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Samenvatting  
 
Beter De Bilt wil dat een kadernota visie uitstraalt en een daadkrachtig, effectief en efficiënt bestuur 
oplevert. Het startpunt moet zijn om de actuele vraagstukken, kansen en bedreigingen elk jaar 
opnieuw te onderkennen. Vervolgens moet op een termijn van tenminste 4 jaar het beleid worden 
geformuleerd in heldere speerpunten. Strategie is niets anders dan een meerjarenplan met wat je 
wilt bereiken: doelen, middelen en tijdstippen. Het meerjarenplan moet worden vertaald in een 
actieprogramma en een begroting. De bijbehorende planning moet uitmonden in een jaarlijks 
werkprogramma. De gemeenteraad moet daarin als hoogste orgaan een leidende rol spelen. Deze 
kadernota heeft tot doel een kader te scheppen op basis waarvan de gemeenteraad vanuit het 
geboden overzicht de prioriteiten kan kiezen. De nota biedt ook een alternatief voor de kadernota 
van het College van B&W. Daarmee wordt een politiek debat op hoofdlijnen gestimuleerd, dat op 18 
juni a.s. in de Gemeenteraad zal plaatsvinden.  

 De speerpunten  
 

Speerpunten Waarom: kansen 
en/of bedreigingen 

Toelichting speerpunten 

Duurzaamheid en 
leefbaarheid 

Leidmotief van deze 
kadernota. Onze 
samenleving en 
economie zorgen 
voor overbelasting 
milieu. 

Milieubescherming is een dringend mondiaal 
probleem voor de leefbaarheid van de aarde. 
Duurzaam energiegebruik, beperking CO2-
uitstoot. Biodiversiteit. Afvalverwerking. 
Hergebruik. In alle programma’s van het 
gemeentelijke beleid van belang.  

Huisvesting met 
een dorps 
karakter en in 
groene omgeving  

Geen nieuwe huizen 
voor starters is 
bedreiging kleine 
kernen (basisschool) 
en voorzieningen. 
Verlies groen in 

De Bilt gaat verder vergrijzen en ontgroenen. 
Dat vraagt om een structurele aanpak van 
woningbouw: kleinere woningen voor 
zelfstandige ouderen, starterswoningen voor 
eenpersoon- en meerpersoons-starters 
woningen. Groene omgeving een zeer 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dekrachtvancontent.nl/social-media/sentiment-analyse-belangrijk-bij-content/&ei=bQFjVabLPMGrU-yQgdgO&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNGQv9P5LJTgB3L0l5iUzyl_vEceKA&ust=1432638045246716
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woonbuurten, 
hoogbouw niet 
welkom in dorps 
karakter 

gewaardeerde kracht van gemeente De Bilt. 
Druk vanuit randstad op bouwen buiten de 
rode contouren. Natuur van groot belang 
voor rust, recreatie en biodiversiteit.  

Burgerparticipatie Groot draagvlak 
binnen de gemeente 
en de burgers. 
Burgerparticipatie is 
o.a. in sport en 
cultuur in de Bilt 
succesvol.  

Praktische en consequente aanpak 
ontbreekt. Communicatie en toepassing van 
participatie-spelregels consequent 
doorvoeren. Gebruik kennis burgers, 
bespaart geld en verhoogt de kwaliteit 
besluitvorming. Decentralisatie van taken 
gemeente naar dorpsraden plus bijbehorend 
budget. Recreatie in sport en cultuur, sterkte 
van De Bilt: participerend en verbindend. 

Sociaal domein 
en zorg 

Zorg en 
arbeidsparticipatie 
essentieel voor 
vitaliteit burgers. 
Zorg erg 
aanbodgericht 

Decentralisaties sociale domein doorvoeren. 
Preventieve en curatieve (genezende) 
gezondheidszorg van groot belang. Evenals 
arbeidsparticipatie in betaald en onbetaald 
werk. Kracht en verantwoordelijkheid van 
burgers zelf mobiliseren. Vergrijzing. 

Lokale economie Ondergeschikt punt 
in beleid gemeente. 
Gemeentebestuur 
straalt geen visie, 
kennis en daadkracht 
uit. Moet na 
economische crisis 
topprioriteit worden 

Werkgelegenheid, acquisitie van bedrijven, 
kooplekken in detailhandel en winkelcentra, 
toenemende internetverkopen, ZZP-ers 
werken aan huis, vestigingsvoorwaarden, 
creatieve sector als kans, agrarische sector, 
vrijwilligerswerk en onbetaald werk vragen 
een veel steviger aanpak. Life Science As: 
satelliet voor Utrecht, De Uithof. 

Veiligheid  Veiligheid vraagt om 
permanente 
aandacht wegens 
opkomende zware 
criminaliteit, 
verkeersproblemen, 
vandalisme 

Kerntaak overheid. Handhaving consequent 
doorvoeren. Belangrijke prioriteit voor 
burgers, zie burgerpeiling. Verder betrekken 
van burgers (burgernet) van groot belang. 
Gevaarlijke verkeerssituaties, te hard rijden 
en sluipverkeer. Voorrang langzaam verkeer. 
Openbaar vervoer. Beperken CO2 uitstoot.  

Bestuur en 
financiën 

Gemeentebestuur is 
niet effectief en 
efficiënt. Jarenlang 
interen op eigen 
vermogen met 
toenemende 
rentebetalingen als 
gevolg. 
Besluitvorming 
tergend langzaam. 

Gemeentebestuur doet jarenlang over 
besluiten zoals zwembad en Vierstee met 
wisselende oplossingen. Krijgt steeds minder 
steun in burgerpeiling. Particratie (partijen 
hebben de macht en volgen eigen belang) in 
onze democratie is een bedreiging voor 
democratie. Gemeenteraad vervult 
kaderstellende en controlerende rol niet. 
Daardoor is algemeen belang onvoldoende 
de leidraad voor het beleid.  
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 De financien 
 
De financiële situatie waarin de gemeente verkeert, drukt zwaar op de voorzieningen. 
Bezuinigingen zijn onontkoombaar. Sinds 2008 is het eigen vermogen van de gemeente 
gedaald van € 34.965.000 naar € 17.200.000 dus met een bedrag van bijna € 18 miljoen. Dat 
betekent dat het weerstandsvermogen onder water staat en de gemeente steeds meer met 
vreemd vermogen moeten gaan financieren met de oplopende rente als een structurele 
kostenpost. De jaarlijkse rente bedraagt nu € 2,5 miljoen per jaar, die niet meer voor 
voorzieningen ingezet kan worden. Zonde van het geld.  
Beter De Bilt vindt dat de kadernota van het College van B&W niet voldoende inspeelt op de 
visie en de sterkten die de gemeente De Bilt nu juist aantrekkelijk maken. Door een 
kaasschaafmethode van 7 % bezuinigingen op alle subsidies toe te passen worden keuzen 
vermeden. Beter De Bilt staat de volgende bezuinigingen en extra uitgaven voor nieuw 
beleid voor.  
 

