 

In 2017 en 2018 wordt jaarlijks € 3,75 miljoen (landelijk) beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding on-

der ouderen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil daarmee meer financiële ruimte aan gemeenten 

geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht aan bijzondere bij-

stand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Deze groep kan via de Sociale Verzekeringsbank welis-

waar een beroep doen op algemene bijstand in de vorm van Aanvullende Inkomensondersteuning voor Ou-

deren (AIO), maar is op de gemeente aangewezen in situaties waarin bijzondere bijstand nodig kan zijn. 

2. Armoedebestrijding kinderen (taakmutatie gf) 

Wij willen extra gelden van het rijk (€ 1,4 miljoen per jaar) aanwenden om ervoor te zorgen dat kinderen in 

de toekomst financieel zelfredzaam zijn (het voorkomen van overerving). Dit gaat verder dan het alleen het 

in natura verstrekken van producten en goederen zoals het rijk voorstelt.  

Dit betekent dat 2017 een overgangsjaar is waarbij wij: 

 een aantal bestaande activiteiten (tijdelijk) zullen intensiveren. Het gaat hierbij onder andere om een 

aantal instellingen zoals door het rijk wordt genoemd; 

 verder de voorbereidingen treffen om in samenwerking met partners in de stad vanaf 1 januari 2018 een 

integraal systeem van signaleren, doorverwijzing en vraaggericht aanbod in willen zetten voor kinderen 

in armoede. Om de effectiviteit van de duurzame aanpak te volgen, zal langjarig onderzoek worden ge-

koppeld aan de aanpak. Hiervoor worden de overgebleven middelen uit 2017 ingezet; 

 de effectiviteit van de duurzame aanpak volgen door langjarig onderzoek te koppelen aan de aanpak. 

Hiervoor worden de overgebleven middelen uit 2017 ad € 0,8 miljoen ingezet, verdeeld over de jaren 

2018 tot en met 2026. 

 

Over de wijze waarop de extra rijksmiddelen voor kinderen die in armoede opgroeien duurzaam kunnen 

worden ingezet hebben wij uw raad geconsulteerd. 

3. Bonus beschut werken (taakmutatie gf) 

De centrumgemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s ontvangen elk een bedrag van € 89.000 als stimulans 

om het aantal gemeentelijke klantprofielen op het gewenste niveau te krijgen. Hiermee wordt een bijdrage 

geleverd aan het realiseren van de banenafspraak. 



 

Voorjaarsnota 2017-2021   pag. 48 

4. Impuls klantprofielen (taakmutatie gf) 

Vorig jaar is gesignaleerd dat het aantal beschut werkplekken op grond van de Participatiewet landelijk 

sterk achter blijft bij de verwachtingen. Om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten is 

vanuit het een financiële stimulans (een “bonus”) in het vooruitschiet gesteld. Omdat wij vorig jaar 12 be-

schutte werkplekken hebben gecreëerd ontvangen wij alsnog een creatiebonus van € 36.000. Omdat een 

aantal van deze personen dit jaar nog een dienstverband hebben ontvangen wij ook nog € 22.000 als presta-

tiebonus. De bijdrage over 2017 zullen wij in 2018 ontvangen. 

5. Economische zelfstandigheid (taakmutatie gf) 

Almere is een van de 25 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s die het programma economische 

zelfstandigheid gaan uitvoeren. Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van 

vrouwen te vergroten door het te stimuleren om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Daarbij richt 

het programma zich op vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn. 

6. Tijdelijke voorziening bed, bad en brood 

Als tegemoetkoming in de onkosten van de bed, bad en broodvoorziening ontvangen wij € 114.000 via het 

gemeentefonds 

7. Plan verwarde personen/subsidie ZonMw 

Er is subsidie door het instituut voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ‘ZonMw’ toegekend. Om te 

komen tot een regionaal plan voor een sluitende keten rondom preventie, hulpverlening en crisis bij men-

sen met verward gedrag is een projectleider aangesteld. Dit project loopt van maart 2017 tot en met maart 

2018. 

8. Flextensie 

Via Flextensie worden tijdelijke opdrachten bij werkgevers in de regio ingezet. Daardoor wordt kortdurend, 

tijdelijk en flexibel werk aantrekkelijk gemaakt voor mensen met een uitkering. Door de in de 2016 goede 

behaalde resultaten met Flextensie zal het project in 2017 worden voortgezet. In het aan de re-

integratiemiddelen onderliggend bestedingsplan 2017 is geen rekening gehouden met de kosten en op-

brengsten uit Flextensie. De verwachting is dat de opbrengsten uit Flextensie hoger zijn, echter is dit sterk 

afhankelijk van het aantal klanten dat in dit traject kan worden ingezet. De eventuele hogere opbrengsten 

vloeien terug in de re-integratiemiddelen en worden bestemd aan extra ondersteuning en opleiding van 

klanten. 
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3.7 Publiekszaken 
Tabel 3-7 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 3.821 3.706 4.149 3.277 3.277 

lasten startbegroting -8.840 -7.622 -7.962 -6.852 -6.852 

subtotaal startbegroting -5.019 -3.916 -3.813 -3.575 -3.575 

1. reisdocumenten afdrachten aan het Rijk -580 -80 -80 -80 -80 

1. meeropbrengst Rijksleges 580 80 80 80 80 

overige administratieve bijstellingen 114 114 114 114 114 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -4.905 -3.802 -3.699 -3.461 -3.461 

1. Reisdocumenten afdrachten aan het Rijk/meeropbrengsten Rijksleges 

Sinds 2012 is bijschrijving van het kind in het ouderlijk paspoort niet meer mogelijk. Dit zorgde in dat jaar 

voor veel extra aanvragen van reisdocumenten. Omdat deze reisdocumenten in 2017 verlopen verwachten 

we een toename van de afgifte van reisdocumenten. Daarnaast zijn de aantallen te verstrekken verklaring 

omtrent het gedrag lager vanwege de mogelijkheid om het rechtstreeks te kunnen aanvragen. 

 

3.8 Kunst en cultuur 
Tabel 3-8 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 1.290 385 385 385 385 

lasten startbegroting -21.628 -20.493 -20.493 -20.493 -20.493 

subtotaal startbegroting -20.338 -20.108 -20.108 -20.108 -20.108 

overige administratieve bijstellingen 67 67 67 67 67 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -20.271 -20.041 -20.041 -20.041 -20.041 
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3.9 Beheer openbare ruimte en milieu 
Tabel 3-9 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 86.888 80.481 80.449 80.708 80.691 

lasten startbegroting -115.601 -110.838 -108.940 -109.021 -109.004 

subtotaal startbegroting -28.713 -30.357 -28.491 -28.313 -28.313 

1. FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 -1.140 49 50 -47 -47 

1. FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 1.140 -49 -50 47 47 

2. bijstelling begroting openbaar vervoer 202 -1.542 1.091 842 842 

2. inzet subsidiemiddelen openbaar vervoer -202 1.542 -1.091 -842 -842 

3. bijstelling programma Energie Werkt! -306 462 379 -47  

3. inzet reserve Energie Werkt! 306 -462 -379 47  

4. inzameling huishoudelijk afval -48 -122 -152 -134 -688 

4. opbrengsten afvalstoffenheffing 48 122 152 134 688 

5. onderhoud rioolstelsel -116 -153 -190 -185 -397 

5. opbrengsten rioolheffing 116 153 190 185 397 

6. investeringen parkeerapparatuur -266     

6. bijstelling investeringen parkeerapparatuur 266     

7. FVA proceskosten programmalijn 4 naar programma 10 250     

7. onttrekking FVA t.b.v. programmalijn 4 naar programma 10 -3.545     

8. implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive -53     

9. verhoging verwerkingslasten 146 146 146 146 146 

9. verhoging verwerkingsbaten -146 -146 -146 -146 -146 

10. actualisatie lasten beheer -198 -198 -198 -198 -198 

10. hogere legesinkomsten kabels en leidingen 198 198 198 198 198 

11.    aanjaaggelden energie in Filmwijk naar programma 9 -195     

11.   Onttrekking reserve incidenteel beleid 195     

overige administratieve bijstellingen -151 -269 -2.984 -2.811 -2.811 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -32.212 -30.626 -31.475 -31.124 -31.124 

1. FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 

Zoals aangegeven in de programmarekening 2016 in de paragraaf FVA zijn voor diverse projecten in 2016 

minder uitgaven gedaan dan voorzien. De betreffende activiteiten vinden doorgang in 2017 en verder. Voor 

programma 9 gaat het om de projecten: Energiefonds, Upcycleperron en de proceskosten. Een nadere toe-

lichting + financieel overzicht is opgenomen op programma 10. 

2. Bijstelling openbaar vervoer 

Het busvervoer wordt betaald vanuit de hiervoor geoormerkte subsidiemiddelen die vanuit de provincie 

worden verstrekt. De meerjarenbegroting voor het openbaar vervoer is aangepast naar de meest actuele 

inzichten. Dit betreft een administratieve bijstelling binnen het door de raad vastgestelde beleidskader. 

3. Bijstelling programma Energie Werkt! 

Het programma Energie Werkt! is door uw raad in 2015 vastgesteld. De uitvoering van het programma heeft 

een doorlooptijd tot en met 2019. Op basis van de realisatie over 2016 en de meest recente inzichten is de 

fasering van de uitgaven aangepast.  

4. Inzameling huishoudelijk afval/opbrengsten afvalstoffenheffing 

Wij hebben onze ramingen bijgesteld op basis van de nieuwste woningbouwprognoses. Ook is nu de jaar-

schijf 2021 geraamd, waardoor de areaaltoename wordt geraamd. 
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5. Onderhoud rioolstelsel/opbrengsten rioolheffing 

Wij hebben ook de ramingen voor het rioolonderhoud bijgesteld op de woningbouwprognose en de uitkom-

sten van de jaarrekening. Omdat sinds vorig jaar ook bij objecten in aanbouw - die aangesloten zijn op het 

riool - een aanslag wordt opgelegd, vallen de opbrengsten hoger uit dan geraamd. De uitvoering van het 

onderhoudsprogramma voor 2017 en latere jaren wordt hierop afgestemd. Ook is de jaarschijf 2021 nu 

geraamd. 

6. Investeringen parkeerapparatuur 

Dit in parkeerapparatuur geïnvesteerde bedrag wordt overgeheveld van het egalisatiefonds parkeren naar 

de reserve afschrijvingen. Van daaruit worden de meerjarige kapitaallasten afgedekt. 

7. FVA programmalijn 4 naar programma 10 

Abusievelijk waren de proceskosten en de onttrekking aan de reserve Fonds Verstedelijking Almere ten 

behoeve van programmalijn 4 versterking culturele verblijfsplekken op programma 9 Beheer openbare 

ruimte en milieu begroot. Omdat de projecten binnen de programmalijn betrekking hebben op de ontwikke-

ling en inrichting van de stad horen deze projecten op programma 10. Ruimte, wonen en wijken thuis.  

8. Implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive 

Door de implementatie van deze richtlijn hebben gemeenten een extra toezichtstaak gekregen, te weten het 

toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. De uitvoering van 

deze taak is bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtsteek belegd. De kosten daarvan bedragen 

voor 2017 € 53.000 en worden gedekt uit de taakgebonden middelen die we hiervoor van het Rijk hebben 

ontvangen. 

9. Verhoging verwerkingslasten/verhoging verwerkingsbaten 

De geraamde hoeveelheid te verwerken afval is bijgesteld op basis van de vorig jaar ingezamelde restfrac-

ties. Hierdoor stijgen zowel de verwerkingsbaten als de verwerkingslasten met € 146.000. 

10. Actualisatie lasten beheer/hogere legesinkomsten kabels en leidingen 

De baten en lasten van het beheer en onderhoud zijn geactualiseerd, waardoor zowel de lasten als de baten 

structureel met € 198.00 toenemen. De hogere baten komen voornamelijk voort uit hogere legesheffing 

over kabels en leidingen. Hier staan extra kosten tegenover. 

11. Aanjaaggelden energie in Filmwijk naar programma 9 

Bij de programmabegroting 2017 is er € 195.000 beschikbaar gesteld vanuit de aanjaaggelden wonen en 

wijken voor het project ‘energie in Filmwijk’. De budgetten zijn bij de begroting volledig beschikbaar gesteld 

op programma 10. Bij de Voorjaarsnota worden de budgetten overgeheveld naar programma 9, omdat op dit 

programma de budgetten worden verantwoord inzake energie en milieubeheer. 
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3.10 Ruimte, wonen en wijken 
Tabel 3-10 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 127.197 114.690 114.584 127.355 114.806 

lasten startbegroting -132.493 -126.680 -126.574 -138.949 -126.415 

subtotaal startbegroting -5.296 -11.990 -11.990 -11.594 -11.609 

1. bijstelling lasten grondexploitatie op MPGA 2017 -31.554 3.706 3.041 -8.817 -7.077 

1. bijstelling baten grondexploitatie op MPGA 2017 31.554 -3.706 -3.041 8.817 7.077 

2. FVA: bijstelling fasering projecten 5.267 -1.585 -1.682   

2. FVA: bijstelling fasering inzet Fonds Verstedelijking Almere -5.267 1.585 1.682   

3. FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 -1.551 -2.331 -1.686 -587 -3 

3. FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 1.551 2.331 1.686 587 3 

4. doorzetten restantmiddelen aanjaaggelden 2016 -455     

4. onttrekking reserve incidenteel beleid 455     

5. bijstelling inkomsten Oosterwold 5.082 5.955 6.455 6.955 6.955 

5. bijstelling voorziening kostenverhaal Oosterwold -3.052 -3.925 -3.925 -3.925 -3.925 

5. bijstelling storting grondverkopen in FVA -2.030 -2.030 -2.530 -3.030 -3.030 

6. bijstelling begroting Floriade 5.680 -4.550 -3.597 -1.056 4.075 

6. bijstelling begroting Floriade -5.680 4.550 3.597 1.056 -4.075 

7. bijstelling onttrekking egalisatiereserve huur en erfpacht -150 -150 -150 -150 -150 

8. bruto ramen lasten wonen en ruimte 131 -514 -1.981 -714 -714 

8. bruto ramen baten wonen en ruimte -131 514 1.981 714 714 

9. voeding fonds initiële ontwikkeling -270     

9. onttrekking reserve weerstandsvermogen 270     

10. kosten MVA gronden naar programma 11 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 

11. FVA programmalijn 4 naar programma 10 -250     

11. FVA programmalijn 4 naar programma 10 3.545     

12. fonds strategische aankopen naar programma 10 -1.089 -57 -57 -57  

12. fonds strategische aankopen naar programma 10 1.089 57 57 57  

13. Floriadegebouw 42 42 42 42 42 

13. Floriadegebouw -42 -42 -42 -42 -42 

14.    aanjaaggelden energie in Filmwijk naar programma 9 195     

14.   lagere onttrekking reserve incidenteel beleid -195     

administratieve bijstellingen -248 -149 -149 -192 -192 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen 21 -9.869 -9.869 -9.516 -9.531 

1. Bijstelling grondexploitatie op het MPGA 2017 

De meerjarenbegroting is geactualiseerd op basis van het MPGA 2017. Het MPGA 2017 wordt inhoudelijk 

besproken bij de behandeling van de programmarekening 2016. Bij de Voorjaarsnota vindt een integrale 

bijstelling plaats van de meerjarenbegroting, hierin is de grondexploitatie ook meegenomen.  

