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Inleiding 
 
Voor u ligt de slotrapportage 2014. De slotrapportage is  programmagewijs ingedeeld. De 
samenvoeging en indeling  bevordert een duidelijk integraal beeld op inhoud en middelen.  
 
Per programma wordt gerapporteerd over de financiële ontwikkelingen in de periode januari 
2014 tot en met september 2014 met een doorkijk naar het einde van het jaar.  
 
Leeswijzer van de slotrapportage 2014 
In deze rapportage gaan we achtereenvolgens in op: 
1. Samenvatting en raadsvoorstel; 
2. Financiële rapportage 2014 over de ontwikkelingen per programma; 
3. Algemene uitkering gemeentefonds; 
4. Grondexploitaties; 
5. Risico’s 
6. Verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar, verloop algemene reserve NUON 

vrij aanwendbaar en éénmalig onvoorzien. 
 
De slotrapportage is de laatste van de 2 financiële rapportages in de budgetcyclus. 
Tussen deze slotrapportage en de jaarrekening ontvangt uw raad nog, conform de gemaakte 
afspraken, een raadsvoorstel met daarin verwerkt de budgetten 2014 die men wil 
overhevelen van 2014 naar 2015 (raadsbehandeling februari 2015). 
 
 

  



 

Slotrapportage 2014 
2 



 

Slotrapportage 2014 
3 

1. Samenvatting en voorstel 
 
Algemeen 
De voortgang van de uitvoering van de voornemens die in de begroting 2014 ten doel zijn 
gesteld loopt op schema conform hetgeen gesteld is in de voortgangsrapportage 2014. Ten 
tijde van het opmaken van deze slotrapportage is daar geen wijziging in gekomen 
behoudens daar waar wij het in deze rapportage aangeven. 
De relevante ontwikkelingen, de invloeden van buitenaf en de als noodzakelijk beoordeelde 
financiële gevolgen daarvan kunnen nog steeds worden opgevangen binnen de beschikbare 
middelen en reserves en voorzieningen.  
De ambities voor de door de raad vastgestelde ruimtelijke, maatschappelijke en 
economische opgaven voor de gemeente zijn nog steeds volop in uitvoering en maken naar 
ons oordeel goede voortgang. 
 
Slotrapportage 2014 
Het resultaat van de slotrapportage voor de periode 2014-2019 ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Zoals de tabel aangeeft voor het jaar 2014 zijn de effecten van de slotrapportage per saldo 
€ 53.530 voordelig. Wij stellen voor het voordelige saldo te storten in de algemene reserve 
vrij aanwendbaar. 
 
Per saldo is het positieve saldo 2014 niet groot maar er liggen wel enkele substantiële 
mutaties ten grondslag die gedekt of geëgaliseerd worden via reserves en voorzieningen. De 
mutaties hebben voornamelijk betrekking op de situatie rondom de vervanging van de 
openbare verlichting en diverse aanpassing op het terrein van sociale voorzieningen en 
maatschappelijk werk. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u de diverse 
programma’s in hoofdstuk 2 van deze slotrapportage 2014. 
 
Ten aanzien van het structurele beeld van deze slotrapportage (de jaren 2015-2019) kunnen 
wij constateren dat er per saldo positieve ontwikkelingen zijn. Voor het jaar 2015 is nog een 
nadelig effect zichtbaar van € 102.000. Daarna zet de positieve ontwikkeling in oplopend van 
€ 146.000 in 2016 tot bijna € 1.167.000 in 2019. De positieve ontwikkeling kan voor het 
overgrote deel worden toegeschreven aan de uitkomsten van de septembercirculaire 2014  
gemeentefonds. In deze septembercirculaire wordt op termijn ingespeeld op een verwachte 
groei in de economie ten opzichte van eerdere aannames. Wij hopen dat de groei zich de 
komende periode voortzet. Naast de uitkomsten van de septembercirculaire algemene 
uitkering verwachten wij dat de gevolgen van de economische situatie langer voor onze 
gemeente zullen doorwerken. Dit wordt dan ook als een risico aangemerkt. Actuele risico’s 
die de gemeente loopt zijn verwoord in hoofdstuk 5 van deze slotrapportage.    
Zoals zich nu laat aanzien kan de gemeente Dronten de toekomst financieel positief 
tegemoet zien. Wij hopen dat de positieve ontwikkeling voor Dronten zich voortzet. De 

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal uitgaven in deze s lotrapportage -2.140.087 407.392 -21.353 -511.348 -512.489 -513.643

Totaal inkomsten in deze slotrapportage -67.198 618.148 373.396 262.521 99.835 -623.875

Saldo -2.207.285 1.025.540 352.043 -248.827 -412.654 -1.137.518

Dekking:

Inzet voorzieningen 1.360.834 -923.348 -498.040 -31.483 -30.342 -29.188

Inzet bestemmingsreserves 766.921 0 0 0 0 0

Inzet algemene reserve vrij aanwendbaar 26.000 0 0 0 0 0

Totaal financiële mutaties slotrapportage 2014 -53.530 102.192 -145.997 -280.310 -442.996 -1.166.706
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gepresenteerde tekorten in de Programmabegroting 2015 en verder zijn omgebogen in lichte 
overschotten, met uitzondering van de laatste twee jaren (zie onderstaande tabel). Deze 
blijven zoals aangegeven in de Programmabegroting 2015 het meest onzeker.  
Ten aanzien van de transities zijn de financiële gegevens op het onderdeel participatie 
vermeld in de septembercirculaire. Dit was het laatste onderdeel waarvan de cijfers bekend 
zijn geworden. De gemeente is nu druk bezig om de transities op het sociaal domein vorm te 
geven rekening houdend met de financiële kaders, zoals zij nu op alle deelgebieden bekend 
zijn.  
 
Het eindbeeld in het kort waar de gemeente op dit moment nu financieel staat kunt u lezen in 
onderstaande tabel. Voor een uitgebreide toelichting op de diverse ontwikkelingen verwijzen 
wij u naar de verdere inhoud van deze slotrapportage 2014. 
 

 
 
Voorstel 
 
Wij stellen u voor: 
1.  Kennis te nemen van de slotrapportage 2014; 
2. Vast te stellen de aangegeven tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma, 

zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van de slotrapportage door middel van de  14e 
begrotingswijziging 2014; 
Hierin is de volgende inzet van de (bestemmings)reserves en de inzet van stelposten 
verwerkt: 
Mutaties in de algemene reserve vrij aanwendbaar: 
- Het voordelige begrotingsresultaat van € 53.530 in 2014 te storten in de algemene 

reserve vrij aanwendbaar; 
- Het storten van € 26.000 in de algemene reserve vrij aanwendbaar als gevolg van 

een positieve resultaat bij de berging van het vliegtuigwrak. 
Mutaties in de bestemmingsreserve WMO: 
- Een storting van € 483.497 in verband met de positieve ontwikkelingen in de 

huishoudelijke verzorging; 
- Een onttrekking € 175.000 in verband met het de uitvoering van het minimabeleid en 

de bijzondere bijstand. 
Mutaties in overige bestemmingsreserves: 
- Een storting van € 676.424 in de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB als 

gevolg van de herberekening en ontwikkelingen in de bijstandsuitkering en 
doeluitkering; 

- Een onttrekking € 218.000 uit de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB in 
verband met de uitvoering van het Besluit zelfstandigen (BBZ). 

3. Kennis te nemen van de begrotingssaldi 2015-2019; 
4. Kennis te nemen van het verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar, algemene 

reserve Nuon vrij aanwendbaar en éénmalig onvoorzien. 
 

  

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Startpunt voortgangsrapportage 2014 / Programmabegroting 2015-2019 0 -217.759 -133.392 -130.190 658.306 1.568.409

Slotrapportage 2014:

- per saldo financiële effect van deze slotrapportage 2014 -53.530 102.192 -145.997 -280.310 -442.996 -1.166.706

Nieuw begrotingssaldo 2014 en meerjarenbeeld -53.530 -115.567 -279.389 -410.500 215.310 401.703
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2. Slotrapportage per programma 
 

In de navolgende bladzijden geven wij per programma aan hoe wij het tot nu toe financieel 
hebben gedaan in het jaar 2014.  
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2.1 Programma 0 Algemeen bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 0 Algemeen bestuur 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
Fractievergoeding raad        
De uitslag van de verkiezingen en de groei van de gemeente hebben gevolgen. De raad is 
uitgebreid met enkele raadsleden. Tevens is het aantal fracties binnen de raad uitgebreid 
(SP fractie). Dit heeft tot gevolg dat de kosten (o.a. fractievergoeding) structureel € 2.250 
hoger worden. 
Portefeuillehouder A.B.L. de Jonge 
 
Tijdelijke uitbreiding opvangcentrum asielzoekers Dronten 
In de gemeente Dronten is reeds een opvangcentrum gevestigd met een capaciteit van 1000 
opvangplaatsen (bestaand beleid: zie programma 9).  
Aanvullend hebben wij op 3 juli een formeel verzoek ontvangen, waarin sprake is van 
tijdelijke plaatsing van paviljoens voor maximaal 300 bewoners. Dit vanwege dreigend tekort 
op zeer korte termijn. Het gebruik van deze paviljoens is voor ongeveer drie maanden. 
Daarna komen er semi-permanente units voor een periode van twee jaar. De verwachting is 
dat wij in de periode 01-07-2014 tot en met 01-07-2016 hiervoor € 66.875 per jaar extra 
ontvangen. Voor de tijdelijke opvang zullen er kosten worden gemaakt. Wij stellen voor de 
ontvangen bedragen te reserveren voor uitgaven die gepaard gaan met de tijdelijke 
uitbreiding. Met het ministerie is afgesproken dat als de kosten hoger zijn dan de ontvangen 
bijdrage deze door het ministerie aanvullend worden vergoed. 
Portefeuillehouder P. van Bergen 