 Bezuinigin-
gen B&W 

Bezuinigingen 
Beter De Bilt 

Extra 
uitgaven 
Beter De 
Bilt 

Subsidies 420.000 236.900  

Bedrijfsvoering/ 
Overhead 

200.000  
620.000 

 

Programma’s  220.000 570.000  

Gemeenschappelijke regelingen   250.000  

Totaal  1.676.900  

Extra beleidsuitgaven 0  830.000 

Totaal bezuinigingen minus extra 
uitgaven 

840.000 846.900  

De extra uitgaven in het voorstel van Beter De Bilt voor nieuw beleid zijn: 

 Zwembad Brandenburg en Vierstee   nader invullen 

 Uitgaven sociale huurwoningen,starterswoningen nader invullen 

 Extra programma duurzaamheid   nader invullen  

 Gemeentelijke monumenten    50.000 

 Wijk- en dorpsraden      80.000 

 Leefbaarheidsprojecten     50.000 

 Verhogen weerstandsvermogen   nader invullen+ 
Totaal structureel budget voor extra uitgaven:   830.000 euro 
 
De nog oningevulde posten moeten in overleg met betrokkenen nader worden ingevuld.  
De bezuinigingen op subsidies zijn in vergelijking met het voorstel van B&W verlaagd. De 
volgende posten worden om verschillende redenen ontzien: zorg, vrijwilligerswerk, 
bibliotheek en kunstenhuis De Bilt. Zorg en vrijwilligerswerk omdat deze belangrijk zijn voor 
de gezondheidszorg en omdat de decentralisaties van het sociale domein al veel 
onzekerheden met zich meebrengen. En verder bibliotheek en kunstenhuis omdat de 
gemeente beide organisaties in het Lichtruim heeft ondergebracht met verhoogde 
huisvestingskosten. Dat zijn vaste kosten die niet op korte termijn verlaagd kunnen worden.   
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Inleiding 
 
Het doel van deze kadernota is om de gemeenteraad een  voorbeeld van een eigen 
kadernota aan te bieden die in een duaal stelsel de functie vervult van kaderstelling, een 
hoofdtaak van de gemeenteraad. Beter De Bilt acht de volgende stappen in een kadernota 
van belang voor een goede afweging: 

1. Welke veranderingen in de samenleving hebben invloed op de programma’s en de 
financiering daarvan. En welke veranderingen in De Bilt zijn daarvoor van betekenis? 

2. Welke visie is vervolgens de leidraad voor de programma’s?  
3. Wat is het dominante uitgangspunt, het Leidmotief?  
4. Welke speerpunten zijn daaruit af te leiden? 
5. Hoe worden die verwerkt in de programma’s, die elk een bepaald beleidsterrein 

bestrijken en per beleidsterrein ook eigen ontwikkelingen te zien geven.  
 
Uit dit overzicht komen per programma een aantal strategische agendapunten naar voren. 
Voor de gemeenteraad is het van belang om uit de veelheid van agendapunten prioriteiten 
te stellen voor ca. 20 agendapunten, waarvoor de gemeenteraad kaderstellend zou kunnen 
zijn voor het uitvoerend beleid van het College van B&W.  

6. Hoe die 20 agendapunten worden geselecteerd staat in een apart hoofdstuk planning 
en uitvoering.  

7. Tenslotte is een financieel plaatje nodig om de keuzen te onderbouwen.   
In het volgende schema zijn deze stappen achtereenvolgens opgenomen.  
 

   1. Relevante 
ontwikke-

lingen 

   

   2. Contouren 
van een 
nieuwe 

gemeenteraad 

   

   3. De visie  
 

   

   4.Leidmotief: 
Duurzame 

ontwikkeling 

   

   5.Strategie. 
Speerpunten: 

   

Duurzaam-
heid en  

leefbaarheid 

Huisvesting, 
dorps 

karakter 

Burger- 
participatie 

Sociaal  
Domein en 

zorg  

Lokale 
economie 

Veiligheid Bestuur en 
financiën 

   6.De 
 programma’s 

en doelen: 

   

Programma 
1.Bestuur 

Programma 
2.Diensten 

Programma 
3.Veiligheid 

Programma 
4.Economie 

Programma 
5.Verkeer en 

bereikbaarheid 

Programma 
6.Ruimtelijke 

ordening 

Programma 
7.huisvesting 

Programma 
8.Openbare 

ruimte 

Programma 
9.Milieu en 

water 

Programma 
10.Jeugd + 
educatie 

Programma 
11.Zorg en 

welzijn (MO) 

Programma 
12.Werk en 

inkomen 

Programma 
13.Kunst en 

cultuur 

Programma 
14.sport en 

recreatie 
   7. Planning en 

uitvoering 
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   8.Het 
financiële 

plaatje 

   

 
 
 

1. Relevante Ontwikkelingen 
 
Er zijn tal van trends die de lokale politiek raken. Internationaal en nationaal kunnen de 
volgende ontwikkelingen worden onderscheiden: 

 Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema dat alle beleidsvelden van onze 
gemeente overkoepelt.  

 De economische crisis vanaf 2008 is een symptoom van een megaverandering in de 
economische verhoudingen in de wereld. Grote banken in de Westerse wereld 
hebben door overkreditering de economische crisis veroorzaakt. Dergelijke 
grootschalige bedrijven ondermijnen daarmee de democratie in de betekenis van 
regeren met instemming van de burgers. 

 De economische crisis heeft ook de sterke achteruitgang van de gemeentelijk 
financiële positie bevorderd.  

 Op tal van beleidsterreinen, zowel in de marktsector als bij maatschappelijke 
organisaties en overheden, is de afstand tussen bestuur en klanten vergroot. Veel 
bestuurders eigenen zich een beloning toe die niet in verhouding staat tot de 
verdiensten van andere medewerkers. Hier doet zich ook een morele crisis voor.  

 De digitalisering van de maatschappij is een andere trend waar de gemeente in 
steeds toenemende mate op moeten inspelen.  

 De verstedelijking heeft de afgelopen decennia veel groen en natuur versnipperd. De 
druk op de Randstad neemt verder toe. Slaagt De Bilt erin haar groene grondgebied 
daarvoor te sparen?  

 In 2014 zijn de ‘decentralisaties’ voor het sociale domein in gang gezet.  
 

In de structuurnota 2012 zijn specifieke ontwikkelingen genoemd voor onze gemeente: 
 Door schaalvergroting en concentratie verdwijnen steeds meer voorzieningen uit de 

kleinen kernen. Ook bij bedrijven en in de landbouw is schaalvergroting een trend 
waardoor werkgelegenheid dreigt te verdwijnen. In toenemende mate spelen daarbij 
ook internetverkopen een belangrijke rol. 