2. FVA aanpassing fasering projecten 

Naast het toevoegen van het restbudget uit 2016 wordt voorgesteld voor de onderstaande projecten gedeel-

ten van budgetten door te schuiven: 

 Zero emissie Busvervoer: Dit project heeft geen doorgang gevonden. Hierover is de Raad reeds geïn-

formeerd. De middelen vloeien terug in het fonds. 

 Rondje Weerwater: aangezien de realisatie van de brug tussen het Lumièrepark en de Floriade is voor-

zien in 2019, wordt voorgesteld dit budget door te schuiven en daarmee later te onttrekken aan de re-

serve FVA.  
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 Kustzone Almere Poort/Duin: voor het evenementenstrand Almere Poort is de verwachting dat de aan-

besteding voor de aanleg en zandlevering in het najaar van 2017 wordt gedaan en de realisatie eind van 

dit jaar zal starten. Om deze reden zal een gedeelte van de beschikbare middelen pas in 2018 benodigd 

zijn. Daarom wordt voorgesteld dit budget door te schuiven naar 2018 en ook dan pas te onttrekken uit 

de reserve FVA. 

Tabel 3-11 bedragen x € 1.000 

progr fasering budgetten 2017 2018 2019 2020 2021 e.v. 

10 zero emissie busvervoer -2.000     

10 rondje Weerwater* -1.682  1.682   

1O kustzone Almere Poort/Duin* -1.585 1.585    

       

  totaal aanpassing fasering -5.267 1.585 1.682 0 0 

3. Doorzetten restant middelen 2016 

Zoals aangegeven in de programmarekening 2016 in de paragraaf FVA zijn voor diverse projecten in 2016 

minder uitgaven gedaan dan voorzien. De betreffende activiteiten vinden doorgang in 2017 en verder. Voor-

gesteld wordt om het niet bestede budget van deze projecten voor een bedrag van € 7,9 miljoen toe te voe-

gen aan de begroting en deze voor eenzelfde bedrag te dekken uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere. 

Het betreffen de volgende bijstellingen 

Tabel 3-12 bedragen x € 1.000 

progr Project restbudget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 e.v. 

1. zorgkubus 83 83     

 totaal programma 1 83 83     

4 kennisstad Almere 22 22     

 totaal programma 4 22 22     

9. energiefonds 256 130 -49 -50 47 47 

9 upcycleperron* 1.000 1.000     

9 proceskosten programmalijn 3 14 10     

 totaal programma 9 1.270 1.140 -49 -50 47 47 

10 Floriade Werkt! 1.860 400 587 337 536  

10 Pampushout Zuid 1.151 1.151     

10 rondje Weerwater* 3.147 0 1.744 1.349 51 3 

 totaal programma 10 6.158 1.551 2.331 1.686 587 3 

11 transitieprogr. stedelijke grondstoffen 397 397     

 totaal programma 11 397 397     

  totaal inzet restantbudget 2016 7.930 3.193 2.282 1.636 634 50 

* investering openbare ruimte 

 

De wijzigingen zijn per programma doorgevoerd en dus ook zichtbaar in de tabellen van de betreffende 

raadsprogramma’s 
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4. Doorzetten restantmiddelen aanjaaggelden 2016 

In de jaarrekening 2016 in de paragraaf Aanjaaggelden is aangegeven dat er budget over is voor de innova-

ties die bekostigd worden uit de aanjaaggelden en dat deze weer worden ingezet in 2017. Voorgesteld wordt 

om het niet bestede budget voor een bedrag van € 455.000 toe te voegen aan de begroting en deze voor 

eenzelfde bedrag te dekken uit het RIB. Deze wijziging is daarmee budgetneutraal. 

Tabel 3-13 bedragen x € 1.000 

innovatie saldo 

aanpak leegstand / Taskforce wonen met welzijn en zorg 90 

woningbouwatelier 2.0 152 

bouw-rai 60 

stimulering zeer betaalbare (ton) huurwoningen  150 

ontmoetingskas Almere Buiten Centrum 3 

  

totaal 455 

5. Bijstelling begroting Oosterwold 

De inkomsten uit grondverkopen en anterieure overeenkomsten in het gebied Oosterwold zijn geactuali-

seerd in de meerjarenbegroting. De inkomsten uit grondverkopen worden conform afspraak gestort in het 

Fonds Verstedelijking Almere. De inkomsten uit anterieure overeenkomsten worden toegevoegd aan de 

voorziening kostenverhaal Oosterwold. 

6. Bijstelling begroting Floriade 

Met ingang van 2017 behoren investeringen in de openbare ruimte, vanwege gewijzigde financiële regelge-

ving, te worden geactiveerd en afgeschreven. Dit geldt ook voor de terreininvesteringen in het Floriadege-

bied. Behalve deze technische mutatie, worden de investeringen in het gebied anders gefaseerd. Voor de 

investeringen in 2017 van € 3,4 miljoen wordt een krediet aangevraagd. 

Ten slotte zal een deel van de bijdrage van andere overheden aan de Floriade later worden ontvangen. 

7. Bijstelling egalisatiereserve huur en erfpacht 

De kosten voor het opstellen van het grondbeleid ad € 150.000 mogen niet meer uit de grondexploitatie 

worden afgedekt. Derhalve is eerder al besloten om deze kosten te dekken uit de opbrengst van de huur- 

en erfpacht exploitatie. In de begroting werden tot op heden eerst de middelen gestort in de egalisatie re-

serve op programma 11 en vervolgens weer onttrokken op programma 10. Deze onnodige administratieve 

beweging is nu gecorrigeerd. De tegenhanger is terug te vinden op programma 11. 

8. Bruto ramen begroting wonen en ruimte 

De kosten met betrekking tot onder andere de huisvestingsverordening woning gebonden subsidies, Parti-

culier Opdrachtgeverschap en de organisatiekosten van het grondbedrijf van niet rendabele projecten zijn 

binnen de budgettaire kaders bijgesteld. 

 

De inkomsten vanuit PO en de bijdragen voor de huisvestingsverordening en woning gebonden subsidies 

zijn ook bijgesteld. Hieruit worden deze kosten tevens.  

Tevens is de onttrekking aan de reserve weerstandsvermogen bijgesteld om de organisatiekosten af te 

dekken uit het hiervoor gereserveerde budget.  

9. Voeding fonds initiële ontwikkeling 

Uit het Fonds Initiële ontwikkeling worden initiële kosten afgedekt van het stedelijk ontwikkelingsproces 

waarvoor nog geen grondexploitatie is, of die nog niet uit de grondexploitatie afgedekt mogen worden.  