  

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 0 Openbaar bestuur

Kosten Raad (o.a fractievergoeding) 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

Extra uitgaven inzake tijdelijke opvang asielzoekers 33.438 66.875 33.438 0 0 0

Extra bijdrage bestuursovereenkomst faciliteitenbesluit (gemeentefonds) -33.438 -66.875 -33.438 0 0 0

Totaal 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

Algemene omschrijving 
Het programma omvat het openbaar 
bestuur, de communicatie met de 
inwoners, de gemeentelijke 
basisadministratie, duurzaamheid en de 
interne en externe dienstverlening. 
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2.2 Programma 1 Openbare orde en veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 1 Openbare veiligheid 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
Berging vliegtuigwrak        
De eindrapportage van de berging van de Wellington bommenwerper in het Ketelmeer is u 
reeds toegezonden. Hierin staan de uitgevoerde werkzaamheden en een aantal zaken die 
tijdens de berging gevonden zijn tijdens de bergingsperiode van 28 april tot 22 mei 2014. De 
berging is € 26.000 voordeliger uitgevallen dan geraamd. Wij stellen voor het voordeel te 
storten in de algemene reserve vrij aanwendbaar. Eerder was budget onttrokken aan deze 
reserve voor de dekking van de kosten van de berging. 
Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge 
 
Toename evenementenaanvragen  
Elk jaar worden er in de gemeente vele activiteiten georganiseerd: van swingende 
muziekfestivals tot uitdagende sportevenementen. Dit jaar is het aantal aanvragen 
aanzienlijk hoger dan verwacht en dat heeft een toename in de legesinkomsten € 10.000 tot 
gevolg. Dit beschouwen wij als eenmalig. 
Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge 
 
  

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Berging vliegtuigwrak -26.000 0 0 0 0 0

- storten in algemene reserve vrij aanwendbaar 26.000 0 0 0 0 0

Toename evenementenaanvragen -10.000 0 0 0 0 0

Totaal -10.000 0 0 0 0 0

Algemene omschrijving 
Het programma omvat activiteiten die 
gericht zijn op veiligheid, het 
waarborgen van veiligheid, het 
voorkomen van rampen en daarnaast 
de coördinatie bij rampbestrijding. 
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2.3 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
Openbare verlichting       
De aannemer voor de openbare verlichting heeft zijn contractuele verplichtingen niet 
nagekomen. Het conflict heeft er in geresulteerd dat we afscheid genomen hebben van deze 
aannemer en dat er een nieuwe aanbesteding is gestart. Gevolg van het niet nakomen van 
de contractuele verplichting is dat de grootschalige vervanging van armaturen door LED 
verlichting in 2014 niet uitgevoerd is.  
De uitgaven op de post groot onderhoud worden gedekt uit de voorziening renovatie 
openbare verlichting.  
Het hiervoor staande heeft het volgende tot gevolg: 
a) Vertraging vervanging armaturen door LED verlichting. 

De achterstand in het uitvoeringsprogramma wordt in 2 jaar ingehaald zodat we eind 
2016 weer op schema zitten. De werkzaamheden worden slechts later uitgevoerd en 
gedekt uit de voorziening waardoor er geen budgettaire gevolgen ontstaan.   

b) Extra kosten nieuwe aanbesteding LED. 
Ondertussen is afscheid genomen van de aannemer en is een nieuwe aanbesteding 
gestart. Dit heeft tot gevolg dat er extra advieskosten (€ 13.100) zijn gemaakt voor 
juridische ondersteuning en het actualiseren van het bestek. 

c) Achtervang schadeherstel door vertraging in vervanging door LED. 
De vertraging van de vervanging door LED heeft de aannemer niet de materialen in 
voorraad genomen, conform contract, om bij schadegevallen deze snel te kunnen 
vervangen. De kosten van voorraad verdisconteert een aannemer in de eenheidsprijs per 
schade geval. Nu de aannemer deze voorraad niet heeft aangelegd zullen we dat zelf 
moeten doen en daardoor hebben we in 2014 extra moeten investeren in materialen 

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Openbare verlichting:

- Vertraging aanbrengen LED -1.355.000 889.583 465.417 0 0 0

- Storten/onttrekken in voorziening openbare verlichting 1.355.000 -889.583 -465.417 0 0 0

- Kosten nieuwe aanbesteding LED 13.100 0 0 0 0 0

- Achtervang schade openbare verlichting 50.000 -40.000 -10.000 0 0 0

Totaal 63.100 -40.000 -10.000 0 0 0

Algemene omschrijving 
Het programma omvat activiteiten gericht op 
het beheer en onderhoud van (water)- 
wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen 
openbare verlichting en gladheidbestrijding. 
Daarnaast het opstellen/vernieuwen van 
beleid en het treffen van verkeersmaatrege-
len ten behoeve van de verkeersafwikkeling, 
de verkeerscirculatie en de 
verkeersveiligheid. 
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(masten en armaturen). In 2015 en 2016 zullen de kosten voor schade lager uitvallen 
omdat we dan kunnen putten uit de voorraad. Per saldo is de mutatie over de jaren heen 
budgettair neutraal. 

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart. 
 
Vertraging parkeervisie        
Voor de uitvoering van de parkeervisie Dronten is voor 2014 een bedrag beschikbaar van 
€ 769.000. Begin 2014 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd rond de ombouw van het 
busstation naar parkeerterrein. Als gevolg van uitgestelde woningbouw is de realisatie van 
extra parkeerplaatsen De Noord en De Helling maar ook een bijdrage aan de definitieve 
inrichting van de locatie Steenbergen uitgesteld. Daarnaast hebben wij te maken met een 
vertraging en een gewijzigde planning van de ontwikkeling van het Heuvelpark en het 
Hanzekwartier. Verder speelt de gewijzigde visie centrum een rol in de parkeervisie. De 
parkeervisie is rechtstreeks aan deze projecten gekoppeld. Zoals het nu laat aanzien blijft er 
een aanzienlijk deel van het beschikbare bedrag in 2014 over. Wij zullen in februari 2015 aan 
uw raad vragen om het restant budget 2014 over te hevelen naar het jaar 2015.  
Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart.  
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2.4 Programma 3 Economische zaken 
 
 

 

 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 3 Economische zaken 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
Standplaatsen        
In de gemeente zijn verschillende standplaatsen (niet te verwarren met de weekmarkt, maar 
'losse' standplaatsen) verspreid door de gemeente. Aanvragen voor een standplaats worden 
getoetst aan criteria die zijn vastgelegd in de beleidsnota. Op basis van dit beleid kan een 
standplaats worden toegestaan of geweigerd. Dit jaar is het aantal aanvragen aanzienlijk 
hoger dan verwacht en hierdoor zijn de legesinkomsten € 8.000 meer dan geraamd. Wij 
beschouwen de extra inkomsten als eenmalig. 
Portefeuillehouder. P.C.J. Bleeker 

 

Vertraging economische ontwikkelingsplannen SEA (sociaal economische agenda) : 
De revitalisering van het bedrijventerrein Spelwijk wordt momenteel uitgewerkt. De 
tekeningen en kostenramingen (plm. € 40.000) zijn einde dit jaar klaar.  
De voorbereiding en nadere afstemming vergt nog dusdanig veel tijd dat dit jaar nog niet tot 
uitvoering kan worden overgegaan. Wij zullen in februari 2015 aan uw raad vragen om het 
restant budget 2014 over te hevelen naar het jaar 2015. 
 
Vertraging ontwikkelingsplannen Oostkant 
De Oostkant heeft diverse deelprojecten. In onderstaand geven wij een korte toelichting op 
de ontwikkelingen die vertraging hebben opgelopen: 
a. Torenbosje / De Abbert. 

In 2014 is een deel van de plannen Torenbosje uitgevoerd, met name door en voor 
rekening van Staatbosbeheer. Het vervolg zal plaatsvinden in 2015. De stichting rondom 
Greppelveld zal de verdere uitvoering verzorgen. Daarnaast hebben de plannen tot 
versterking van de cultuurhistorische waarden van De Abbert vertraging opgelopen. Wij 
als gemeente zullen in beide projecten co-financieren.  