 Voor De Bilt is er een gebrek aan kansen op de woningmarkt voor starters van jonge 
gezinnen, als gevolg van jarenlange wachtlijsten voor huurwoningen en veelal hoge 
prijzen in de koopwoningen. Hierdoor treedt een sterke vergrijzing en ontgroening 
(verhoudingsgewijs weinig jongeren) op. Daarmee komen ook een aantal 
voorzieningen en verenigingen onder druk te staan voor zowel ouderen als jongeren.  

 De verkeersdruk van zowel binnen als buiten de gemeente is een andere 
ontwikkeling die aandacht vraagt. De verbreding van de A27 en A28 valt buiten het 
bereik van het gemeentelijk beleid. De reeds gerealiseerde ondertunneling van het 
station Bilthoven en de komende ondertunneling van het spoor in de wijk De Leijen 
maken een betere doorstroming van het verkeer mogelijk. 

 
 Ondertussen daalt de waardering van burgers voor het gemeentebestuur door afnemend 

vertrouwen in het beleid van de gemeente. De tweejaarlijkse burgerpeiling waardeert 
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het gemeentebestuur met een magere 6. Slechts 14 % van de geënquêteerde burgers 
voelt zich door de gemeenteraad vertegenwoordigd.  

 

De gemeenteraad zal het eigen instrumentarium en de eigen kennis moeten versterken om 
op deze ontwikkelingen een antwoord te kunnen geven en kaderstellend te kunnen zijn.  
In onderstaand schema worden de gewenste bewegingen geïllustreerd.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. De visie.  

 
Een visie moet inspirerend zijn. Een visie geeft een ambitieus beeld van wat de gemeente is 
of wil zijn. Je kijkt naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijft de 
gewenste situatie. Een visie is mede gebaseerd op recente ontwikkelingen, nieuwe inzichten 
en verschuivende paradigma’s. 
Het meest recente visiestuk van de gemeente De Bilt is de ‘Structuurvisie Gemeente De Bilt 
2030, behoud door ontwikkeling’, die op 29 maart 2012 door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Deze structuurvisie is voorafgegaan door ‘Het Biltse Manifest’ van november 
2009. In deze visie staat dat ‘de structuurvisie fungeert als een kompas voor het toekomstige 
beleid en ontwikkelingen in de gemeente De Bilt’. Als vertrekpunt worden in de 
structuurnota de volgende zes kwaliteiten genoemd.  

 
 
 
a.  Ruimte en groen. 
b. Historische landschappen. 
c. Hoogwaardige kennis. 
d. Krachtige kernen. 
e. Topper in sport. 
f. Centrale ligging.  
 
 

De gemeente 

regisseert 

De gemeente 

stimuleert 

zelforganisatie 

De gemeente 

reguleert 

De gemeente 

coördineert 

samenwerking 

Intern extern 

Decentraal 

Centraal 
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In de structuurvisie staat als prioriteit: het behoud van deze waarden en zo mogelijk de 
versterking daarvan. Tegelijkertijd wordt vermeld dat autonome ontwikkelingen en 
maatschappelijke trends het noodzakelijk maken om mee te bewegen en te blijven werken 
aan kwaliteit en leefbaarheid.  
Een visie vraagt om een duidelijke ontwikkelingsrichting. In het Biltse Manifest staan er drie 
genoemd: 

- Innovatie & creatie, op basis van hoogwaardige kennis. 
- Vitalisatie, gericht op de kwaliteit van leven in de kernen. 
- Recreatie, met variatie van natuurgebieden als spilfunctie  

In de structuurvisie is ook de ontwikkeling naar een duurzame samenleving opgenomen, die 
tevens in het coalitieakkoord uit 2014 is verwoord. Op het gebied van duurzaamheid heeft 
de gemeente De Bilt echter nog een aantal inhaalslagen te maken.  

 
3. Het Leidmotief: duurzame ontwikkeling 

 
Duurzaamheid is het Leidmotief, de centrale ontwikkeling in de gemeentelijke visie. Dit 
ontwikkelingsproces vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, 
maatschappelijke partners, bedrijven en burgers. Het is een verbindend thema.  
 

 
 

Niet people, planet, profit, maar planet> people> profit 
 
Duurzaamheid wordt vaak gedefinieerd vanuit drie kernbegrippen planet, people en profit.  
Bovenstaand linker plaatje doet voorkomen dat deze drie begrippen even zwaar wegen, 
maar dat geeft een vertekend beeld. Bovenstaande afbeelding geeft aan dat voor al het 
leven op onze planeet de aarde de basis is. Daarmee worden randvoorwaarden bepaald 
waardoor mensen (people) en andere levende wezens duurzaam kunnen leven. De winst 
(profit) staat ten dienste van de gemeenschap. De mensen zijn allemaal aandeelhouder van 
een duurzame aarde. Duurzame ontwikkeling is al volop in gang gezet. In De Bilt gebeurt al 
vele op het terrein van duurzame ontwikkeling. Enkele punten zijn 
 

a. De Bilt heeft een grote variatie aan landschappen tussen nat en droog in de 
gemeente biedt een grote biodiversiteit.  

b. Vrijwel alle bosgebieden in de gemeente maken onderdeel uit van de 
ecologische hoofdstructuur, een netwerk van nationaal belang.  
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c. De energie coöperatie BENG initieert energiebesparing en het gebruik van 
zonne-energie voor particulieren. Er is een nulmeting van energiegebruik in 
de gemeente De Bilt tot stand gekomen, als startpunt voor verbetering.  

d. Bij de afvalverwerking binnen de gemeente is scheiding van afvalstromen al 
ver doorgevoerd. 

e. Emmaus runt een zeer succesvolle winkel in gebruikte goederen.  
f. In de woningbouw in de gemeente wordt een duurzaam convenant gebruikt. 

 
Maar ondanks alle initiatieven is de urgentie van een duurzame ontwikkeling onvoldoende 
vertaald in concrete mijlpalen op weg naar een energie neutrale en CO2 neutrale gemeente 
in 2030. Ook zijn er diverse bedreigingen van het milieu die onvoldoende worden aangepakt.  
Een intensief verkeer, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en een hoog gemiddeld 
energiegebruik zijn daarvan voorbeelden. In de 14 programma’s van het gemeentelijke 
beleid is een duurzame ontwikkeling nog niet structureel verwerkt. In deze kadernota is per 
programma aan aantal doelstellingen voor dit Leidmotief uitgewerkt.  
 

4. Strategie en de speerpunten 
 
De speerpunten in de structuurvisie zijn als volgt: 

1. Het landschap als duurzame onderlegger: het handhaven en versterken van vier 
verschillende karakteristieke landschapstypen.  

2. Het waarborgen van de sociale cohesie van zes kernen en andere 
gemeenschappen binnen de gemeente. Als basisvoorzieningen voor elke kern 
worden genoemd: basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang, een 
ontmoetingsfunctie, passende binnen- en buitensportfaciliteiten en maatwerk 
voor wonen, welzijn en zorg.  