Uit inventarisatie van de verwachte werkzaamheden blijkt dat er € 270.000 in het Fonds Initiële Ontwikke-

lingen bijgestort moet worden vanuit de reserve gerealiseerd weerstandsvermogen. Deze bijdrage is voor-

zien in het MPGA 2017. 
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10. Kosten MVA gronden naar programma 11 

De rentelasten van de MVA-grondposities van de gemeente worden betaald uit de algemene middelen. Deze 

lasten werden tot op heden, net zoals de grondexploitatie verantwoord op programma 10.  

De opbrengsten van deze gronden, veelal landbouwgronden en straks ook zonneveldgronden, staan op 

programma 11, onderdeel huur-erfpacht- en landbouwgronden. Het voorstel is de rentelasten over te 

brengen naar het programma waar ook de opbrengsten staan. Op deze manier kan ook beter gestuurd 

worden op de rentabiliteit van deze niet in bouwexploitatie genomen gronden.  

11. FVA programmalijn 4 naar programma 10 

Abusievelijk waren de proceskosten en de onttrekking aan de reserve Fonds Verstedelijking Almere ten 

behoeve van programmalijn 4 versterking culturele verblijfsplekken op programma 9 Beheer openbare 

ruimte en milieu begroot. Omdat de projecten binnen de programmalijn betrekking hebben op de ontwikke-

ling en inrichting van de stad horen deze projecten op programma 10. Ruimte, wonen en wijken thuis.  

12. Fonds strategische aankopen naar programma 10 

Uit het Fonds strategische ontwikkelingen worden de tijdelijke kosten van strategische grondverwervingen 

afgedekt. Tot voor kort betrof dit enkel de kosten als gevolg van de aankoop van de kavel Majestic. Deze 

kosten werden verantwoord op het programma Economische Ontwikkeling. Omdat de verwervingen inzake 

het landschapsplan rondom de A6 hier nu ook uit worden afgedekt wordt het Fonds overgeheveld naar pro-

gramma 10 Ruimte Wonen en Wijken. 

13. Floriadegebouw 

In 2014/2015 is de voormalige duikschool door DSO aangekocht als Floriadehuis. Dit pand is overgedragen 

naar het vastgoedbedrijf. Het vastgoedbedrijf exploiteert het gebouw. Deze budgetten waren nog niet ver-

werkt in het financieel kader. 

14. Aanjaaggelden energie in Filmwijk naar programma 9 

Bij de programmabegroting 2017 is er € 195.000 beschikbaar gesteld vanuit de aanjaaggelden wonen en 

wijken voor het project ‘energie in Filmwijk’. De budgetten zijn bij de begroting volledig beschikbaar gesteld 

op programma 10. Bij de Voorjaarsnota worden de budgetten overgeheveld naar programma 9, omdat op dit 

programma de budgetten worden verantwoord inzake energie en milieubeheer.  
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3.11 Economische ontwikkeling 
Tabel 3-14 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 3.989 2.711 2.251 2.166 2.109 

lasten startbegroting -7.047 -5.769 -5.309 -5.224 -5.167 

subtotaal startbegroting -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 

1. bijstelling investeringen de Vaart 181 158 98 13 13 

1. bijstelling investeringen de Vaart -181 -158 -98 -13 -13 

2. bijstelling exploitatie huur en erfpacht en storting in de reserve 150 150 150 150 150 

3. kosten MVA gronden naar programma 11 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 

4. fonds strategische aankopen naar programma 10 1.089 57 57 57  

4. fonds strategische aankopen naar programma 10 -1.089 -57 -57 -57  

5. actualisatie lasten weekmarkten -20 -20 -20 -20 -20 

5. actualisatie baten weekmarkten 20 20 20 20 20 

6.     FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 -397     

6.     Onttrekking Fonds verstedelijking Almere 397     

 administratieve bijstellingen 347 346 346 346 346 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -4.981 -4.982 -4.982 -4.982 -4.982 

1. Investeringen de Vaart  

De investeringen in het bedrijventerrein de Vaart waren tot op heden in de begroting opgenomen als regu-

liere uitgaven. Omdat het een investering in maatschappelijk nut betreft dient de investering te worden 

geactiveerd en afgeschreven. Dit is nu gecorrigeerd. Hiervoor wordt tevens een krediet aangevraagd van 

€ 245.000 

2. Bijstelling exploitatie huur en erfpacht en storting in de reserve 

Zie toelichting programma 10 Ruimte, wonen wijken.  

3. Kosten MVA gronden naar programma 11 

Zie toelichting programma 10 Ruimte, wonen wijken.  

4. Fonds strategische aankopen naar programma 10 

Zie toelichting programma 10 Ruimte, wonen wijken.  

5. Actualisatie budget weekmarkten 

Abusievelijk is in de begroting een bedrag van € 20.000 dubbel opgenomen voor de kosten van elektrici-

teitsgebruik op weekmarkten en voor de tarieven die hiervoor in rekening worden gebracht. Dit wordt bij 

deze voorjaarsnota gecorrigeerd. 

6. FVA: doorzetten restantmiddelen 2016 

Zoals aangegeven in de programmarekening 2016 in de paragraaf FVA zijn voor diverse projecten in 2016 

minder uitgaven gedaan dan voorzien. De betreffende activiteiten vinden doorgang in 2017 en verder. Voor 

programma 11 gaat het om het project transitieprogramma stedelijke grondstoffen. Een nadere toelichting 

+ financieel overzicht is opgenomen op programma 10. 
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3.12 Bedrijfsvoering en vastgoed 
Tabel 3-15 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 18.501 17.398 17.697 16.666 16.582 

lasten startbegroting -84.420 -80.123 -81.045 -79.775 -79.676 

subtotaal startbegroting -65.919 -62.725 -63.348 -63.109 -63.094 

1. bijstelling inzet frictiereserve -7 39 145 -50 29 

1. bijstelling onttrekking aan frictiereserve 7 -39 -145 50 -29 

2. kosten beveiliging stadhuis -100 -100 -100 14 14 

2. bijdrage UWV beveiliging stadhuis 100 100 100 -14 -14 

3. baten meetpunten voor Kadaster 60     

3. lasten meetpunten voor Kadaster -60     

4. renovatie buurtcentrum de Wieken -387         

4. dekking renovatie buurtcentrum de Wieken 387         

administratieve bijstellingen -256 -779 2.185 2.057 2.057 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen -66.175 -63.504 -61.163 -61.052 -61.037 

1. Bijstelling inzet frictiereserve 

Voor het naar nieuw werk begeleiden van bovenformatieve werknemers is geld opzij gezet in de frictiere-

serve. De onttrekkingen aan deze reserve zijn bijgesteld aan de hand van de laatste inzichten. Over de ge-

hele looptijd zijn de beschikbare middelen nog voldoende. 

2. Kosten beveiliging stadhuis /bijdrage UWV  

De kosten van de beveiliging van het deel van het stadhuis waar het UWV gehuisvest is, zijn bijgesteld. Deze 

kosten worden doorberekend aan het UWV. 

3. Kosten meetpunten voor Kadaster 

De werkzaamheden voor het Kadaster in 2017 in verband met het leveren van informatie met een ruimtelij-

ke component (geodata) en het tarief dat hiervoor wordt gerekend zijn met € 60.000 toegenomen. 