  

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 3 Economische zaken

Toename standplaatsen -8.000 0 0 0 0 0

Totaal -8.000 0 0 0 0 0

Algemene omschrijving 
Het programma omvat activiteiten die gericht 
zijn op ondersteuning en uitbouw van het 
bestaande economisch potentieel. Hieronder 
vallen bedrijventerreinen, land en tuinbouw, 
winkelcentra, werkgelegenheid, markten en 
exploitatie van gemeentelijke eigendommen. 
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b. Overige projecten. 
De gemeente is op diverse terreinen actief ten aanzien van de ontwikkeling van de 
Oostkant. De meest in het oog springende zijn initiatieven vanuit de samenleving, 
samengevat in het document “ontwikkelingen tussen de bruggen Elburg en Harderwijk” 
met plannen voor:  “pleisterplaatsen”, evenementen en verbetering in de 
verbindingen/routes tussen bedrijven. Daarnaast wordt er veel met ondernemers 
gesproken om te komen tot plannen.  
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2.5 Programma 4 Onderwijs 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 4 Onderwijs 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
Leerlingenvervoer. 
We zijn nu een jaar na de gunning van de uitvoering van het leerlingenvervoer. De 
ervaringen met de OVB zijn positief. Na de gunning is bij de begroting en nogmaals bij de 
tussentijdse rapportage het budget voor leerlingenvervoer naar beneden bijgesteld. 
Echter het nieuwe schooljaar heeft voor aangepast vervoer onder meer geleid tot toename 
van reizen verder weg. Leerlingen worden ook meer vervoerd naar stageplekken en in 
enkele gevallen rijden er extra bussen/auto’s als gevolg van het maximaal aantal te 
vervoeren leerlingen in een auto of bus. Ook de openbaar vervoerskosten zijn gestegen. Bij 
de jaarrekening zullen wij u nader informeren over de financiële effecten hiervan. Een nadere 
analyse moet duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen de uitkomsten van de  
aanbesteding en de huidige situatie wat betreft oorzaak en financieel effect en moet ook 
duidelijk maken of de effecten een incidenteel of een structurele karakter hebben. 
 

  

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 4 Onderwijs

Leerlingenvervoer Pm 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0

Algemene omschrijving 
Onderwijs is belangrijk voor de hele 
samenleving, het biedt de mogelijkheid aan 
mensen om zich te ontwikkelen en 
daarnaast vormt het een belangrijke 
randvoorwaarde voor de kwaliteit en 
aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en 
werkgemeente. 
De gemeente heeft voor verschillende 
thema’s binnen het onderwijsbeleid een 
wettelijke verplichting, op andere terreinen 
is het onderwijsveld zelf verantwoordelijk. 
Er zijn ook veel terreinen waarop de 
gemeente samen met schoolbesturen en 
andere partners een verantwoordelijkheid 
heeft ten aanzien van de Dronter jeugd. 
Deze onderwerpen waar we gezamenlijk 
aan willen werken, worden besproken in het 
bestuurlijk overleg jeugd. In dit overleg 
maken partijen uit  het onderwijs, de zorg 
en hulpverlening op basis van 
gelijkwaardigheid afspraken met elkaar. 
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2.6 Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
Opbrengst verkoop houtopbrengsten 
Winterseizoen 2013/2014 is in diverse delen van de dorpsbossen van Dronten gedund. 
Hierbij is een grote hoeveelheid hout vrijgekomen wat voor een goede prijs verkocht is aan 
de rondhouthandel. In het seizoen 2014-2015 wordt het dorpsbos van Swifterbant gedund. 
De houtverkopen zorgen in 2014 voor eenmalige overschrijding van de inkomstenraming met 
€ 53.500. 
Het dunnen van de dorpsbossen is een beheermaatregel en is planmatig weggezet in het 
'Beheerplan dorpsbossen gemeente Dronten'. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de 
hoeveelheid en kwaliteit van het hout wat uit het bos komt en de kosten die gemaakt moeten 
worden om het hout te oogsten en af te voeren. Daarnaast is de planning sterk afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Bij natte omstandigheden in het bos kan er niet gewerkt 
worden wat snel lijdt tot uitstel van de werkzaamheden met meerdere maanden. Het is 
daarom lastig aan te geven wat de exacte inkomsten per jaar zijn. Wel is bij de laatste 
bezuinigingsronde besloten om de geraamde inkomsten in de meerjarenbegroting te 
verhogen van € 7.500 naar € 20.000. 
Portefeuillehouder: J. Ph. Engelvaart 
 
 

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 5 Cultuur en Recreatie

Opbrengst houtverkopen -53.500 0 0 0 0 0

Subsidieregeling beheer Natuur -11.128 0 0 0 0 0

Verkoop gemeentegrond -48.000 0 0 0 0 0

- Tijdelijke inhuur personeel project oneigenlijk gebruik gemeentegrond 33.000 0 0 0 0 0

Totaal -79.628 0 0 0 0 0

Algemene omschrijving 
Het programma omvat het ontwikkelen 
en in stand houden van voorzieningen 
op de gebieden cultuur, recreatie, sport 
en welzijn en de aanleg en het beheer 
van het openbaar groen. 
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Subsidieregeling beheer natuur 
De gemeente heeft de afgelopen jaren een subsidie ontvangen voor beheer natuur (€ 11.000 
per jaar). Door de bezuinigingen zijn de regels voor het in aanmerking komen voor de 
subsidie aangescherpt. Dit heeft tot gevolg dat Dronten met ingang van 2014 niet meer in 
aanmerking komt voor de subsidie. In 2014 is het subsidiebedrag over 2013 ontvangen. Het 
bedrag, ad. € 11.000, kunnen wij als eenmalig voordeel inboeken omdat hier 
begrotingstechnisch geen rekening mee was gehouden. 
Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart 
 
Verkoop gemeentegrond en tijdelijke inhuur project oneigenlijk gebruik gemeentegrond  
Met instemming van uw raad worden de kosten van de projectleider gedekt uit de opbrengst 
van de verkopen van gemeentegrond. De opbrengst 2014 wordt geraamd op € 48.000. De 
kosten van de projectleider bedragen € 33.000. De projectleider is niet fulltime aanwezig 
gelet op de aard van de werkzaamheden. Op deze manier wordt het project efficiënt 
uitgevoerd en worden er geen overbodige uren gemaakt gelet op de noodzakelijke wachttijd 
bij de trajecten rondom oneigenlijk gebruik van gemeentegrond.  
Per saldo is er een positief budgettair effect van € 15.000. 
Portefeuillehouder: P.C.J. Bleeker 
 
  



 

Slotrapportage 2014 
19 

2.7 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 6 Sociale voorzieningen en 
maatschappelijk werk 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
WWB-inkomensdeel 
Het WWB-inkomensdeel is een terugkomend onderwerp in de financiële rapportages aan de 
Raad. De laatste jaren kunnen wij constateren dat er veel dynamiek zit in de budgetten. In 
onderstaande gaan wij in op diverse onderdelen. 
       
Uitgaven bijstandsuitkering WWB 2014: 
De uitgaven inkomensdeel zijn per saldo € 479.172 lager dan dat wij aangenomen hebben 
bij de voortgangsrapportage. Uit monitoring van het BUIG budget bleek een verschil te 
ontstaan tussen de prognose, gebaseerd op het doortrekken van de gegevens uit de 
financiële rapportage en de aanname die eerder was gedaan m.b.t. de te verwachte uitgaven 
in de voortgangsrapportage. Bij nadere analyse is gebleken dat in het begrote bedrag per 
abuis 2x het vakantiegeld is meegenomen. 
 
 
 
     

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

WWB-inkomensdeel mutaties slotrapportage -676.424 -536.861 -536.861 -536.861 -536.861 -536.861

- Storting in bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel 676.424 0 0 0 0 0

- Lagere voorlopige doeluitkering 0 536.861 536.861 536.861 536.861 536.861

Besluit zelfstandigen (BBZ) 218.000 0 0 0 0 0

- bijdrage uit bestemmingsreserve WWB -218.000 0 0 0 0 0

Minimabeleid en bijzondere bijstand 175.000 0 0 0 0 0

- bijdrage uit bestemmingsreserve WMO -175.000 0 0 0 0 0

WMO vervoer -67.000 0 0 0 0 0

WMO huishoudelijke verzorging -483.497 0 0 0 0 0

- storting in bestemmingsreserve WMO 483.497 0 0 0 0 0

WMO rolstoelen 27.000 0 0 0 0 0

WMO woningaanpassingen -57.000 0 0 0 0 0

Totaal -97.000 0 0 0 0 0

Dit programma omvat activiteiten die 
gericht zijn op bijstandsverlening, 
activering & re-integratie, 
inkomensondersteuning voor minima, 
uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening, het programma jeugd, 
wijk- en buurtbeheer, inburgering, 
algemeen maatschappelijk werk, zorg, 
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en 
uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
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Definitieve doeluitkering 2014 (BUIG) & terugvordering en verhaal: 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de definitieve doeluitkering 2014 
(BUIG) bekend gemaakt. De definitieve doeluitkering is  
€ 118.962 hoger vastgesteld dan bekend en verwerkt in de voortgangsrapportage. 
De inkomsten uit terugvordering en verhaal zullen naar verwachting € 78.290 hoger zijn dan 
begroot tot en met de voortgangsrapportage. Vanaf 2013 is intensief ingezet op 
terugvordering en verhaal. Dit heeft geleid tot een verhoging van de inkomsten. 
 
Per saldo 2014: 
In de voortgangsrapportage is besloten dat er € 684.900 aan de bestemmingsreserve 
inkomensdeel onttrokken diende te worden. Door bovenstaande mutaties kan de onttrekking 
teruggebracht worden met € 676.424 en wordt in 2014 € 8.476 aan de reserve onttrokken. 