3. De zes kernen met een eigen gezicht: lintdorpen, lanendorp, groene wijken. 
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4. De Life-science As als de groene loper van De Uithof. De Life-science As wordt de 
ruggegraat voor bestaande en nieuwe functies. De gemeente De Bilt biedt goede 
vestigingsmogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven.  

5. Goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Stimuleren van openbaar vervoer en 
fietsen. Aanleg ondertunneling Leijenseweg. 

6. Een recreatief buitengebied van formaat. Inzetten op o.a. extensieve recreatie en 
sport, recreatieve trekkers als landgoederen en forten en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie  

 
De volgende speerpunten vragen volgens Beter De Bilt anno 2015 om prioriteit: 

I. Duurzaamheid en leefbaarheid 
II. Huisvesting met dorps karakter in de groene omgeving 
III. Burgerparticipatie en De Bilt als ‘merk’ (sport, cultuur, monumenten…) 
IV. Sociaal domein en zorg 
V. Lokale economie 
VI. Veilgheid 
VII. Bestuur en het financieel beleid, 

Zie daarvoor de samenvatting in het begin van deze nota. Voor een verdere toelichting op 
financien, zie paragraaf 7.  
 
Burgerparticipatie 
Burgerparticipatie wordt raadsbreed ondersteund, maar schiet in de praktijk te kort.  
De Nationale Ombudsman geeft na jarenlang onderzoek en klachtenverwerking van burgers 
een aantal spelregels. Als deze spelregels goed worden toegepast wordt de kwaliteit van de 
besluitvorming verhoogd, de kennis van burgers beter gebruikt waardoor kostenbesparingen 
mogelijk zijn. En de besluitvorming hoeft door een goede architectuur van het 
besluitvormingsproces niet tot vertraging te leiden. Integendeel, vele vertragende bezwaren 
van belanghebbenden worden vermeden door een sterk draagvlak. De spelregels zijn:  

1. gemeente motiveert of en zo ja hoe burgers betrokken worden,  
2. participatie is een vast onderdeel van het besluitvormingsproces,  
3. afzien van participatie bij hoge uitzondering en gemotiveerd,  
4. de rol van de burger wordt vooraf bepaald,  
5. vorm van inspraak is vooraf geformuleerd,  
6. in woord en daad heeft de gemeente een constructieve houding,  
7. inbreng burgers wordt zichtbaar gemaakt in besluitvorming,  
8. alle burgers doen mee en dus ook de zwijgende meerderheid wordt betrokken,  
9. burgers krijgen op tijd informatie,  
10. altijd informatie naar de burger, ook als er ogenschijnlijk niets   gebeurt. 

Niet alleen burgers klagen, ook gemeenteambtenaren klagen volgens de Ombudsman, 
vooral over de inconsistentie van de politiek. Commitment van de politiek is cruciaal voor 
het slagen van burgerparticipatie. De taak van de gemeente is om het algemeen belang te 
wegen, nadat alle belanghebbenden goed zijn geïnformeerd en hun inbreng hebben kunnen 
leveren. Burgerparticipatie is wat anders dan toegeven aan onredelijke eisen of aan 
dominante belangen. De politiek moet ook tégen de inbreng van burgers en zakelijke 
belangen kunnen besluiten als een bredere afweging daartoe noopt.   



Kadernota Beter De Bilt, mei 2015 
 

 

Page | 11 

 
 
 

5.Programma’s 

5.1 Bestuurlijke aangelegenheden 

Omschrijving programma 
Het gemeentebestuur is er om gemeentelijke diensten aan burgers en organisaties te leveren, 
belangrijke voorzieningen mogelijk te maken. Regels te formuleren om ongewenste effecten te 
voorkomen, zoals milieuverontreiniging. Het faciliteren van burgers en organisaties om de 
leefbaarheid in hun woongebied te versterken. En om de overheidsfinanciën doelmatig te besteden.  
 
Trends en knelpunten 

 De participatiesamenleving, doe-het-zelf democratie 

 Overheid trekt zich terug op kerntaken en faciliteert burgers naar meer zelforganisatie 

 De gemeente maakt erg veel beleidsnota’s en toekomstvisies die echter in de uitvoering 
zwak worden opgevolgd.  

 Het eigen vermogen van de gemeente is dramatisch gedaald, beneden een kritisch niveau  
 
Kaderstellende nota’s  

 Burgerpeiling De Bilt 2013 

 Beleidskader communicatie ‘De Bilt in beeld’ van 2009 
 
Bijdrage aan een duurzame ontwikkeling 

 Vertaling van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid naar alle 14 programma’s 

 Concrete doelstellingen formuleren per 4 jaar op weg naar energie en CO2 neutraal in 2030 

 De gemeente doet meer aan de duurzaamheidsmeter 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Het beleidskader communicatie De Bilt 2010 moet worden nageleefd ook voor een 

stedenbouwkundig plan, bestemmingsplannen en grote projecten. 
b) Meer decentralisatie van het gemeentebestuur naar dorpen en wijken (dorps- en 

wijkraden) Eigen initiatief van bewoners, bedrijven en instellingen ondersteunen door vrije 
ruimte in de begroting op te nemen en crowdfunding te stimuleren. 

c) Het gemeentebestuur moet consequent de eigen participatienota toepassen en toetsen.  
d) Regionale samenwerking met behoud van zoveel mogelijk eigen beslissingsmacht van het 

gemeentebestuur 
e) Het verbeteren van het weerstandsvermogen en versterken van het eigen vermogen 

5.2 Dienstverlening 

Omschrijving programma 
Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers, 
instellingen en ondernemers.  
 
Trends en knelpunten 

 Digitalisering van de dienstverlening 

 Frontoffice als intermediair tussen gemeente, burgers instellingen 
 
Kaderstellende nota’s  
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 Burgerpeiling De Bilt 2013 

 Klanttevredenheidsonderzoek 2013 
 

Bijdrage aan een duurzame ontwikkeling 

 De gemeente als voorbeeldfunctie op gebied van duurzaamheid: de bedrijfsvoering, 
dienstverlening en het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 Bedrijfscontactambtenaar als stimulator van maatschappelijk verantwoord beleid 

 Opening van een duurzaamheidsloket voor burgers en instellingen 
 

Strategische agenda voor het gemeentebestuur 
a) Invoeren van de eigen kracht wijzer: een hulp middel om eigen kracht te mobiliseren 
b) De gemeente als ‘winkel’ in een herkenbare zelfstandige unit organiseren 
c) Voortgaande digitalisering van de formulieren, vergunningen en aanvragen 
d) Het ambtelijk apparaat wordt getraind om bezwaren en vragen van burgers snel en 

effectief op te lossen 
e) Doorgaan met speciale commissievergaderingen voor insprekers 

5.3 Openbare veiligheid 

Omschrijving programma 
Het doel van dit programma is dat bewoners van gemeente De Bilt zich zo veel als mogelijk veilig zijn 
en veilig voelen binnen de gemeente. Daarvoor worden criminaliteit, vandalisme en 
verkeersovertredingen krachtig aangepakt.  
 
