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Inleiding Alternatief Programma 2021 Lokale Partijen
Dit jaar brengen Beter De Bilt samen met Bilts Belang een gezamenlijke alternatieve
programmabegroting uit voor 2021. Daarmee is dit initiatief een vervolg op de alternatieve
kadernota van Beter De Bilt uit 2015. In deze kadernota van 2015 werd meer bezuinigd op
de bedrijfsvoering en overhead, op de programma’s en op Gemeenschappelijke Regelingen.
Er werden investeringen opgenomen voor participatie, starterswoningen en sociale huur,
leefbaarheidsprojecten en het weerstandsvermogen. Voor de bezuinigingsopgave in deze
begroting is gebruik gemaakt van de Ladder van Bilts Belang (Bijlage I), die prioriteiten
toekent aan de (kern)taken van een gemeente. Deze alternatieve begroting is ook een
voorbeeld voor meer samenwerking van partijen in de versnipperde raad van De Bilt.
Een belangrijke overweging om deze begroting op te stellen is een goede toepassing van de
beginselen van het duale stelsel. Dit alternatief biedt een interessante variant naast de
Kadernota 2021 en de zomerbrief van het college, de maatregelen die in het sociaal domein
worden voorgesteld in de zgn. Biltse Aanpak en de recent uitgebrachte programmabegroting
2021 die in november in de raad zal worden behandeld.
Doel
Met deze alternatieve kadernota van Beter De Bilt en Bilts Belang beogen wij een breed
draagvlak te creëren voor een meer evenwichtige programmabegroting 2021.
Corona
Door de komst van corona zijn de ogen geopend voor onze
kwetsbaarheid en is onze solide gemeenschap en sterke economie
in het hart geraakt. Het vertrouwde fundament van ons
zorgsysteem, onze economie en sociaal vangnet staat opeens zwaar
onder druk en moet overeind worden gehouden met
miljardeninjecties. We zien dat de effecten van corona ernstiger zijn
in een leefomgeving waar mensen dichtbij elkaar wonen, dicht op
elkaar werken en veel reizen. Vooral ouderen worden geraakt.
Het dwingt ons daarmee tot nieuwe keuzes over groeiscenario’s en leefbaarheid. Het
thuiswerken creëert een grotere afstand tussen mensen en instanties. Tegelijkertijd biedt
het goede kansen om digitalisering in de dienstverlening voorrang te geven.
Bronnen
Bij het opstellen van deze alternatieve begroting is gebruik gemaakt van rapporten en
beleidsnota’s uit voorgaande jaren. Daarbij is van belang dat inwoners en belangenpartijen
hebben kunnen participeren aan de totstandkoming van beleid of een visie. Een belangrijke
bron is de gemeentelijke beleidsmonitor (2019), een tweejarig peilmoment waarin burgers
zich kunnen uitspreken over de gemeente. Een overzicht van de gebruikte bronnen staat in
Bijlage II.
Opzet
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Ons uitgangspunt is de programmabegroting zoals die gehanteerd wordt door het College.
We richten ons specifiek op die maatregelen die door het college in 2020 zijn voorgesteld en
die worden aangevuld met extra maatregelen. Deze staan in Bijlage III.
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Samenvatting
Beter De Bilt en Bilts Belang komen op basis van deze alternatieve begroting 2021 tot de
volgende conclusies.














Meer opbrengsten door invoering kostendekking leges
Minimale verhoging OZB (0,5%)
Minder geld opzijzetten voor het onderhoud van gemeentelijk vastgoed
Minder subsidie naar instanties met voldoende eigen vermogen
Bevriezen prijsindexering toepassen met taakstelling
Straatfeesten blijven subsidiëren
Niet korten op het minimabeleid
Bezuinig op mantelzorgondersteuning en niet op de mantelzorgwaardering
Aanstellen van 0,6 extra boa (met dekking uit het invoeren van bestuurlijke boetes)
Korten op het budget voor het reorganisatietraject ‘Fundament op orde’
Investeer in een professioneel onderzoek naar de effectiviteit van de gemeentelijke
organisatie en het sociaal domein (Bureau Berenschot met dekking in programma)
Onderzoek het subsidiemodel en stuur bij op de vermogensbepaling
Maak beter gebruik van het aantrekken van externe fondsen en subsidies