 

WWB-inkomensdeel 2014       

  Raming oud Raming nieuw Verschil 

Uitgaven :     

Hogere uitgaven WWB Inkomensdeel 8.993.268 8.456.861 -536.407 

Hogere uitgaven WWB IOAW  310.018 332.325 22.307 

Lage uitgaven WWB IOAZ 74.314 91.096 16.782 

Overige uitgaven WWB  46.688 64.834 18.146 

      

Inkomsten :     

Doeluitkering WWB -9.302.409 -9.421.371 -118.962 

Hogere ontvangsten terugvordering en verhaal -150.000 -228.290 -78.290 

Vorderingen IOAW 0 0 0 

Vorderingen IOAZ 0 0 0 

        

Resultaat WWB inkomensdeel -28.121 -704.545 -676.424 
    

Storting / onttrekking bestemmingsreserve WWB -684.900 -8.476 676.424 
(bestemmingsreserve gemaximeerd op € 1.500.000)   
        
Resultaat WWB I-deel na reservemutatie -713.021 -713.021 0 

    

Resultaat naar algemene dienst (4e firap 2013) 713.021 713.021 0 

        

Totaal 0 0 0 

    

    

Bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel   

    

Stand reserve 31-12-2013 1.441.624 

Rente 2014  64.873 

Storting vanuit jaarrekening 2013 (bgw 2014/10) 58.000 

Onttrekking spreekkamers sociale zaken -40.000 

Onttrekking pilot 4.0 participatie -75.000 

Onttrekking ivm terugvordering WSW -43.000 

Mutatie vanuit voortgangsrapportage -684.900 

Mutatie vanuit slotrapportage 676.424 

    

Nieuwe stand reserve 1.398.021 

        

 
Voor de jaren 2015 en verder zullen de uitgaven WWB-inkomensdeel met een bedrag van 
€ 536.000 dalen. Gezien de fluctuaties in doeluitkering de afgelopen jaren hebben wij met 
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elkaar afgesproken dat de mutaties aan de uitgavenkant in het meerjarenbeeld 1 op 1 zullen 
worden vertaald in de doeluitkering. Het meerjarig effect is hier dus budgettair neutraal. 
Portefeuillehouder: P. van Bergen 
 
Besluit Zelfstandigen (BBZ): 
Dit jaar hebben zich meer ondernemers bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) gemeld 
dan voorgaande jaren. In 2013 waren dit er 44, op 14 oktober 2014 waren dit er al 49, 
waarbij de verwachting is dat dit aantal oploopt tot 56 eind 2014.  
Hoewel aangeven wordt dat het economisch herstel langzaam inzet blijkt dat veel 
ondernemers door hun reserves zijn geraakt en zich nu melden bij het ZLF. Als gevolg 
hiervan zijn de uitvoeringskosten van het ZLF en de kosten levensonderhoud fors gestegen. 
In voorgaande jaren is er extra geld ter beschikking gesteld in het kader van de recessie. 
Vanaf 2014 is er vanuit gegaan dat deze middelen niet meer nodig zijn. In de praktijk blijkt 
dat een groot aantal ondernemers zich blijft melden bij het ZLF. De ervaring van het ZLF 
leert dat ondernemers in een vrij laat stadium aankloppen voor hulp.  Daarnaast is in 2013 
de regeling normbaten kapitaalsverstrekking in werking getreden. Vanaf 2013 wordt pas een 
vergoeding ontvangen als de kapitaalsverstrekking de norm overschrijdt. Voorheen 
ontvingen wij de rijksvergoeding over het saldo van de verstrekkingen en de ontvangsten. De 
totale kosten en baten over 2014 geven het onderstaande beeld: 
 

 
  

 
Prognose 

geheel 2014    
Kosten 

gemeente 

  
      

Kosten werkzaamheden ZLF (incl. WSNP) kosten gemeente 
 

240.868 
   

240.868 

  
       

Kosten levensonderhoud 
  

270.058 
    

            rijksvergoeding 75% 202.544 
  

            kosten gemeente 25% 
 

67.515 
 

67.515 

        
Kapitaalverstrekking 

  
145.000 

    
Normbaten kapitaalverstrekking 

 
109.646 

    
35.354 

   
            rijksvergoeding 75% 26.516 

  
            kosten gemeente 25% 8.839 

 
8.839 

   
Normbaten kapitaalverstrekking 109.646 

   
Werkelijke ontvangsten  61.325 

   
Extra lasten gemeente 48.321 

 
48.321 

   
Uitvoeringskosten artikel 56, eerste lid, BBZ 186.089 

            rijksvergoeding 90% 167.480 

            kosten gemeente 10% 18.609 18.609 

Vaste component doeluitkering -14.075 

Overige ontvangsten vorderingen -6.543 

Afrekening 2013 (niet meegenomen in jaarrekening 2013) -40.125 

  

323.408 

Totale begroting 105.554 

Overschrijding 217.854 
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De totale kosten van de regeling worden geraamd op € 323.000 terwijl de begroting aangeeft 
€ 105.000. Dit betekent een tekort in 2014 van € 218.000.   
Wij stellen voor om deze extra kosten 2014 (€ 218.000) te dekken door een onttrekking uit 
de bestemmingsreserve WWB. 
De ontwikkeling in 2014 is voor ons aanleiding om verder onderzoek te doen. Te denken valt 
aan het analyseren welke ontwikkelingen te verwachten zijn voor ondernemers die mogelijk 
een beroep moeten doen op ondersteuning van het ZLF en welke financiële consequentie dit 
mogelijk kan hebben. 
  
Minimabeleid en bijzondere bijstand 
In 2013 konden de regelingen minimabeleid en bijzondere bijstand rekenen op ongeveer € 
100.000 recessiegelden. Vanaf 2014 werd een omslag verwacht in het economisch herstel. 
Echter gaat de afname van de kosten minder snel dan verwacht, dit heeft geleid tot een 
overschrijding van in totaal € 175.000. De oorzaken zijn voornamelijk: 

• geen recessiegelden in 2014;  

• woonkostentoeslag BBZ, meer ondernemers hebben zich gemeld bij het ZLF; 

• stijging van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor bewindvoering; 

• meer personen die rechtsbijstand en proceskosten vergoed krijgen; 

• taakstelling statushouders die de gemeente Dronten moet huisvesten; 

• kinderopvang op medische grondslag (2013: 1 gezin /  2014: 5 gezinnen); 
 
Vanaf 2013 is intensief ingezet op terugvordering en verhaal. Dit heeft geleid tot een 
verhoging van de inkomsten. 
  
Minimabeleid (-/- is nadeel): 

2014  Begroot  Verschil 

 
Aankoop gebruiksgoederen  17.514 11.602 -5.912 

Toegankelijkheidsfonds  124.153 105.483 -18.670 

Kwijtscheldingen 299.900 299.900 0 

 
441.567 416.985 -24.582 

 
 
Bijzondere bijstand: 

2014 Begroot Verschil 

Kosten inrichting/huisraad 64.161 29.737 -34.424 

Kinderopvang (medisch) 12.215 1.000 -11.215 

Rechtsbijstand/proceskosten 24.152 9.160 -14.992 

Bewindvoering 192.340 143.409 -48.931 

BBZ (woonkostentoeslag) 71.304 40.967 -30.337 

Overige bijzondere bijstand   74.408 65.343 -9.065 

Langdurigheidstoeslag 127.284 100.000 -27.284 

Terugvordering en verhaal -44.139 -18.151 25.988 

521.725 371.465 -150.260 

 
Zoals aangeven gaan wij ervan uit dat het een tijdelijke kostenoverschrijding betreft. Ons 
voorstel is om de extra kosten 2014 (€ 175.000) te dekken door een onttrekking uit de 
bestemmingsreserve WMO. 
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WMO vervoer. 
De doorrekening van WMO vervoer laat zien dat de kosten in 2014 € 67.000 lager zullen zijn 
dan geraamd. Ten aanzien van WMO vervoer is er een taakstelling, de structurele 
doorwerking (€ 12.000) is hier op ingeboekt. De overige besparingen zijn incidenteel doordat 
er minder aanvragen zijn geweest.   
 
WMO huishoudelijke ondersteuning. 
In de Huishoudelijke Ondersteuning is de kanteling ten behoeve van de veranderingen in het 
sociale domein al in gang gezet waardoor, naar verwachting, in 2014 een overschot ontstaat 
van € 483.497. Het overschot wordt voor € 82.000 veroorzaakt door meer ontvangen eigen 
bijdragen van cliënten. Daarnaast wordt € 401.000 minder uitgegeven aan voornamelijk Zorg 
In Natura categorie 1 en 2. Ter vergelijk: in 2013 tekende de kanteling zich ook al af en 
hebben wij bij de jaarrekening een overschot van € 268.000 kunnen toevoegen aan de WMO 
reserve. Wij stellen u voor om ook het overschot 2014 van € 483.497 toe te voegen aan de 
WMO reserve. De stand van de reserve WMO bedraagt per 1 januari 2015 € 1.300.000 
(exclusief de hier bedoelde extra toevoeging). 
 
WMO rolstoelen. 
De doorrekening voor de uitgaven voor rolstoelen laat zien dat de kosten in 2014 € 27.000 
hoger zullen zijn dan begroot. Wij gaan ervan uit dat dit een eenmalige overschrijding betreft 
en stellen daarom voor deze kosten eenmalig bij te ramen.   
 