Trends en knelpunten 

 Inzet van burgers van veiligheid en leefbaarheid in de buurt, zoals burgernet 

 Toenemende cybercriminaliteit 

 Afname voorzieningen voor sociale ondersteuning (welzijnsinstellingen, sociale dienst) 
 
Kaderstellende nota’s  

 Integraal Veiligheidsplan 2014-1017 

 Nota Integrale Handhaving 2014-2017 

 Veiligheidsmonitor 
 

Bijdrage aan een duurzame ontwikkeling 

 Bestrijden van milieuovertredingen en –criminaliteit 

 Duurzame ontwikkeling als bijdrage aan gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
en geweldloosheid 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Verruiming bevoegdheden BOA’s in de handhaving van veiligheidsregels 
b) Bijdragen aan een goed functionerende VRU door jaarlijks vast te stellen 

uitvoeringsplan 
c) Controle op verkeersovertredingen 
d) Vrijwilligers voor buurt- en wijkorganisaties in samenwerking met wijkagenten 

Bredere inzet van burgerparticipatie m.b.v. nieuwe media (bv. burgernet, enz.) 
e) Opvolging burgersignalering uitbreiden (zoals bv. BuitenBeter) 

  



Kadernota Beter De Bilt, mei 2015 
 

 

Page | 13 

 

5.4 Economische ontwikkeling en innovatie 
 
Omschrijving programma 
Versterken van de economische infrastructuur, faciliteren van ondernemerschap en 
werkgelegenheid. Acquisitie van gewenste bedrijven en instellingen.  
 
Trends en knelpunten 

 De lokale economie heeft een (te) lage politieke prioriteit in gemeente De Bilt 

 Verschuiving winkelverkopen naar internetverkopen  

 Toenemende macht consumenten door internetgebruik, marktplaats, vergelijkingssites 

 Onderscheidende winkelcentra steeds belangrijker in krimpende markt en concurrerende 
winkelcentra in de omgeving 

 Toenemende concurrentie tussen gemeenten onderling en regio’s bij acquisitie en behoud 
bedrijven 

 Markten worden steeds flexibeler, bedrijven blijven korter in zelfde pand 

 Toenemende vraag naar duurzame producten en diensten 

 Toenemende schaalvergroting bedrijven, kantoren, winkels, zorginstellingen gaat gepaard 
met schaalverkleining (zzp-ers, kleine winkels, startende bedrijven) 

 Toenemend aandeel van de informele economie, doe-het-zelf, in de lokale economie 

 Meer financieringsvormen van publiek-private samenwerking 

 Toenemende leegstand bedrijfsterreinen in de categorie B en C 
 
Kaderstellende nota’s  

 Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders” 

 Detailhandelsnota 2010 

 Koopstromenonderzoek  
 
Bijdrage aan een duurzame ontwikkeling 

 Actieve acquisitie van bedrijven die MVO voorstaan 

 Bedrijfscontactambtenaar meer initiërend, trainen in MVO 

 Bevorderen van verkoop en koop van regionale en lokale producten 

 Decentrale energieopwekking stimuleren en werkgelegenheid 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Vernieuwing detailhandelsnota en (sanering) winkelgebieden 
b) Life Science As: afstemming met gemeente Utrecht en provincie n.a.v. inzichten de 

Uithof, duidelijkheid over vestigingsbeleid voor de Life Science As.  Spin-off bedrijven 
vanuit de Uithof, nieuwe broedplaatsen voor bedrijven.  

c) Behoud bedrijvigheid en nieuwe bedrijvigheid stimuleren. Verdere ontwikkeling van 
de creatieve sector in combinatie met nieuwe media. Werken aan huis voor ZZP-ers en 
kleine bedrijven. Nieuwe kansen voor kleinschalige maakindustrie met 3-D printers. 
Behoud van bedreigde agrarische sector en verdienmodellen natuurgebieden 

d) Een aanbestedingsbeleid op basis van de aanbestedingsregels, scherp inkopen, 
duurzaamheid en kansen voor lokale ondernemers 

e) Gemeentelijk vastgoed dat leegstaat, bestemmen of afstoten. Leegstaande panden 
bekijken op mogelijkheden voor starterswoningen. Bedrijfsverzamelgebouwen 

__________________________________________________________________________________ 
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5.5  Verkeer en bereikbaarheid 

Omschrijving programma 
Verantwoord en veilig maken van personen- en goederenverkeer. Aanleggen infrastructuur, 
reguleren verkeers-/vervoerstromen. Verbeteren bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer, 
doorstroming van het verkeer. 
Meer specifiek gaat het over het verkeerscirculatieplan (GVVP) en de tunnel van de Leijenseweg. 
 
Trends en knelpunten 

 Sociale media leiden tot andere mobiliteit 

 Energiezuinige(r) motorvoertuigen 

 Verkeersplannen vaak sluitstuk van project-ontwikkeling en verdichting bouw binnen de rode 
contouren 

 
Kaderstellende nota’s  

 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan 2012 

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling 
 Tijdelijk gebruik auto’s: Green Wheels 

 Energiezuinige motorrijtuigen 

 Apart fiets- en voetgangerscirculatieplan 

 Openbaar vervoer versterken en deel-economie hierop stimuleren 

 30-km  zones realiseren in wijken 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Bewoners betrekken bij verkeersmaatregelen die hun leefomgeving beïnvloeden. 
b) Participatie in regionale verkeersplannen 
c) Aanpak van onveilige verkeerssituaties voor kwetsbare weggebruikers. 

Parkeervoorzieningen voor verschillende voertuigen (bij station Bilthoven). Digitale 
kaart voor verkeersknelpunten weer invoeren. Acties tegen sluipverkeer, handhaving 
in Westbroek 

d) Ondertunneling Leijenseweg en de gevolgen voor verkeer daarvan goed plannen 
e) OV-visie en OV-haltes 

5.6 Ruimtelijke ordening 

Omschrijving programma 
Instandhouden en bevorderen ruimtelijke kwaliteit. In kadernota 2015 wordt gesproken over 
particuliere initiatieven, bestemmingsplannen en grondexploitaties. 
 