4. Renovatie buurtcentrum de Wieken 

Bij het buurtcentrum De wieken is sprake van levensduur verlengende ingrepen. Daarmee wordt het pand 

energiezuiniger en kan het pand weer twintig jaar mee. Deze ingrepen worden gecombineerd met planma-

tig onderhoud dat toch al gepland was. Omdat levensduur verlengende investeringen geactiveerd moeten 

worden, moet geld uit de voorziening overgeheveld worden naar de reserve kapitaallasten. Een en ander is 

al in de VJN 2016 vastgesteld. 
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3.13 Financiën 
Tabel 3-16 bedragen x € 1.000 

omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 

baten startbegroting 457.593 406.953 409.338 413.192 413.192 

lasten startbegroting -52.444 -16.197 -21.554 -26.812 -26.812 

subtotaal startbegroting 405.149 390.756 387.784 386.380 386.380 

1. gemeentefonds taakmutaties 2.335 1.961 1.917 1.919 2.429 

administratieve bijstellingen 58 58 58 58 58 

      

totaal na budgettair neutrale bijstellingen 407.542 392.775 389.759 388.357 388.867 

1. Gemeentefonds taakmutaties 

Via de decembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van nieuwe en/of bestaande taken. Hier staan uitgaven op de diverse taakvelden tegenover. Op 

de andere programma’s wordt u over de besteding van deze middelen geïnformeerd. 

 

 

  

  



Hoofdstuk 4 
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4 Bijlagen 

4.1 Actualisatie bestedingsplan groot onderhoud 
 

Jaarlijks wordt in de programmabegroting een bestedingsplan vastgesteld. Gedurende het jaar wordt dit 

waar nodig bijgesteld, zo ook dit jaar. In de actualisatie wordt binnen de bestaande financiële ruimte van het 

bestedingsplan 2017 projecten toegevoegd volgens de waarderingsmethodiek van het MPBA 1.0. Hiermee 

wordt de achterstand in het groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte verder ingelopen. 

Daarnaast wordt in het bestedingsplan 2017 een aantal “reserveprojecten” betrokken die zo nodig in 2017 

kunnen worden opgestart.  

 

De actualisatie van het bestedingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 

Tabel 4-1 bedragen x € 1.000 

omschrijving bedrag 

ruimte binnen bestedingsplan  

1. actualisatie bruggen/kunstwerken 167 

2. actualisatie projecten 2017 466 

3. inzet toegekend areaal 140 

aanwending middelen  

4. opnieuw inzetten beschikbaar gekomen middelen -880 

5. reserveprojecten pm 

nog op te lossen  

oplossen binnen financieel kader 107 

  

totaal effect actualisatie 0 

 

Deze verschillende onderdelen worden hieronder stuk voor stuk toegelicht. 

1. Actualisatie bruggen/kunstwerken 

In het Bestedingsplan 2017 zijn 14 kunstwerken-projecten opgenomen, variërend in: uitvoeren groot onder-

houd, vervangen en verwijderen. In 2016 is bij werkzaamheden aan houten bruggen geconstateerd dat de 

schades ernstiger zijn dan uit de "oude" inspecties was gebleken. Om de doelmatigheid van de voorgestelde 

groot onderhoud maatregelen aan de houten bruggen te controleren is bij 8 van de 14 bruggen een maatre-

geltoets uitgevoerd.  

Resultaten maatregeltoets 

De toets is bedoeld om de voorgestelde groot onderhoud maatregelen te boordelen en te bepalen of deze 

voldoende “levensduur verlengend” zijn. De uitgangspunten voor deze toets zijn de leeftijd van de brug en 

de geconstateerde schades uit de extra inspectie. Voor 5 van de getoetste bruggen: de Semesterbrug, Du-

dokbrug, Jaap Edenbrug, Spanframebrug en de Fongersbrug is het uitvoeren van groot onderhoud voldoen-

de om de levensduur met 20 jaar te verlengen. Voor 3 bruggen: de Algerabrug, de Limburgsebrug en de 

eerste Kanobrug is op basis van de leeftijd en de geconstateerde schades de beste maatregel om de brug-

gen te vervangen. Voor de eerste Kanobrug wordt, gelet op de in de nabijheid gelegen “familiebruggen” van 

gelijke functionaliteit, leeftijd en technische staat, aanbevolen om de vervanging van deze brug te clusteren 

met de andere twee bruggen in de familie. De voorbereiding van deze brug wordt daarom aangehouden in 

afwachting van het MPBA 2.0. 

Slufterbrug  

Per abuis is in de programmabegroting vermeld dat deze brug in 2017 zou worden vervangen. De brug 

maakt echter deel uit van de areaalvermindering ingevolge de bestuursopdracht ‘kwaliteit & kwantiteit’ en 

is een van de bruggen die op de nominatie staat om te worden verwijderd. Volgens plan gaat dat in 2017 
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gebeuren. Wij stellen, conform de toezegging van de wethouder daarover, expliciet aan de raad voor om het 

bestedingsplan op dit punt aan te passen. 

Van invloed zijnde ruimtelijke ontwikkelingen 

Voor de Fongersbrug en de Limburgsebrug kunnen de ruimtelijke ontwikkelingen rondom “Rondje Weer-

water” en “Witchworld” van invloed zijn op functionaliteit en locatie. In afwachting van deze ontwikkelingen 

wordt de voorbereiding en uitvoering van deze bruggen aangehouden totdat duidelijk is hoe deze bruggen 

worden ingepast in deze projecten. 

Overig 

Voor 2 projecten is budget benodigd. Het gaat om de vervanging van de Hangbrug en de Uitlaatbrug in Al-

mere Haven. Beide bruggen waren opgenomen in het bestedingsplan 2016, de Hangbrug voor vervangen en 

de Uitlaatbrug voor verwijderen/sloop. Voor de Hangbrug was alleen budget opgenomen voor de voorberei-

ding en niet voor de uitvoering. De vervanging is aanbesteed en de benodigde vergunningen zijn verleend. 

Om het werk te kunnen gunnen en te realiseren is een budget nodig van € 229.000. De Uitlaatbrug zou con-

form bestedingsplan in 2016 worden verwijderd. Dit voornemen stuitte op veel weerstand van de buurt. 

Besloten is om de verbinding in stand te houden. De brug wordt niet verwijderd, maar vervangen door een 

“circulaire” brug. Het gereserveerde budget voor verwijderen is ontoereikend voor vervangen. Om de brug 

te kunnen vervangen is een extra budget nodig van € 40.000. 

 

Na actualisatie van bruggen/kunstwerken binnen het bestedingsplan 2017 resteert er nog een besteedbaar 

bedrag van € 167.000 dat met name het gevolg is door een slimmere techniek toe te passen bij het onder-

houd van houten bruggen. 

2. Actualisatie projecten 2017 

Begin 2017 zijn de projecten uit het bestedingsplan geactualiseerd. Op basis van de actualisatie worden de 

volgende projecten budgettair naar beneden bijgesteld. 