WMO woningaanpassingen 
De doorrekening voor de uitgaven voor woningaanpassingen laat zien dat de kosten in 2014 
€ 57.000 lager zullen zijn dan begroot. De kosten van woningaanpassingen zijn afhankelijk 
van het aantal aanvragen en de kosten per aanvraag en verschillen daarom per jaar. Wij 
gaan ervan uit dat dit een eenmalige onderschrijding betreft en stellen daarom voor deze 
kosten eenmalig af te ramen.   
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2.8 Programma 7 Volksgezondheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 7 Volksgezondheid 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
Aanschaf huisvuilauto afvalverwijdering        
Door het efficiënter werken met een zijlader willen we nu de aanbesteding starten, zodat we 
de auto in 2015 kunnen aanschaffen. De auto die uiteindelijk vervangen zal worden, blijft nog 
in ons bezit waardoor we de afschrijving niet naar voren hoeven te halen. De vervanging van 
de auto zal om bovenstaande reden 1 jaar eerder plaatsvinden. De te vervangen auto wordt 
niet ingeruild bij de aankoop van de nieuwe auto, maar gaat voorlopig dienst doen als 
reserveauto (o.a. voor de verwijdering van plastic). Daarnaast zijn enkele geplande 
investeringen vertraagd, waardoor in 2014 een positief effect ontstaat. 
Bovenstaande geeft een structurele budgettaire lastenverzwaring van ruim € 30.000 met 
ingang van 2015. De lastenverzwaring wordt gedekt door een lagere storting voorziening 
afvalstoffenheffing. 
Portefeuillehouder : J.Ph. Engelvaart 
 
 
  

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 7

Aanschaf huisvuilauto afvalverwijdering -5.834 33.765 32.623 31.483 30.342 29.188

- egalisatie via voorziening afvalstoffenheffing 5.834 -33.765 -32.623 -31.483 -30.342 -29.188

Totaal 0 0 0 0 0 0

Algemene omschrijving 
Dit programma omvat activiteiten die 
gericht zijn op gezondheidszorg, milieu, 
integrale handhaving & 
vergunningverlening, afvalverzameling 
en reiniging, water en riolering alsmede 
de gemeentelijke begraafplaats. 
Een goed niveau van gezondheidszorg, 
zowel op lichamelijk als op geestelijk 
vlak, toegankelijk voor elke 
leeftijdscategorie, is van wezenlijk belang 
voor het welbevinden van mensen en het 
functioneren van de (lokale) 
samenleving. 
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2.9 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 8 Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
Inzet bouwconstructeur en leges bouwvergunningen 
In de zomerperiode is de borging van de toetsing op veiligheid van bouwwerken verzekerd 
door de inzet van een externe bouwconstructeur. Spreiding in de tijd is helaas niet mogelijk, 
anders worden de termijnen voor deze procedure overschreden. In de zomerperiode 2014 
bleef de inzet beperkt tot drie dagen. Dat heeft tot gevolg dat er nog een budget van 
€ 56.900 resteert. Wij stellen u voor dit bedrag in mindering te brengen op de begrote 
legeskosten, daar is minder gerealiseerd dan verwacht door de afname van het aantal 
bouwaanvragen als gevolg van de crisis.  
Portefeuillehouder: P.C.J. Bleeker 
 
Ontwikkelingsplannen ruimtelijke ordening – Hanzekwartier. 
Op 3 juli 2012 hebben wij het volgende besluit genomen: 
“Het college besluit: 

1 in te stemmen met de concept-overeenkomst met Waterschap Zuiderzeeland 
2 de kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie Hanzekwartier algemeen, 

binnen de categorie Overige gronden.” 
Zoals opgenomen in dit voorstel draagt de gemeente de helft van de te maken kosten van de 
aanpassing van de afvalwaterzuivering, met als doel verbetering van de geurcontouren, ten 
bate van de ontwikkeling van het Hanzekwartier. Inmiddels is de aanpassing uitgevoerd en 
moet de afgesproken bijdrage door de gemeente worden voldaan.  
Door gewijzigde BBV regelgeving  in 2012 is het niet meer mogelijk deze kosten op te 
nemen binnen de grondexploitatie Hanzekwartier Algemeen binnen de categorie overige 
gronden. Voor de bijdrage van € 85.000 vragen wij u budget beschikbaar te stellen.  
Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart 
 
 

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Verminderde inzet bouwcontructeur -56.900 0 0 0 0 0

Lagere opbrengsten bouwleges 56.900 0 0 0 0 0

Ontwikkelingsplannen ruimtelijke ordening - Hanzekwartier 85.000 0 0 0 0 0

Totaal 85.000 0 0 0 0 0

Algemene omschrijving 
Het programma omvat activiteiten die 
gericht zijn op de ruimtelijke ordening 
(ontwikkelingsvisie, bestemmingsplan-
nen, welstandstoezicht en handhaving) 
en volkshuisvesting (woningbouw nieuw 
en bestaand, woonwagencentrum) en 
bouwgrondexploitaties. 
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2.10 Programma 9 Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 9 Algemeen 
 
De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op: 
 

 
 
Kosten geldverkeer        
De laatste jaren is gebleken dat de kosten voor het geldverkeer lager waren dan geraamd. 
Wij stellen voor de raming van structurele € 20.220 omlaag te brengen naar € 12.000. Dit 
betekent een structureel voordeel van € 8.220. 
Portefeuillehouder: A. van Amerongen 
 
Stelposten niet in te delen 
In de begroting 2014 zijn diverse stelposten opgenomen. In deze slotrapportage worden 
deze voor de jaarschijf 2014 geëvalueerd. De evaluatie heeft twee eenmalige resultaten 
opgeleverd, ten aanzien van de vervangingsinvesteringen (€ 33.000 voordelig) en de I-
tablets (€ 8.000 voordelig). Deze voordelen zijn ontstaan door vertragingen in de geplande 
investeringen.   
Portefeuillehouder: A. van Amerongen 
  

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma 9 Algemeen

Kosten geldverkeer -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220

Stelposten niet in te delen -41.000 0 0 0 0 0

-49.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220 -8.220

Algemene omschrijving 
Onder dit programma valt de uitvoering 
van de Wet Waardering Onroerende 
Zaken, de heffing en invordering van 
belastingen (exclusief de baten), niet aan 
andere programma’s, c.q. het overzicht 
algemene dekkingsmiddelen toe te 
rekenen lasten en baten. 
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2.11 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Dit programma geeft inzicht in de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de 
onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividend, het saldo van de financieringsfunctie en 
de overige algemene dekkingsmiddelen. De genoemde heffingen kennen in tegenstelling tot 
heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De 
niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke 
uitkeringen in de programma’s, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten 
verantwoord. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn.  
 
De financiële ontwikkelingen binnen de algemene dekkingsmiddelen hebben betrekking op: 
 

 
 
Algemene uitkering gemeentefonds        
De effecten uit de septembercirculaire 2014 algemene uitkering gemeentefonds zijn nader 
toegelicht in hoofdstuk 3 van deze slotrapportage 2014.   
Portefeuillehouder: A. van Amerongen 
 
  

- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Septembercirculaire 2014 algemene uitkering gemeentefonds 39.968 148.162 -130.027 -274.340 -437.026 -1.160.736

Totaal 39.968 148.162 -130.027 -274.340 -437.026 -1.160.736
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3. Algemene uitkering gemeentefonds 
 
Recentelijk is de Septembercirculaire Gemeentefonds 2014 ontvangen. De algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor een 
gemeente. Zo ook voor de gemeente Dronten. De uitkering bedraagt na de transitie voor het 
sociaal domein ongeveer € 55 miljoen. De algemene uitkering staat de laatste jaren als 
gevolg van de recessie  flink onder druk. 
De belangrijkste zaken in de Septembercirculaire 2014 hebben betrekking het sociaal 
domein, de WMO huishoudelijke verzorging, faciliteiten opvangcentra, 
koopkrachttegemoetkoming minima en groei (het zogenaamde accres). 
Uit onderstaande tabel kunt u lezen dat per saldo het resultaat voor 2014 en 2015 negatief 
is, zij het niet zo groot als eerder aangenomen. Met ingang van 2016 zit er een opgaande 
positieve lijn in het financiële beeld van de algemene uitkering.  
 

 
 
In onderstaande geven wij een korte toelichting op de diverse ontwikkelingen onderverdeeld 
in basisgegevens en beleidsmatige effecten. 
 
Basisgegevens 
In de basisgegevens van de algemene uitkering hebben diverse aanpassingen 
plaatsgevonden. De aanpassing worden per onderwerp nader toegelicht. 
 