Trends en knelpunten 

 Verdere verstedelijking betekent druk op de groene ruimte en mogelijke versoepeling rode 
contouren 

 Regionale samenwerking  

 Bezuinigingen van de overheid op de openbare ruimte 
 

Kaderstellende nota’s  

 Structuurvisie De Bilt 2012 

 Visie Groenekan 2009 

 Visie Westbroek 2010 

 Bestemmingsplannen en streekplannen 
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Bijdrage aan duurzame ontwikkeling 
 Handhaving groene ruimte in De Bilt 

 Verdienmodellen voor natuurgebruik 

 Openbaar groen als brandstof voor biogasinstallatie 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Lijst van wenselijke voorzieningen die om ruimtelijke planning vragen, o.a. voor ouderen 

en jongeren 
b) Een offensief financieel beleid, zeker t.o.v. grondexploitaties. Promoten van De Bilt. 
c) Een beter evenwicht tussen bestemmingsplannen en bewonersparticipatie. Tijdige 

informatieverstrekking. 
d) Kleinschalige fysieke ingrepen voor verkeersveiligheid, speelvoorzieningen, fietsroutes 
e) Programma Nu Al Eenvoudig Beter in gang zetten voor de nieuwe Omgevingswet 

5.7 Volkshuisvesting 

Omschrijving programma 
Zorgen voor een optimale woonsituatie. Gemeente heeft initiërende, regisserende en begeleidende 
rol bij nieuwbouw en herstructurering, bevordering van doorstroming en woonruimteverdeling.  
 
Trends en knelpunten 

 Woningcorporatie beperkt zich tot sociale woningbouw 

 Vergrijzing bevolking 

 Duurzaam bouwen of verbouwen 

 Lange wachtlijsten sociale huurwoningen, verder onder druk door migranten 

 Gebrek aan starterswoningen 

 62 % leegstand in serviceflats in Nederland 

 Gebrek aan kleine passende huisvesting voor ouderen  

 Toename behoefte aan eenpersoonshuishoudens 

 Nieuwe concepten voor wonen: woon/zorg, groepswonen, ouderen, studenten e.d. 

 Toenemend aantal asielzoekers 
 
Kaderstellende nota’s  

 Woonvisie 2013 – 2020 

 Convenant duurzaam bouwen 2010 

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling 
 Regelgeving aanpassen voor woningen in leegstaande panden (bedrijfspanden, serviceflats 

e.d.) om duurzame woningen te stimuleren 

 Convenant Duurzaam bouwen verscherpen en invoeren 

 Energiebesparende maatregelen regionaal afstemmen met inkoopvoordelen. 
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Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Doorstroming van ouderen naar kleinere, passende huisvesting. Serviceflats omvormen tot 

‘verzorgd wonen’  
b) Starterswoningen en sociale huurwoningen. Fonds voor starterswoningen. Opkomen 

gemeente voor huurdersbelangen tegenover verhuurders. Huisvesting asielzoekers 
c) Versterken van huisvestingsmogelijkheden in de kleine kernen 
d) Eco-wijk, waar, samenstelling huizen, wanneer? 
e) Splitsing van percelen en woningen makkelijker en goedkoper mogelijk maken 
Kritische doorlichting en afschaffing van overbodige regelgeving die de vestiging van 
particulieren, bedrijven en agrariërs onnodig beperken 

 

5.8 Beheer openbare ruimte 

Omschrijving programma 
Beheer en onderhoud van gehele infrastructuur van de openbare ruimte: wegen, wegvoorzieningen. 
Ook beheer en onderhoud van groen, bomen, speelplaatsen, natuur en landschap en deel van de 
ondergrondse infrastructuur (bv kabels en leidingen van openbare verlichting). De Kadernota gaat in 
op openbare verlichting, natuurbeheer en het beeldkwaliteitsplan. 
 
Trends en knelpunten 

 Terugtrekkende overheid en minder geld voor onderhoud openbare ruimte 

 Toenemende concurrentie tussen verschillende functies van de openbare ruimte 

 Vergrijzing vraagt nieuwe voorzieningen voor recreatie dicht bij huis  
 
Kaderstellende nota’s  

 Beeldkwaliteitsplan 2014 

 Groenstructuurplan 2014 

 Bomenbeheerplan 2009 

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling 
 Plan voor groenonderhoud wat doet de gemeente, wat doen burgers? Concretisering van het 

beleid. Groenbeheerplan actualiseren 

 Herijking beleid voor kappen van bomen Bomenbeleidsplan actualiseren, bij kap 
herplantingseisen formuleren 

 Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het in stand houden van 
gemeentelijke bossen 

 Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het in stand houden van 
gemeentelijke bossen,  

 Verbetering en borging van natuurwaarden 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Groen renovatieplan. Natuurbeheer in regionaal verband. Ecologische hoofdstructuur  

Vinden van verdienmodellen openbaar groen. Openbaar groen verkopen, ook voor aanleg 
moes- , buurt-, pluk- en volkstuinmogelijkheden 

b) Evaluatie kapbeleid 
c) Openbare verlichting duurzaam inkopen, overal LET-verlichting, zonnecellen mogelijk 
d) Toezien en handhaving Bospark Bilthoven en bungalowpark Lage Vuursche 
e) Onderhoud speelvoorzieningen 

__________________________________________________________________________________ 
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5.9 Milieu en watertaken 

Omschrijving programma 
Voor een veilige en gezonde woon- en werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het 
milieu. De Kadernota 2015 beschrijft verder de ODRU/RUD-U, regionalisering, begraafplaatsen, 
riolering.  

 
Trends en knelpunten 

 Toenemende intensiteit hemelwater 

 Inzet voor groen als voor sociale, economische en klimatologische doelen 

 Belang recreatie in het buitengebied neemt toe 
 
Kaderstellende nota’s  

 Meerjarenbeleidsplan milieu 

 Programma duurzaamheid 

 
Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling 

 Het streven naar een energieneutrale gemeente in 2030, vertalen in duidelijke mijlpalen 

 De energie coöperatie BENG neemt voor de gemeente/het College een belangrijke plaats in 
het duurzaamheidsbeleid. Samenwerking in de regie versterken 

 Het optimaliseren van afvalverwerking 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Duurzaamheidsbeleid uitwerken in programma’s met mijlpalen 
b) Het bevorderen van samenwerking waterketenbedrijf 
c) Overlast milieu door (verbreding) A27 en A28 
d) Duidelijke randvoorwaarden voor nieuwbouw  
e) Zwerfvuil en hondenoverlast aanpakken.  

 
5.10 Jeugd en educatie 

Omschrijving programma 
Het programma gaat over een integraal jeugdbeleid. Zorg voor onderwijshuisvesting, ontwikkelen 
lokaal onderwijsachterstandenbeleid, toezicht op openbaar onderwijs.  
 
Trends en knelpunten 

 Delen van ervaringen via sociale media 

 Toenemende informatiebronnen voor zelfontwikkeling jongeren 

 Toenemend belang onderwijsvoorzieningen als vestigingsfactor 

 Toename behoefte aan studentenhuisvesting 

 Verschuiving van verantwoordelijkheid huisvesting van gemeenten naar schoolbesturen 

 Decentralisatie jeugdbeleid 
 
Kaderstellende nota’s  

 Nota Jong De Bilt 2015 - 2019 
 

Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling 

 Huisvestingsbeleid van scholen toetsen op duurzaam gebruik en (ver-)bouwen 

 Milieuonderwijs op de basisscholen bevorderen 
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Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Integraal plan voor decentralisatie jeugdzorg  
b) Aandacht voor drugs & alcoholproblematiek, gezonde leefstijl 
c) Duidelijkheid over effecten bezuinigingen op kinderopvang 
d) Onderdeel jongerenwerk van stichting Mens.  
e) Voldoende speeltoestellen en speelveldjes voor jeugd in woonomgeving  

5.11 Maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn 

Omschrijving programma 
Dit programma gaat over de wijze waarop de gemeente de zelfredzaamheid en de participatie van 
kwetsbare inwoners bevordert zoals voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Verder richt zich het gemeentelijke beleid op uitbesteding en samenwerking met zorginstellingen 
zoals de Stichting MENS. 
 