Tabel 4-2 bedragen x € 1.000 

wijk omschrijving jaar vrijgevallen bedrag 

Buiten    

Poldervlak Splijtbakweg, planmatig onderhoud bomen 2016 16  

Stripheldenbuurt groot onderhoud bossen en parken Stripheldenbuurt 2017 69  

Regenboogbuurt Maisgeelstraat, Strogeelstraat, aanpak boomstructuur 2017 93  

Regenboogbuurt Regenboogbuurt Groot Onderhoud 2017 385  

Stad    

Centrum Hospitaaldreef, asfaltonderhoud ingang tunnel 2017 65  

West    

Muziekwijk Klein Brandt sportpark, aanpak parkeerproblematiek 2017 112  

totale vrijval projecten    740  

    

totaal    740  

 

Naast projecten die budgettair naar beneden zijn bijgesteld, is er ook sprake van tegenvallers op projecten.  

Onderstaande projecten worden conform de systematiek van de actualisatie budgettair bijgesteld. 

Tabel 4-3 bedragen x € 1.000 
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project budget 

bouwteam groot onderhoud de Werven -100 

bouwteam Stedenwijk Midden Zuid -90 

Pigmenthof -20 

Van Draispad -64 

  

totaal -274 

 

Per saldo bedraagt de actualisatie op projecten uit het bestedingsplan € 466.000. 

3. Inzet toegekend areaal 

Van het toegekend areaal wordt € 140.000 ingezet in het bestedingsplan. 

4. Opnieuw inzetten beschikbaar gekomen middelen 

Als gevolg van de actualisatie zijn er middelen vrijgekomen die nu weer worden ingezet. Conform de syste-

matiek van het MPBA worden de onderstaande projecten betrokken in het bestedingsplan. 

Tabel 4-4 bedragen x € 1.000 

project budget 

Walt Disneyplantsoen -30 

groot onderhoud Bloemenbuurt Zuid -95 

groot onderhoud Waterwijk fase 4 -600 

openbare verlichting bijplaatsen -10 

Spoordreef, plantplaats verbetering -90 

Silokade trailerhelling 30.20 helling renoveren -55 

  

totaal -880 

5. Reserveprojecten 

Het bestedingsplan 2017 is begin 2017 geactualiseerd. Ontwikkelingen gedurende jaar kunnen ertoe leiden 

dat er ruimte ontstaat om eventueel nieuwe projecten te starten. Indien er daadwerkelijk ruimte ontstaat, 

dan komen de volgende projecten in aanmerking om alsnog op te starten in 2017. 

Tabel 4-5 bedragen x € 1.000 

project budget 

Vrijmark, vervangen asfalt voor elementenverharding 60 

parkeerplaatsen Faunabuurt 40 

asfalt trailerhelling en Duwweg 308 

Poldervlakpad, omvormen asfalt naar beton 45 

onderhoud bomen verschillende gebieden 210 

  

totaal 663 
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4.2 Opvolging aanvaarde moties en amendementen 
 

Het is onze gewoonte dat wij uw raad met een raadsbrief informeren over de wijze waarop invulling is en 

wordt gegeven aan de aanvaarde moties en amendementen bij financiële producten. Een raadsbrief is een 

momentopname en geeft de op dat moment actuele stand van zaken weer. Wij hebben gemerkt dat raads-

leden daarna ook geïnformeerd willen blijven over de verdere voortgang. Zeker wanneer een motie of 

amendement een structureel effect en dus betrekking heeft op meerdere begrotingsjaren. Door in onze 

begrotingsproducten aandacht te besteden aan de opvolging van eerder aanvaarde moties en amendemen-

ten, verwachten wij dit inzichtelijk te kunnen maken. 
 

In onderstaand overzicht, leest u welke amendementen en moties inmiddels zijn uitgevoerd. Daarnaast 

wordt een toelichting gegeven op moties en amendementen die nog opvolging behoeven. De moties en 

amendementen die in het vorige overzicht (bij programmabegroting 2017) als afgerond stonden vermeld 

zijn uit deze lijst weggelaten. 

Tabel 4-6 bedragen x € 1.000 

RG-nummer  onderwerp stand van zaken  

Programmabegroting 2015 (vastgesteld 13 november 2014)  

RG-221/2014 Capaciteit t.bv. raadsgriffie  

Nu het programma Raad2020 meer vorm krijgt, zal in overleg met 

uw griffie de invulling van de dialoog tussen raad en college en in-

formatievoorziening in algemene zin verder worden uitgewerkt. In de 

begroting voor 2017 is voor het aansluiten op ontwikkelingen en 

Raad2020 budget opgenomen voor additioneel 1 fte. Daarin past ons 

inziens ook de uitwerking van de motie. 

Programmabegroting 2016 (vastgesteld 12 november 2015)  

RG-242/2015 Oog voor verwarde mensen  

Wij hebben onze regierol als centrumgemeente ingevuld door een 

plan van aanpak op te stellen. De uitkomsten van het door Trimbos 

uitgevoerde onderzoek zijn hierbij betrokken. 

Het opgestelde plan van aanpak draagt bij aan het tot stand brengen 

van een triagevoorziening die zorgt voor snelle toeleiding tot zorg en 

ondersteuning. Alle (verwarde) personen die in beeld komen krijgen 

een persoonlijke aanpak met een sluitende keten van verzekerde 

zorg. In 2017 sluiten wij samen met de woningbouwcorporaties een 

convenant in het kader van de aanpak woonoverlast.  

In januari 2017 is de uitvoering gestart. Op 10 januari is hierover een 

raadsbrief verzonden. 

RG-256/2015 Motie Jeugdhotel Kwintes 

We zijn in overleg met Kwintes en gemeente Amersfoort. Dan horen 

we aantallen, wat er nodig is voor de doelgroep, wat er nu mist en 

waarom huidige instellingen niet voldoen voor deze doelgroep. Een 

dergelijke analyse en een goed plan is eerst nodig om goed zicht te 

krijgen of een bovenregionaal jeugdhostel nodig is. Daarna kan 

worden bezien of een bovenregionaal hostel wenselijk en noodzake-

lijk is.  

RG-272/2015 Ambassadeurs ondergrondse afvalcontainers 

1. Onderzoek 

In de achterliggende periode heeft nadere uitwerking plaatsgevon-

den van het initiatief. Daarbij is gekeken naar: welke activiteiten 

bewoners kunnen uitvoeren, de veiligheid, de organisatie en coördi-

natie van de uitvoering. Ook is gekeken hoe in andere delen van 

Nederland met dergelijke initiatieven is omgegaan. In de pilotgebie-

den ‘zwerfafval en dumpingen” is al actief geworven naar ambassa-

deurs. Dit heeft nog niet geleid tot resultaat. Overheersende opinie 

was dat de gemeente dat zelf maar moest regelen. Niettemin wordt 

voorgesteld het initiatief op grotere schaal voort te zetten. 

2. Vervolg 

In de komende periode worden inwoners actief benaderd om een 

container te adopteren en mee te helpen met het schoonhouden van 

de plek rond deze container. Daartoe krijgen deelnemers een sleutel 

om de container vanaf de zijkant open te maken en verstoppingen te 

verhelpen. Ook krijgen zij een prikker, werkhandschoenen en een 

bezem om afval dat ernaast staat in de container te stoppen. Ten-

slotte krijgen zij een speciaal servicenummer waarmee zij direct een 

kapotte container of verkeerd aangeboden grofvuil kunt melden. 
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RG-nummer  onderwerp stand van zaken  

Deze meldingen handelt de gemeente dan met de hoogste prioriteit 

af. 

RG-275/2015 De blauwe as  

Met de vaststelling van het waterhuishoudingsplan, een samenwer-

king tussen de gemeente en het Waterschap, in maart is er invulling 

gegeven aan deze motie. 