Aanpassing maatstaven (excl. accres) 
Periodiek worden de maatstaven voor de berekening van de algemene uitkering opnieuw 
ingemeten en ingeschat. De maatstaven zijn onder te verdelen in sociale maatstaven (o.a. 
inwoners, bijstandsgerechtigden, uitkeringsontvangers, leerlingen etc.) en fysieke 
maatstaven (o.a. landoppervlakte, woonruimten, hoogte bebouwing etc.). De aanpassingen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Basisgegevens :

Aanpassing sociale maatstaven -105.132 4.132 104.128 207.436 277.568 150.048

Aanpassing fysieke maatstaven -20.784 -1.770 -2.424 4.815 11.362 18.188

Aanpassingen OZB 190.393 0 0 0 0 0

Aanpassing accres -25.106 123.742 -250.944 -481.345 -716.587 -1.318.750

Beleidsmatige effecten :

Lager decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd en Gezin 1.095 1.095 1.095 1.094 1.095 1.095

Hogere integratieuitkering WMO (onderdeel huishoudelijke verzorging) -76.628 -40.933 -40.934 -40.933 -40.934 -40.934

Faciliteitbesluit opvangcentra stijging asielzoekers (voormalige koppengeld) -29.366 -29.367 -29.366 -29.365 -29.367 -29.368

Koopkrachttegemoetkoming huishoudens inkomen tot 110 % sociaal minimum -124.414 0 0 0 0 0

Diversen kleine mutaties 597 22.058 19.213 -5.246 -9.369 -10.222

Sociaal domein :

Lagere / hogere integratieuitkering WMO onderdeel nieuwe taken 0 29.225 -227.208 -227.209 -227.208 -227.208

Integratieuitkering onderdeel re-integratie participatie 0 -1.035.731 -1.035.731 -1.035.730 -1.035.731 -1.035.731

Integratieuitkering onderdeel WSW participatie 0 -2.105.010 -2.105.010 -2.105.010 -2.105.010 -2.105.010

Effect op algemene uitkering -189.345 -3.032.559 -3.567.181 -3.711.493 -3.874.181 -4.597.892

Maatregelen in stelposten / op- en aframingen functioneel :

Verlaging budget voor Centra voor Jeugd en Gezin -1.095 -1.095 -1.095 -1.094 -1.095 -1.095

Hogere storting in bestemmingsreserve WMO (huishoudelijke verzorging) 76.628 40.933 40.934 40.933 40.934 40.934

Reservering voor uitgaven faciliteiten opvangcentra asielzoekers 29.366 29.367 29.366 29.365 29.367 29.368

Reservering voor uitgaven koopkrachttegemoetkoming minima (eenmalig) 124.414 0 0 0 0 0

Sociaal domein :

Verlaging / verhoging  budget nieuwe WMO taken geen huishoudelijke verzorging 0 -29.225 227.208 227.209 227.208 227.208

Budget creeren voor re-integratie participatie 0 1.035.731 1.035.731 1.035.730 1.035.731 1.035.731

Budgetcreeren voor WSW participatie 0 2.105.010 2.105.010 2.105.010 2.105.010 2.105.010

Budgettair effect structureel 39.968 148.162 -130.027 -274.340 -437.026 -1.160.736

 -/- positief
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binnen de maatstaven hebben financiële gevolgen. De gevolgen bij deze circulaire variëren 
van een nadeel van € 64.000 in 2014 tot een nadeel van € 168.000 in 2019. Opvallend zijn 
de aanpassingen in de sociale maatstaven. De meest recente inzichten van het rijk zijn dat 
het aantal uitkeringsgerechtigden en bijstandsontvangers voor Dronten zal dalen ten 
opzichte van de aanname die gemaakt is bij de Meicirculaire 2014. De aanpassing is een 
landelijk trend die gevolgen heeft voor de aanpassing van het accres. 
 
Accres (groei) 
De groeiverwachting (het zogenaamde accres) is bij deze Septembercirculaire aangepast. 
De groei-aanpassing 2014 is minimaal en de aanpassing 2015 is naar beneden bijgesteld. 
Hier tegenover staat dat voor de jaren 2016 en verder een plus wordt verwacht ten opzichte 
van de aanname bij de Meicirculaire 2014. De plus voor het jaar 2019 is zeer groot. Dit komt 
overeen met hetgeen wij bij de Programmabegroting 2015 (bladzijde 9 en 11) al hebben 
aangegeven. De Septembercirculaire 2014 is een bevestiging van de kanttekening die wij 
daar gemaakt hebben. Daarnaast zien wij zo langzamerhand een trend ontstaan in de 
groeiverwachtingen van het Rijk. De trend die wij zien is dat de groeiverwachting de laatste 
jaren steeds iets naar achteren opschuift. Dit betekent steeds een correctie naar beneden op 
de korte termijn terwijl op de langere termijn het beeld positiever wordt. 
 
Beleidsmatige effecten 
De belangrijkste beleidsmatige effecten van de Septembercirculaire 2014 hebben betrekking 
op het sociaal domein. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen als gevolg van de WMO 
huishoudelijke verzorging, het faciliteitenbesluit opvangcentra en de 
koopkrachttegemoetkoming huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal 
minimum. In het navolgende worden deze per onderwerp gegeven.  
 
Sociaal domein 
Inhoudelijk wordt er op de ontwikkelingen rondom de 3 transities marginaal ingegaan. Wij 
laten het bij een toelichting op de gelden die wij zullen ontvangen in de algemene uitkering. 
Over het beleid inzake de transities wordt u separaat geïnformeerd. De bedragen die in deze 
rapportages genoemd zijn worden hierin meegenomen. 
 
Integratie-uitkering sociaal deelfonds jeugd 
De hoogte van de integratie-uitkering jeugd heeft ten opzichte van de meicirculaire 2014 
geen wijzigingen ondergaan. Het bedrag dat de gemeente ontvangt is € 12.911.000. 
De berekening is gebaseerd op de historische gegevens over het gebruik van jeugdhulp op 
gemeentelijk niveau (macro). In 2016 wordt er een objectief verdeelmodel ingevoerd. Dit 
verdeelmodel wordt momenteel ontwikkeld en men verwacht dat dit in december 2014 
gereed is. Wat de gevolgen van het objectieve verdeelmodel zijn is niet te zeggen. In de 
meerjarige doorrekening geeft het Rijk als gevolg van de effecten van het objectieve 
verdeelmodel voor Dronten vanaf het jaar 2016 een pm raming aan. Nu de transitie in volle 
gang is moet er meerjarig beleid worden ontwikkeld binnen de kaders die nu bekend zijn. 
Een pm-raming is geen kader waarop beleid kan worden ontwikkeld. Wij stellen voor om 
voor het maken van structureel beleid nu uit te gaan van het historische verdeelmodel. Zodra 
de effecten van het objectieve verdeelmodel bekend zijn wordt het beleid hierop aangepast. 
Uitgangspunt is dat de transitie jeugd om 1e aanleg budgettair neutraal voor onze gemeente 
verloopt.  
 
WMO-taken nieuw 
Binnen de WMO krijgen de gemeenten nieuwe taken (denk o.a. aan de uitvoering van de 
AWBZ). Om deze taken uit te kunnen voeren wordt er een budget overgeheveld van het Rijk 
naar de gemeenten. Het budget dat overgeheveld wordt is gebaseerd op historische 
uitgaven (waarin een bezuiniging ivm efficiency is verwerkt). De gemeente Dronten ontvangt 
voor de uitvoering met ingang van 2015 een bedrag van € 4.284.000. Dit is € 29.000 minder 
dan in de Meicirculaire 2014 is aangegeven. De berekening is gebaseerd op de historische 
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gegevens. In 2016 wordt er een objectief verdeelmodel ingevoerd. Dit verdeelmodel valt voor 
de gemeente Dronten voordelig uit. Dronten ontvangt met ingang van 2016 op basis van dit 
model een bedrag van € 4.541.000. Dit is € 228.000 per jaar meer dan aangenomen. Wij 
stellen voor om voor het maken van structureel beleid nu uit te gaan van het historische 
verdeelmodel voor 2015 en voor de jaren 2016 en verder van het objectieve verdeelmodel. 
Uitgangspunt is dat de transitie WMO taken nieuw in 1e aanleg budgettair neutraal voor onze 
gemeente verloopt. 
 
Participatie 
Met ingang van 2015 ontvangt de gemeente twee integratie uitkeringen voor participatie te 
weten: 
- Onderdeel re-integratie participatie; 
- Onderdeel WSW participatie. 
Voor het onderdeel re-integratie participatie ontvangen wij een jaarlijks bedrag van 
€ 1.036.000. Het ontvangen bedrag reserveren wij voor uitgaven op dit gebied. Voor het 
onderdeel WSW participatie ontvangen wij een jaarlijks bedrag van € 2.105.000. ook hier 
reserveren wij het bedrag voor uitgaven op het terrein van WSW participatie. Ook bij het 
onderdeel participatie is het gemeentelijk uitgangspunt budgettaire neutraliteit.  
Deze nieuwe integratie uitkering komt in de plaats van een doeluitkering. De administratieve 
verwerking van het vervallen van de doeluitkering en de bestaande uitgavenraming zal 
worden meegenomen bij de totale herinrichting van het sociaal domein die op korte termijn 
zijn beslag krijgt. 
 
WMO uitkering (onderdeel korting huishoudelijke hulp) 
Zoals bekend wordt er op de huishoudelijke zorg fors gekort. Dit is voor gemeenten reden 
om het beleid aan te passen. De gemeente Dronten is bij de Meicirculaire 2014 structureel 
gekort voor de 1e tranche. De korting op de algemene uitkering is vertaald in een 
taakstellende opdracht om de uitgaven van de huishoudelijke verzorging met eenzelfde 
bedrag als de korting bij te stellen. In de Septembercirculaire is de integratie uitkering WMO 
huishoudelijke hulp naar boven bijgesteld. De gemeente ontvangt in 2014 € 77.000 meer en 
in de jaren daarna € 41.000 per jaar meer.  
Na deze korting 1e tranche komt er in 2016 nog een korting. De hoogte van de korting voor 
Dronten is nog niet bekend en dus ook nog niet vertaald. Landelijk (macro) gezien is de 
korting bekend (€ 145 miljoen), wat dit voor Dronten betekent is nog niet bekend. Over hoe 
wij dit gaan realiseren wordt u apart geïnformeerd. Door het uitgangspunt te hanteren dat de 
kortingen gecompenseerd worden door aanpassingen in het beleid heeft het geen 
budgettaire effect voor de gemeente.  
 