Trends en knelpunten 

 Vergrijzing 

 Decentralisatie WMO 

 Zorg op afstand door ICT-technologie 

 Nieuwe vormen van samenwerking met zorginstellingen op lokaal niveau 

 Ethische vraagstukken zoals euthanasie, ongewenste levensverlenging, medisch ingrijpen in 
erfelijk materiaal etc. 

 Aanbodsturing versus eigen verantwoordelijkheid mensen 

 Gezonde levensstijl mensen 

 Toename van allerlei welvaartsaandoeningen zonder een duidelijke diagnose  
 
Kaderstellende nota’s  

 Beleidsnotitie WMO 2015 
 
Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling 

 Controle op verwerking van gebruikte geneesmiddelen 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen van verpleeghuizen en ziekenhuizen 
(onderontwikkeld) 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Plan van aanpak decentralisatie zorg, WMO en extramurale zorg voor ouderen. Toetsing 

functioneren stichting MENS in wijkservicesteams 
b) Versterken van de preventieve zorg 
c) Organisatie en functioneren vrijwilligerswerk en mantelzorg 
d) Aanpassing beleid wonen, welzijn en zorg voor ouderen 
e) Handhaving alcoholverbod voor jongeren 

 

5.12 Werk en inkomen 

Omschrijving programma 
Inkomensondersteuning voor inwoners zonder of met een laag inkomen, begeleiding 
maatschappelijke en arbeidsparticipatie, aangepast werk voor speciale doelgroepen. Uitvoering is 
door Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), de gemeenschappelijke regeling Sociale 
Werkvoorziening BIGA en U-pasbureau Utrecht.  
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Trends en knelpunten 

 Weinig toename werkgelegenheid 

 Toenemend aantal mensen in de bijstand 

 Toenemend aantal asielzoekers 

 Verdringen van reguliere arbeidsplaatsen door gesubsidieerde arbeidsplaatsen 
 
Kaderstellende nota’s  

 Participatie en inkomen in de Regio Kromme Rijn 

 Nota “op eigen kracht’ kadernota armoedebeleid De Bilt 2012 – 2016 

 Jaarplan RDWI 2015 

Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling 
 Het bevorderen van maatschappelijk (verantwoorde) arbeidsparticipatie 

 Arbeidsprojecten in de informele duurzame economie 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 
a) Plan van aanpak voor de decentralisatie participatiewet 

Samenwerking met andere gemeenten i.v.m de participatiewet. 
b) Vraag naar betaald en onbetaald werk in kaart inventariseren 
c) Overgangsregeling voor BIGA naar meer definitieve oplossing 
d) Wel of geen inkomensbeleid voor mensen met een laag inkomen?  
e) Bereik en toepassing U-pas 

5.13 Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden 

Omschrijving programma 
Voorzieningen en activiteiten op het bovengenoemd gebied, ook recreatie en sociaal-cultureel werk 
(incl dorpshuizen) 
 
Trends en knelpunten 

 Bezuinigingen in de culturele sector en bestaande historische gebouwen 

 Toenemende participatie van ouderen door vergrijzing 

 Wensen vanuit duurzaamheid kunnen botsen met cultuurhistorische waarden als er 
te weinig financieringsmiddelen zijn  

 95 % van de bevolking beoefent een vorm van kunst 
 
Kaderstellende nota’s  

 Cultuurnota 2015-2010 

 Notitie gemeentebeleid vernieuwing openbaar bibliotheekwerk gemeente De Bilt 2014 
 
Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling 

 Digitale opslag van monumenten en collecties 

 Culturele instellingen kunnen bijdragen aan bewustwording duurzaamheidsvraagstukken 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad 

a) Het Lichtruim in stand houden. Speciale aandacht voor muziekschool en 
bibliotheek i.v.m hoge huisvestingslasten 

b) Vernieuwbouw of nieuwbouw Vierstee 
c) Dorpsraden meer verantwoordelijkheid geven voor exploitatietekorten dorpshuizen in de 

kleine kernen.  
d) Herkenbaarheid kunst- en cultuurwereld als sterk promotiepunt voor acquisitie bedrijven 
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e) Ontwikkelen van vestigingsplan en stimulering creatieve bedrijvigheid 

5.14 Sporten en sportaccommodaties 
Alle activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport, sportterreinen en gezonde recreatie.  
 
Trends en knelpunten 

 Toenemende boekingssites voor toerisme 

 Toenemende populariteit van Bed & Breakfast 

 Yoga toenemend populair, sporten in fitnesscentra ook 

 De sportbeoefenaar wordt meer consument minder clubtrouw 

 Zwemmen blijft een populaire sport 

 Sporten en bewegen in de openbare ruimte groeiend  

 Minder sport in sportaccommodaties 
 
Kaderstellende nota’s  

 Uitvoeringsnota “Samenwerking in de Biltse sport- en beweegsector’ 2012-2014 
 
Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling 

 Subsidievoorwaarden m.b.t. milieuvriendelijk gebouw- en terreinbeheer, gezonde, 
biologische catering in sportkantines, materialen en kleding van gerecyclede of 
herwinbare grondstoffen 
 

Strategische agenda voor de gemeenteraad  
a) Een nieuw duurzaam zwembad  
b) Mensen met een U-pas een keuze maken voor één bepaalde sport? 
c) Vernieuwbouw de Vierstee 
d) Kadernota “Topper in sport en bewegen” vernieuwen 
e) Monitoring combinatiefuncties  
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6 Planning en uitvoering 
 
De agendering van de gemeenteraad wordt in hoge mate bepaald door B&W. De 
gemeenteraad heeft geen eigen agenda. De planning en monitoring is – volgens Beter De Bilt 
– onvoldoende. Als de planning niet deugt en de controle daarop ontbreekt, kan het beleid 
niet goed functioneren. Het bekende plaatje van plan-do-check-act wijst op een continue 
proces van verbetering, waarbij planning en de controle daarop essentieel zijn.  
 