RG-279/2015 Lantaarnpalen/motie Luke  

Dit jaar zijn er nog geen kruisingen gereconstrueerd en is er tot 

dusver geen concrete aanleiding geweest. Zodra er aanleiding is dan 

wordt bij de inspraakavonden een bijeenkomst georganiseerd met 

bewoners en de initiator van de motie of de verlichting op de rotonde 

nog efficiënter kan.  

RG-291/2015 
Dienstbare gemeente bij energie-initiatief 

Filmwijk 

Platform Filmwijk wordt op dit moment ondersteund met een subsi-

die uit het initiatievenbudget waarmee energiescans worden uitge-

voerd voor het 100 huizenplan van Filmwijk en vier vrijwilligers zijn 

opgeleid tot ecomediair. Die helpen met het uitvoeren van een deel 

van de energiescans en onderhouden contacten met de deelnemers. 

Daarnaast wordt er een wijkaanjager aangesteld die 2 dagdelen per 

week de initiatieven op het gebied van energie en de werkgroep 

Energiek van het bewonersplatform ondersteund en mede gefinan-

cierd is door het programma Energie Werkt. Aan de motie wordt 

invulling gegeven. 

Programmarekening 2015 (vastgesteld 30 juni 2016) 

RG-108/2016 Maatschappelijke effecten 

Vanaf de Programmabegroting 2017 worden de indicatoren zoals 

voorgeschreven door de BBV in de P&C producten opgenomen. Het 

staat gemeenten vrij om naast de verplichte set van indicatoren ook 

eigen indicatoren in de financiële producten op te nemen. Onder de 

naam ‘de juiste informatie bij het juiste besluit’ heeft op 1 juni 2017 

tijdens de politieke markt een eerste gesprek plaatsgevonden over 

het verbeteren van sturingsinformatie. Verdere uitwerking van dit 

onderwerp zal in samenspraak tussen raad en college dit jaar verder 

vorm krijgen. 

Voorjaarsnota 2016 (vastgesteld 7 juli 2016)  

RG-156/2016 Inclusie agenda, motie De Vos 

Het college werkt aan het opstellen van een lokaal inclusiebeleid en 

daarmee verbonden uitvoeringsagenda in lijn met de door de ge-

meenteraad aanvaarde motie. In februari 2017 is een raadsbrief 

toegestuurd met de stand van zaken en te ondernemen acties. De 

Inclusie-agenda zal naar verwachting 4e kwartaal 2017 gereed zijn. 

Aan de motie is invulling gegeven. 

RG- 122/2016 Motie Wensjes Almere 

Deze motie, voortgekomen uit de eerste motiemarkt, roept op de 

mogelijkheid te creëren voor het begraven van kindjes die na een 

zwangerschap van minder dan 24 weken dood geboren worden, of 

binnen 24 uur na geboorte overlijden. Sinds juli 2016 hebben ge-

sprekken plaats gevonden tussen Stichting Wensjes, Yarden/PC 

Hooft, het Flevo Ziekenhuis en gemeente Almere. Het plan is opgevat 

om een beeld te plaatsen op de begraafplaats in Kruidenwijk. Het 

beeld is gedoneerd door Omroep Max. De gemeente heeft een sokkel 

en beschermkap geleverd voor het kunstwerk. Het Flevoziekenhuis 

heeft een bankje ter beschikking gesteld. In maart 2017 is dit beeld 

onthuld en deze begraafplaats geopend. Aan de motie is invulling 

gegeven. 

RG 146/2016 
Laat ons de ambassadeurs van de stad zijn, 

motie Stichting Leisure Belang Almere 

In samenwerking met de ondernemers is de toeristische bewegwij-

zering ontwikkeld. Deze zal in het nieuwe bewegwijzeringbeleid 2017 

worden opgenomen en in 2018 worden uitgevoerd. 

Programmabegroting 2017 (vastgesteld 10-11-2016)  

RG-260 Voormalige bowlshal en grond 

Er is uitvoering gegeven aan deze motie door eind december 2016 

additioneel €50.000 ter beschikking te stellen aan Stichting Sportac-

commodaties Flevoland.  

RG-262 Regionale Meld- en Coördinatiepunten Agendaverzoek ingediend op 29 november 2016. Motie is uitgevoerd. 

RG-263 Internationaal Onderwijs binnen FVA 

Er is door het college aangegeven dat de businesscase in het eerste 

kwartaal van 2017 met de raad besproken zou worden. Omdat er nog 

een aantal ontwikkelingen gaande zijn die van invloed zullen zijn op 

deze businesscase, is deze datum niet gehaald. In een raadsbrief van 

mei 2017 heeft het college de raad geïnformeerd dat er nog wat 

meer tijd nodig is om een goede businesscase voor te kunnen leg-

gen. Aanvankelijk is gecommuniceerd dat dit nog voor de zomer zou 
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RG-nummer  onderwerp stand van zaken  

zijn, maar nu wordt ernaar gestreefd dit voor 1 oktober 2017 te doen. 

 

RG-273 Doelmatige en doeltreffende besteding gelden 

voortvloeiende uit de afvalstoffenheffing 

Het in deze motie verzochte onderzoek is vanuit de raad opgepakt. 

Het college voert geen eigen onderzoek uit. 

RG-280 Geleerde ICT lessen 

Het risicoprofiel is op 14 februari 2017 naar de raad verzonden. Eind 

mei wordt de raad door middel van een raadsbrief geïnformeerd over 

de voortgang van de realisatie van de besparingen. 

RG-282 Meer weerstand in het vermogen 

Het college is gevraagd om bij de voorjaarsnota met een voorstel te 

komen om het weerstandsvermogen structureel en substantieel te 

verbeteren. Hiermee is een start gemaakt door het gerealiseerde 

resultaat uit de jaarrekening 2016 en binnen het grondbedrijf in een 

reserve te storten. Het deel dat niet bij de Programmabegroting 2018 

wordt ingezet, zal gereserveerd blijven en zo bijdragen aan de ver-

sterking van de reservepositie. Daarnaast wordt met de bestuursop-

dracht gemeentefinanciën onderzocht waar binnen de begroting 

structurele, financiële ruimte kan worden gecreëerd. 

RG-283 Analyse begrotingen en rekening 2012-2016 

De raad heeft gevraagd om inzicht in de financiële positie van de 

gemeente. Enerzijds betreft dit de ontwikkeling van de schuld- en 

reservepositie. Anderzijds dient in beeld gebracht te worden waar 

(en waarom) de financiële realisatie de afgelopen jaren is afgeweken 

van de begrote bedragen. 

Beide onderdelen worden op dit moment uitgewerkt. De resultaten 

zullen na de zomer aan de raad worden aangeboden.  

RG-291 Knelpunten en oplossingen jeugdhulp De motie is uitgevoerd. 

RG-307 Oplossingen en knelpunten Jeugdhulp 
Deze motie besloeg 2016. Met ingang van 2017 niet meer actueel. 

Daarmee motie uitgevoerd. 
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4.3 Kredieten investeringen gemeentelijk materieel 2017 

1. 1e en 2e Waterbrug (€ 211.000) 

De 1e en 2e Waterbrug zijn onveilig en moeten worden vervangen. De investering is onderdeel van de resul-

taatbestemming 2016. Vanaf 2017 geldt dat voor deze vervanging een krediet benodigd is. 