Centra Jeugd en Gezin (CJG) 
De jaarlijkse bijdrage is bij deze circulaire bijgesteld naar € 924.000. Dit is ruim € 1.000 
minder dan waarmee wij hebben gerekend. De neerwaartse bijstelling wordt gecompenseerd 
door een verlaging van de uitgaven. 
 
Faciliteiten opvangcentra 
Met ingang van het jaar 2014 wordt de oude uitkering koppengeld voor gemeente met 
opvangcentra voor asielzoekers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 
geïntegreerd in de algemene uitkering Gemeentefonds. De overgang gaat budgettair 
neutraal. Naast de overgang worden periodiek de permanent te bezetten capaciteitsplaatsen 
van de opvangcentra  bijgesteld. Voor Dronten is het aantal capaciteitsplaatsen naar boven  
bijgesteld (nu 1.000 plaatsen). De bijstelling houdt in dat de gemeente Dronten structureel € 
29.000 meer ontvangt dan voorheen. Wij stellen voor het bedrag te reserveren voor uitgaven 
die een relatie hebben met de stijging van het aantal capaciteitsplaatsen. 
Het hier voorstaande staat los van het verzoek die de gemeente heeft ontvangen in juli 2014 
om maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op te vangen in paviljoens. De paviljoens zullen op 
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korte termijn worden vervangen voor semi-permanente units. Deze tijdelijke uitbreiding is 
voor een periode van 2 jaar. Zie ook bladzijde 7 in deze slotrapportage.    
 
Koopkrachttegemoetkoming minima 
Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op 
een koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de 
gemeenten en voor een beperkte doelgroep bij de Sociale Verzekeringsbank. Dronten 
ontvangt voor 2014 een eenmalige bijdrage van € 124.000. Wij stellen voor het eenmalige 
bedrag te reserveren voor deze koopkrachttegemoetkoming. 
 
Zoals u uit bovenstaande kunt lezen zijn de middelen die wij ontvangen voor de transities 
volledig gereserveerd voor het taakveld.  Daarnaast is binnen de gemeente Dronten de 
gedragslijn dat de mutaties (van redelijke omvang) in de algemene uitkering vertaald worden 
naar het taakveld dat de mutatie heeft veroorzaakt voor zover dit mogelijk is.  
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4. Grondexploitatie. 
 
Inleiding 
Onderstaand schetsen we u de noemenswaardige ontwikkelingen binnen de 
grondexploitatie. In het kort wordt stilgestaan bij significante wijzigingen binnen de 
verschillende complexen zoals we die op dit moment signaleren. Deze wijzigingen worden in 
de Jaarrekening 2014 / Perspectiefnota 2015 opgenomen.  
 
Woningbouw 
Het effect van de stimuleringsmaatregelen is goed merkbaar binnen De Gilden. Wel blijven 
de rentelasten zwaar op het project drukken. De afwerking van de straten in de 1e fase is 
nagenoeg afgerond en grote stukken van de 2e fase zijn afgelopen jaar woonrijp gemaakt. 
De taxatie van de gronden van Het Palet blijft binnen de daarvoor geraamde kosten. Vorig 
jaar sloten de grondexploitaties binnen De Gilden nog marginaal positief. Dit jaar dient echter 
rekening gehouden te worden met een benodigde voorziening van circa € 0,53 miljoen. Voor 
een aantal locaties in De Gilden wordt gekeken naar mogelijke alternatieve invullingen.  
In de Graafschap is tot en met oktober 2014 1 kavel verkocht. Op dit moment zijn er 
ontwikkelingen voor de realisatie van 12 starterswoningen. De grondopbrengst van deze 
woningen wordt op basis van de huidige inzichten in 2015 gerealiseerd. Het deels niet 
realiseren van de geprognosticeerde opbrengst in 2014 en de daarmee aangepaste fasering 
levert een resultaat verslechtering op van € 0,1 mln. t.o.v. van het negatieve resultaat 
opgenomen in de perspectiefnota 2014.  
 
Bedrijventerreinen 
De grondverkopen blijven in 2014 ver achter bij de geprognosticeerde uitgifte van 4 ha 
gemeentebreed per jaar. De uitgifte van het particuliere bedrijventerrein Oldebroekerweg in 
Biddinghuizen heeft in 2014 een grondverkoop gehad van 0,7 ha.  
Afgelopen oktober bent u akkoord gegaan met een prijsverlaging van de bouwrijpe gronden. 
De maatregel dient als een stimulering voor de grondverkopen. Voor de Poort van Dronten 
zijn verder enkele gegadigden waar op dit moment mee wordt gesproken over vestiging op 
dit bedrijventerrein. Ook in de Businesszone Delta zijn diverse kavels gereserveerd maar dit 
heeft nog niet tot daadwerkelijke verkopen geleid.  
In eerdere rapportages is aangekondigd dat onderzocht wordt of de huidige fasering van 4 
ha gemeentebreed nog realistisch is. Eind 2014 wordt u hierover nader geïnformeerd. De 
financiële effecten zijn (nog) niet meegenomen in deze rapportage.  
 
Voorraad Gronden en Hulpstoffen 
Op basis van de nieuwe BBV regelgeving zijn in de jaarrekeningen vanaf 2012 de categorie 
overige gronden gesplitst in overige gronden NIEGG en overige gronden VGHS. De gronden 
en opstallen binnen deze categorieën dienen jaarlijks te worden getaxeerd, en indien de 
boekwaarde hoger is dan de waarde in het economische verkeer te worden afgewaardeerd 
tot de getaxeerde waarde. Daarbij geldt voor de categorie VGHS dat geen extra kosten 
mogen worden geactiveerd. De gronden en opstallen binnen VGHS moeten worden 
afgewaardeerd tot de nieuwe taxatiewaarde. Deze taxatie zal net als voorgaande jaren in het 
kader van de jaarrekening 2014 worden uitgevoerd. Naar verwachting zal deze taxatie circa 
0,3 miljoen lager uitvallen, wat ten laste komt van het jaarresultaat Algemene Dienst. Voor de 
structurele rentelasten over de boekwaarde van de VGHS-gronden is binnen de Algemene 
Dienst dekking voorzien. In het geval van noodzakelijk afwaardering kan deze naar beneden 
worden bijgesteld. 
 
Niet in exploitatie genomen gronden 
Binnen deze categorie hebben nauwelijks mutaties plaatsgevonden. De effecten van deze 

categorie op het jaarresultaat grondexploitaties zullen dan ook marginaal zijn  
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Jaarresultaat en reserves 
In onderstaand overzicht is het verwachte jaarresultaat van de grondexploitaties 
weergegeven. Daarnaast is verwachte afboeking op de VGHS gronden weergegeven.  
 

 
 
Naast bovengenoemde mutaties worden er geen andere mutaties in de 
(bestemmings)reserves verwacht vanuit de grondexploitatie. 
 
 
 
  

Verwachting jaarresultaat grondexploitaties (x € 1.000.000,-)

PN14- Rente
Voorzieningen PN14 slotrap. voorz. Toename
De Gilden 0,00 0,53 0,53

De Graafschap 1,91 2,03 0,09 0,04

Toename voorzieningen 0,56

Mutaties NIEGG 0,00 0,00 0,00

Verwacht jaarresultaat grondexploitatie 0,56 (nadelig)

Afboeking VGHS t.l.v. AD 0,30 (nadelig)
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5. Risico’s 
 
Normaliter maken de risico’s geen onderdeel uit van de laatste financiële rapportage in het 
jaar. Wij maken hier een uitzondering omdat wij van mening zijn dat wij de plicht hebben om 
u te informeren over de hier onderstaande risico’s die recent zijn ontstaan.  
 
WWB-inkomensdeel. 
Met het bekendmaken van de definitieve doeluitkering WWB-inkomensdeel 2014 heeft het 
ministerie ook de voorlopige doeluitkering 2015 bekend gemaakt. Ten opzichte van de 
definitieve doeluitkering 2014 is de voorlopige doeluitkering in 2015 € 1.200.000 lager. 
In het beleidsplan Transitie sociaal domein, onderdeel C “Participatie” is uitgegaan van een 
hogere doeluitkering. Dit heeft 2 oorzaken, te weten het nog niet bekend zijn met de 
nieuwste ontwikkelingen en het aantal uitkeringsgerechtigden. Er is een verschil in de 
aanname in het beleidsplan en de aanname die het Rijk gebruikt voor het bepalen van de 
hoogte van de doeluitkering.  
De afdeling Sociale Zaken is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de negatieve 
bijstelling. Gekeken wordt of de verdelingsmaatstaven die het Rijk hanteert bij de nieuwe 
BUIG (inkomensdeel)  aanleiding geven tot het in bezwaar gaan tegen de beschikking. De 
uitkomsten zouden ook aanleiding kunnen geven tot het bijstellen van de aannames die 
gedaan zijn in het beleidsplan. Wij stellen voor om, hangende het onderzoek, de voorlopige 
doeluitkering 2015 niet te vertalen. Wij komen op zeer korte termijn bij u terug met de 
uitkomsten van het onderzoek en zullen hier dan financieel op inspelen.  
Bovenstaand risico is niet verwerkt in het financiële beeld van deze slotrapportage 2014.  
 