 
 
Onder plannen valt het organiseren en coördineren van bepaalde activiteiten die nodig zijn 
om de doelen tijdig te halen.  
Monitoren houdt in dat je de behaalde resultaten in een bepaalde periode vergelijkt met de 
doelen die je in die periode had willen behalen. Vervolgens is het noodzakelijk om een tekort 
in de resultaten om te zetten in nieuwe acties. Als fouten niet worden onderkend vanwege 
de politieke onwenselijkheid daarvan, werkt het beleid niet. Belangrijke dossiers in deze 
gemeente zoals zwembad en de Vierstee blijven jarenlang op de agenda staan. Waarom? 
Het gemeentebestuur verliest elke geloofwaardigheid als steeds maar weer oeverloze 
discussies plaatsvinden over belangrijke besluiten die door grote vertragingen en diverse 
externe deskundigen veel geld kosten. Veel adviezen van externen overlappen elkaar. 

Beter De Bilt stelt als belangrijke stappen op weg naar een strategische agenda van 
de gemeenteraad het volgende voor.  
 

 
 
 
 
  

1. Een gemengde werkgroep van raadsleden wordt ingesteld.  
Een raadslid zal als voorzitter optreden die samen met de griffier het proces 
verder plant.  

2. Deze inventarisatie van mogelijke agendapunten o.a. uit deze nota kan worden 
aangevuld of gecorrigeerd. 

3. In een workshop worden maximaal 20 agendapunten gekozen. Dat gebeurt door 
een weging van voorkeuren voor alle raadsleden (zonder last of ruggespraak)  

4. Een tweede workshop leidt tot een nadere korte beschrijving van deze 20 punten 
en de financiële haalbaarheid wordt bepaald 

5. Daarmee is een eerste werkdocument ontstaan. 
6. Een derde workshop vindt plaats met geïnteresseerde burgers, bedrijven en 

instellingen, waarin de prioriteiten worden uitgelegd. Burgers an andere 
betrokkenen krijgen een adviesbevoegdheid. 

7. Afronding lijst met 20 strategische agendapunten 
8. Daarna plant de agendacommissie welke agendapunten op welk tijdstip aan de 

orde komen en wie daarvoor een voorbereidende notitie levert.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/plan-do-check-act/&ei=dEJmVabMGcH4UOTygcgO&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNH-s_ngzQ_CPc3c_3bFoFl05AMBDQ&ust=1432851440647119
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7 Het financiële plaatje  
 
Dit overzicht is opgesteld omdat Beter De Bilt een alternatieve keuze mogelijk wil maken naast het 
voorstel van het College van B&W. De redenen:  

 De kadernota van het College van B&W speelt niet voldoende in op de visie en de 
sterkten die de gemeente De Bilt nu juist aantrekkelijk maken.  

 7 % bezuinigen op de subsidies instellingen is een kaasschaafmethode zonder inhoudelijke 
keuzen. Het gaat om een bezuiniging van € 420.000.  

 De uitgaven aan subsidies omvatten ca € 6 miljoen op een totale begroting van € 100 
miljoen. Waarom geen bezuinigingen op andere posten in de begroting, zoals 
gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten? 

 De bezuinigingen komen te laat en schieten tekort omdat het weerstandsvermogen onder 
een kritisch grens is gedaald. Dat komt doordat het financiële beleid in de achter ons 
liggende 9 jaar heeft geleid tot een vermindering van het eigen vermogen van € 16 miljoen.  

 De gemeenteraad heeft in de jarenlange besluitvorming over een zwembad en de Vierstee 
verwachtingen gewekt die nu door drastische bezuinigingen niet worden nagekomen. Beter 
De Bilt wil zorg, vrijwilligerswerk, sport en de cultuursector niet het slachtoffer laten zijn van 
een tekortschietend financieel beleid. Dan moet de gemeente meer in eigen vlees snijden.  

 De voorzieningen in Maartensdijk zijn de afgelopen jaren sterk verminderd. Daarom zou de 
besluitvorming over de Vierstee geen minimum variant mogen opleveren.  

 
 

 Bezuinigin-
gen B&W 

Bezuinigingen 
Beter De Bilt 

Extra 
uitgaven 
Beter De 
Bilt 

Subsidies 420.000 236.900  

Bedrijfsvoering/ 
Overhead 

200.000  
620.000 

 

Programma’s   570.000  

Gemeenschappelijke regelingen   250.000  

Totaal  1.676.900  

Extra beleidsuitgaven 0  830.000 

Totaal bezuinigingen minus extra 
uitgaven 

840.000 866.900  

De extra uitgaven in het voorstel van Beter De Bilt voor nieuw beleid zijn: 

 Zwembad Brandenburg en Vierstee   nader invullen 

 Uitgaven sociale huurwoningen, starterswoningen nader invullen 

 Extra programma duurzaamheid   nader invullen  

 Gemeentelijke monumenten    50.000 

 Wijk- en dorpsraden      80.000 

 Leefbaarheidsprojecten    50.000 

 Verhogen weerstandsvermogen   nader invullen+ 
Totaal structureel budget voor extra uitgaven:   830.000 euro 
De nog oningevulde posten moeten in overleg met betrokkenen nader worden ingevuld.  
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Bezuinigen op de overhead 
 
Overheadkosten zijn de kosten die niet direct aan een bepaalde productieactiviteit zijn toe te 

rekenen zoals de kosten van de centrale leiding en de staf van een organisatie. Het 
gerenommeerde adviesbureau Berenschot heeft een brede overhead benchmark toegepast 
op tal van branches. Daaronder ook vele gemeenten. Zie o.a. het rapport ‘normering 
overhead’ van mei 2013. In 2010 heeft Berenschot in opdracht van B&W de overheadkosten 
van de stad Utrecht doorgelicht en kwam tot de scherpe norm van 27.2 % voor de overhead, 
waarbij de 10 % best presterende gemeenten als voorbeeld zijn gebruikt. Het streefgetal 
voor het percentage management in de overhead was ca 2,5 %. De conclusie was dat 
Utrecht fors kon besparen op overhead en wel voor een bedrag van € € 18,1 miljoen 
structureel. Voor de gemeente De Bilt wordt de overhead geschat op 30 % waaronder 5 % 
voor het management. Berenschot beveelt aan dat voor het effectief maken van de 
overhead wordt gekeken naar de 10 % best presterende gemeenten. Daarbij is van belang 
dat De Bilt steeds meer een beheergemeente wordt, waardoor de overhead kan worden 
afgeslankt.  

Een argument dat vaak wordt gebruikt in de discussies over overhead is dat “de 
kwaliteit van de overheadfuncties erg groot” is. Op basis van het onderzoek stelt Berenschot 
dat “het verband tussen omvang en de kwaliteit van overheadfuncties in de praktijk 
nauwelijks aanwezig is”.  

De verschillen in omvang van een organisatie zijn slechts voor een klein deel een 
verklaring voor de overhead. Een argument dat vaak ten onrechte wordt gebruikt is dat 
schaalvergroting leidt tot schaalvoordelen. Volgens Berenschot hebben organisaties van een 
omvang van circa 300 arbeidsplaatsen of meer in de praktijk gemiddeld genomen nauwelijks 
nog schaalvoordelen.  Het onderzoek naar gemeenten laat de volgende diagram zien.  

 
Zie verder bijlage spreadsheet over de financiën.  
 

 