2. Waterwijk (€ 600.000) 

Dit krediet is benodigd voor de uitvoering van groot onderhoud Waterwijk. Het betreft hier grotendeels de 

hofjes die in goed overleg met de bewoners opnieuw worden ingericht. 

3. Bloemenbuurt Zuid (€ 95.000) 

In navolging van het groot onderhoud programma voor de Bloemenbuurt is het kwadrant Bloemenbuurt 

Zuid in voorbereiding genomen. Het project wordt dit jaar in uitvoering genomen. Hiervoor is een eerste 

projectbudget nodig. 

4. Regisseurstraat (€ 340.000) 

De Regisseurstraat wordt opnieuw verhard en (deels) op gelijk niveau gebracht met het trottoir. De investe-

ring is onderdeel van de resultaatbestemming 2017. Vanaf 2017 geldt dat voor deze vervang een krediet 

benodigd is. 

5. Algerabrug (€ 230.000) 

De Algerabrug wordt vervangen. 

6. Hangbrug (€ 229.000) 

Net als de Algerabrug wordt ook de Hangbrug vervangen. 

7. Polderdreef (€ 188.000) 

Vervanging van asfalt aan de Polderdreef. De investering is onderdeel van de resultaatbestemming 2017. 

Vanaf 2017 geldt dat voor deze vervanging een krediet benodigd is. 

8. Vervangen kunstwerken (-€ 186.000) 

Het eerdere investeringskrediet voor vervanging van kunstwerken kan worden verlaagd. Er worden nu twee 

afzonderlijke extra investeringskredieten aangevraagd. 

9. Stedenwijk Midden Zuid (€ 90.000) 

In verband met het werken in bouwteams dient het krediet voor Stedenwijk Midden Zuid worden verhoogd. 

10. De Werven (€ 100.000) 

In verband met het werken in bouwteams dient het krediet voor De Werven worden verhoogd. 

11. Vervanging rioolstelsel Klavergriend (€ 370.000) 

Bij de voortgangsrapportage en het eindejaargesprek 2016 was reeds gemeld dat voor de rioolwerkzaam-

heden aan de Klavergriend een aanvullend krediet benodigd was. Dit had een aantal oorzaken, te weten: 

een omissie in het aanbestede werk, extra benodigde inzet voor het participatieproces en voorbereidingen 

voor tuinvergrotingen. Daarnaast heeft het participatieproces opgeleverd dat gesloten verharding van be-

straten noodzakelijk was, en daardoor moeten grote delen van regenwaterafvoerstelsel ook worden ver-

vangen. Als gevolg van het bovenstaande is een aanvullend krediet benodigd van € 200.000. De formele 

goedkeuring door de raad van het bovenstaande heeft nog niet plaatsgevonden en wordt nu geregeld. Door 

middel van de bijgevoegde bijlage wordt voor dit project een investeringskrediet aangevraagd. 
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12. Drijvend havenkantoor Almere Haven (€ 310.000) 

In de Programmabegroting 2017 is structureel geld beschikbaar gesteld voor huisvesting van de haven-

meester. Het vastgoedbedrijf heeft berekend dat met het huurbudget van € 24.000 de kosten voor een drij-

vend gebouw kunnen worden afgedekt in een periode van 20 jaar. Om het gebouw te realiseren is een kre-

diet noodzakelijk van € 310.000. Dit krediet is bij de programmabegroting abusievelijk niet aangevraagd. We 

gaan niet tot uitvoering van dit bouwplan over totdat er duidelijkheid is over de toekomst van de haven. Dit 

in verband met het amendement over de haven. 

13. Bos der onverzettelijken (€ 300.000) 

Voor de invulling en realisatie van het ontwikkelingsplan voor het Bos der Onverzettelijken dient het be-

staande krediet te worden verhoogd. De verwijdering van de weg 40-45 blijkt complexer dan we aanvanke-

lijk hadden voorzien. De kosten vallen hoger uit door ingrepen rondom de aanwezige leidingen, het opne-

men en deels verplaatsen van de weg en de bijbehorende grond en zandwerkzaamheden met daarbij de 

realisatie van de geplande parkeerplaatsen in aansluiting op de bestaande wegen en fietspaden. Daarnaast 

dienen nog werkzaamheden, zoals realiseren halfverharding, verlichting, banken, vlonderdelen en de invul-

ling van het groen, te worden uitgevoerd om het totaalproject af te ronden. Deze activiteiten passen niet 

binnen het huidige krediet en om deze reden wordt het krediet nu verhoogd naar € 300.000. 

14. Rompkredieten (€ 10.903.000) 

Vanaf het begrotingsjaar 2017 dienen investeringen met een maatschappelijk nut (in de openbare ruimte) te 

worden geactiveerd. Voor de reeds geaccordeerde investeringen die in 2017 plaats vinden worden nu romp-

kredieten aangevraagd. Dit was nog niet als zodanig in de Programmabegroting 2017 verwerkt. De ge-

meenteraad heeft het budgetrecht en dient de kredieten beschikbaar te stellen. Bij de Programmabegro-

ting 2018 zullen voor de investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2018 de meerjarige investeringskre-

dieten aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Dit is de reguliere procedure die nu ook al geldt voor 

investeringen met een economisch nut. Daarom wordt nu krediet aangevraagd voor de investeringen in De 

Vaart (€ 0,5 miljoen), de Floriade (€ 3,4 miljoen), Kustzone Almere Poort (€ 2,1 miljoen), Rondje Weerwater 

(€ 4,2 miljoen) en Almere Centrum (€ 0,8 miljoen). 

 

Het gaat om investeringen waarvan het budget in eerdere begrotingen reeds beschikbaar is gesteld. Dit zijn 

de investeringen in de openbare ruimte voorkomend uit het jaarprogramma 2017 van het Fonds verstedelij-

king Almere, de herinrichting van de Vaart die uit m.n. gereserveerde impulsmiddelen Economie wordt 

gedekt en de terreininvesteringen voor de Floriade. De kredieten zullen eind 2017 worden afgesloten, hier-

over vindt verantwoording plaats bij de programmarekening 2016.  
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4.4 Afkortingenlijst 
 

 

AIO Aanvullende Inkomensondersteuning voor Ouderen 

Altoo Almere thuis op orde 

AO Administratieve Organisatie 

AOW Algemene Ouderdomswet 

CPB Centraal Planbureau 

EED Energy Efficiency Directive 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

GIP Gemeentelijk Investeringsplan 

IIT Individuele Inkomenstoeslag 

Interreg Europe 

project TITTAN 

kennisuitwisselingsproject voor Europese regio’s op het gebied van eHealth 

IPSA Primair onderwijs van de International School Almere 

ISA Voortgezet onderwijs van de International School Almere 

JGZ Jeugdgezondheidszorg 

MinVWS ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

MPGA Meerjarenperspectief Grondexploitatie Almere 

MRA Metropoolregio Amsterdam 

MVA Materiële Vaste Activa 

OAB Onderwijsachterstandenbeleid 

OFGV Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtsteek  

OZB Onroerendezaakbelasting 

PGB Persoonsgebonden Budget 

RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VSV Voortijdig Schoolverlaten 

VVE Vereniging van Eigenaren 

WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs 

Wet OKE Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 

Wlz Wet langdurige zorg 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

WOB Wet Openbaarheid van Bestuur 

WOZ Waarde Onroerende Zaken 

ZIN Zorg in Natura 

ZonMw Instituut voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 
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