IMpact. 
Recent hebben wij signalen opgevangen dat de financiële situatie bij Impact slechter is dan 
aangeven in de begroting 2014 van Impact. Tijdelijk kan IMpact door haar vermogenspositie 
wat verlies lijden. Structureel is dit niet de oplossing.  
Er is een business case Participatiewet gestart om het financiële risico van de uitvoering van 
Wsw-oud op het Participatiebudget te verkleinen. Zodat er meer middelen overblijven voor 
de begeleiding van de doelgroep die onder de Participatiewet valt. 
Het nut en noodzaak van de business case wordt groter gezien de grote tekorten die er op 
ons afkomen en waar wij als gemeente Dronten in het kader van de gemeenschappelijke 
regeling samen met de gemeente Kampen garant voor staan. Wij zullen hier actie op moeten 
ondernemen want de kosten en opbrengsten in de huidige “verdienmodellen” staan niet 
meer met elkaar in verhouding. Wij houden u op de hoogte van tussentijdse ontwikkelingen. 
  
Recessie. 
In het hoofdstuk algemene uitkering in deze slotrapportage hebben wij aangegeven dat de 
het rijk op de middellange termijn uitgaat van een geringe groei. Een positief geluid dat wij 
graag horen. Wij moeten ook realistische zijn. De effecten van de recessie zijn op tal van 
terreinen nog merkbaar. De afgelopen tijd hebben wij een deel van deze effecten tijdelijk 
afgedekt door de inzet van een deel van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar. Dit 
is conform de motie van uw raad op de 4e financiële rapportage 2010 waarin u aangaf om tot 
€ 7 miljoen binnen de algemene reserve NUON te oormerketen als middelen die mogen 
worden ingezet ter bestrijding van de effecten van de recessie. Van de € 7 miljoen hebben 
wij tot op heden € 5.700.000 ingezet om de effecten van de recessie te bestrijden.  
Met een positieve kijk hebben wij in tal van beslissingen aangenomen dat de effecten van de 
recessie binnen een redelijke tijd niet meer voelbaar zouden zijn. De werkelijkheid is dat de 
recessie-effecten op tal van terreinen langer duren dan wij aanvankelijk gedacht hadden. Wij 
verwachten dan ook dat het risico aanwezig is dat wij de komende tijd met voorstellen komen 
om deze langere effecten financieel af te dekken. In deze slotrapportage zijn de effecten 
Besluit Zelfstandigen, minimabeleid en bijzondere bijstand hier voorbeelden van.    
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6. Verloop algemene reserves vrij en éénmalig onvoorzien 
 
Voor de bepaling van de financiële positie van de gemeente is het van belang om inzicht te 
hebben in het verloop van de vrij besteedbare ruimte vanuit de reserves. Vandaar dat wij in 
de financiële rapportages ingaan op de algemene reserves vrij aanwendbaar. 
Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien en de mutaties uit de reserves die 
verwerkt zijn in deze slotrapportage 2014. 
 
Verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar 
Het verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar is als volgt: 
 

 
 
 
 
 
  

Algemene reserve vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking

Stand algemene reserve vrij aanwendbaar per 01-01-2014 -10.172.366

Begroting 2014

HRM beleid ( primitief 2012) 32.500

Oostkantvisie (kadernota 2013) 95.000

Basisregistratie grootschalige topografie (kadernota 2013) 50.000

Digitalisering archieven (kadernota 2013) 150.000

Berging Vliegtuigwrak (BWN 13/2013) 431.600

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (kadernota 2014) 45.000

Basisregistratie Personen (BRP) (kadernota 2014) 50.000

Transities van overdracht van taken naar gemeente (kadernota 2014) 184.000

Voetpad NS station - Dronten centrum (kadernota 2014) 50.000

Sociaal economische agenda (kadernota 2014) 75.000

Subsidiering accommodatie van derden tbv softbalsport (kadernota 2014) 10.000

Realisatie nieuwe barak (kadernota 2014) 70.000

Wijkontwikkeling Lucernehof Biddinghuizen (kadernota 2014) 150.000

Leges bouwvergunningen (kadernota 2014) 300.000

Voorzieningenniveau Swifterbant (BWN 16 2013 en 4e firap 2013) 500.000

Onttrekking conform begroting 2014 2.774.100

Storting conform begroting 2014 (incl rente) -680.317

Storten jaarrekeningsaldo na bestemming van de algemene dienst -2.113.500

-19.717

Tussenstand -10.192.083

Claims waartoe besloten is:

Claims 2015 635.000

Claims 2016 0

Claims 2017 -50.000

Claims 2018 0

565.283

Voortgangsrapportage 2014

Onttrekking 224.129

224.129

Kadernota 2015

- Onttrekking jaarschijf 2015 841.665

- Storting jaarschijf 2016 -67.348

774.317
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Uit bovenstaande opsomming kunnen wij constateren dat er op dit moment een vrije ruimte 
van € 2.747.000 is zonder dat de gemeente geweld doet aan de norm die gesteld is in de 
notitie reserves en voorzieningen. Het betreft hier vrije ruimte die in beginsel ingezet kan 
worden voor éénmalige zaken. 
 

Verloop van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar 
In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is de motie NUON gelden door uw raad 
aangenomen. In de 4e Financiële rapportage van 2010 heeft de uitwerking van deze motie 
plaatsgevonden.  
Conform de motie is een bedrag van € 7 miljoen geoormerkt voor de bekostiging van 
incidentele maatregelen die de effecten van de recessie bestrijden.  
Daarnaast heeft u in de motie aangegeven dat u het restant van de middelen vrij wil kunnen 
inzetten voor onder andere: 
- Maatregelen die een positief effect hebben op de groei van de gemeente Dronten; 
- Stimulering van de bedrijvigheid binnen Dronten; 
- Bevordering van de werkgelegenheid; 
- Cofinanciering. 
 
Het verloop van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar is als volgt: 
 

 
 
 

Algemene reserve vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking

Tussentijdse wijzigingen 2014

BWN 3: Ontwikkelingen Hanzekwartier 581.000

581.000

Stand algemene reserve vrij aanwendbaar -8.047.354

Buffer uitgangspunten nota reserves en voorzieningen 2009 (€ 106.000.000 x 5%) 5.300.000

Te gebruiken -2.747.354

Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar - / -  = voordeel/ st o r t ing / ruimt e + = nadeel/ ont t rekking

Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar per 01-01-2014 -7.620.573

Mutaties 2014 (inclusief mutaties voortgangsrapportage 2014)

- Toevoeging rente 2014 -342.926

- Storting a.g.v. uitw erking motie NUON n.a.v. 4e Firap 2010 -3.000.000

-  Vrijval co-f inanciering -84.701

- Beleidsplan schuldhulpverlening (4e f irap 2012) * 48.750

- Stimuleringsmaatregelen w oningbouw  (BWN 4 2013) * 13.850

- Stimuleringsmaatregelen w oningbouw  (4e firap 2013 overheveling naar 2014)* 275.000

- Stimuleringsmaatregelen w oningbouw  (BWN 5 2014 inclusief Amendement) * 2.128.312

- lagere onttrekking in verband met startersleningen via de balans 600.000

- inzet w indmolenbeleid 60.000

-301.715

Tussenstand -7.922.288

Voortgangsrapportage 2014:

- lagere onttrekking in verband met startersleningen via de balans terugdraaien -600.000

- In verband met startersleningen via de balans BWN 5 2014 terugdraaien -2.128.312

-2.728.312
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Totaal vrij besteedbaar 
Rekening houdend met de claims resteert er een totaalbedrag aan éénmalig vrij 
aanwendbare middelen van € 12 miljoen. 
 
Verloop van de post éénmalig onvoorzien 
Jaarlijks wordt binnen de begroting van de gemeente Dronten rekening gehouden met een 

raming onvoorzien. Voor 2014 is een bedrag geraamd van € 143.108, het verloop van de 

post onvoorzien voor 2014 tot en met deze slotrapportage is als volgt: 

 

 

Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar - / -  = voordeel/ st o r t ing / ruimt e + = nadeel/ ont t rekking

Mutaties 2015

- Beleidsplan schuldhulpverlening (4e f irap 2012) * 48.750

- Stimuleringsmaatregelen w oningbouw  (BWN 4 2013) * 13.850

62.600

Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar -10.588.000

Toekomstige claims:

- Motie Nuon: oormerken van € 7 miljoen voor de bekostiging van incidentele maatregelen die de 

effecten van de recessie bestrijden 7.000.000

Minus: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen in 2012 -104.770

Minus: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2013 -2.999.370

Minus: *: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2014 -2.525.912

Minus: *: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2015 en verder -62.600

Restant claim van € 7 miljoen 1.307.348

Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar (te gebruiken) -9.280.652

Éénmalig onvoorzien -/- = voordeel, + = nadeel/onttrekking

Stand post éénmalig onvoorzien per 1-1-2014 -143.108

Inzet 2014:

- leges voor eigen rekening 202

- veiligheidsmaatregelen kunstwerk R. Bosari 5.190

- extra uitgaven verkiezingen 2014 2.300

- bestuursdwang Thomsonstraat 8.561

- onderzoek Shared Service Center (SSC) 15.000

- spoedreparatie zwembad Overboord 40.000

- kwartiemaker archief gemeenschappelijke regeling 5.000

- beroepsprocedure IAU 12.500

- Onderzoek problematiek Barrage (Scholeneiland) 12.500

- regionale samenwerking schaliegas 3.000

- bijdrage fietsinspiratielab 2.500

106.753

Stand post éénmalig onvoorzien 2014 inclusief slotrapportage -36.355