Financieel
Voorstellen
1. 13 maatregelen Begroting
2. Maatschappelijke Business cases
3. Sociaal domein Biltse Aanpak
4. Taakstelling GR’en (VRU)
5. Maatregelen BDB-BB
6. Dekking minimabeleid (bericht 3-11)
Totaal
Onvoorzien
Totaal
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College
€ 689.300
€ 405.000
€ 367.500
pm
nvt
- € 25.000
€ 1.436.800
€ 1.436.800

BDB-BB
€ 625.000
€ 405.000
€ 357.500
€
5.000
€ 135.000
- € 25.000
€ 1.502.500
€
65.700
€ 1.436.800

Relevante Ontwikkelingen
Er zijn tal van trends die de lokale politiek raken. De volgende ontwikkelingen kunnen
worden onderscheiden:












De decentralisaties in het sociaal domein van 2015 leidden tot forse tekorten voor
veel gemeenten (waaronder De Bilt). Een nieuwe decentralisatie zien we vanaf 2022
in het fysieke domein door invoering van de Omgevingswet.
Effecten voor de woningbouw en infrastructuur door de stikstof- en PFASproblematiek en de nieuwe geluidsnormen die vanaf 2022 zullen gelden.
De regionale druk met de in U10-verband opgestelde REP (Ruimtelijke Economisch
Programma) en RES (Regionale Energie Strategie) met grote gevolgen voor De Bilt. In
deze plannen is participatie niet meegenomen.
Vertraging in woningtoewijzing door oplopende wachtlijsten en het ontbreken van
woonruimte voor starters en senioren.
De recessie die volgt op het uitbreken van corona, waarbij grote bedrijven meer
profiteren van overheidssteun dan het MKB en kleine bedrijven en de positie van het
MKB onder druk is komen te staan.
Digitalisering van de maatschappij die door de komst van corona versneld wordt
doordat er noodgedwongen meer thuis gewerkt moet worden. Het thuiswerken en
ook het digitaal vergaderen zijn onderwerpen waarop de gemeente moet inspelen.
Sterke stijging van onlineshoppen veroorzaakt door corona (thuiswerken).
Het grootschalig verdwijnen van biodiversiteit met ernstige gevolgen voor dier- en
plantensoorten en die leiden tot nieuwe vormen van overlast door soorten die geen
natuurlijke vijand meer hebben (bv. eikenprocessierups).
Duurzame energie is door het inwonerpanel (800 deelnemers) genoemd in juli 2020
als het meest belangrijk thema. Recent staat ook kernenergie in de belangstelling. De
rol van biomassa als duurzame energiebron ontvangt steeds meer weerstand in de
publieke opinie.
Klimaatadaptatie is genoemd als tweede belangrijk thema door het inwonerpanel.

De burger wil steeds meer grip op wat er gebeurt in de directe leefomgeving en ziet dat de
agenda van de raad wordt bepaald door externe factoren. Wie bepaalt de agenda?
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Financiële ontwikkelingen
In tegenstelling tot de collegestukken voeren financiële tabellen hier niet de boventoon.
Integendeel. Dit alles om de leesbaarheid en begrip te verbeteren. Daarbij dienen wij ons
het volgende te realiseren: Voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken en de doelen uit
het coalitieakkoord is een gezonde financiële basis essentieel. De Bilt ondervindt al lang de
gevolgen van een zwakke financiële positie. Daardoor zijn in de afgelopen jaren meerdere
colleges geconfronteerd met nauwelijks ruimte voor nieuw beleid. Het gevolg is dat
suboptimale (minder wenselijke) keuzes zijn gemaakt, dat we regelmatig overschrijdingen
zien en dat het eigen vermogen is gedaald onder de norm die de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) stelt, 20%. Een gebrekkige controle en onvoldoende sturing zijn oorzaken.
Daarbij is vooral het sociaal domein al vijf jaar ongrijpbaar.
Het moge duidelijk zijn dat het uitbreken van een pandemie dit toch al niet rooskleurige
beeld verergert. Een pas op de plaats is juist nu nodig! Het betekent wat ons betreft dat het
coalitieakkoord dient te worden losgelaten en we terug moeten naar de basis. Kies nu voor
focus op de kerntaken. Stel prioriteiten. Welke gemeente willen we zijn? Vanwege alle
ontwikkelingen is voor de komende anderhalf jaar een raadsbrede aanpak vereist.
Voorwaarde van deze alternatieve Begroting 2021 is dat niet noodzakelijke uitgaven worden
geschrapt en daadwerkelijk bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. Autonome
kostenstijgingen in gemeenschappelijke regelingen dienen te worden beteugeld. Indexering,
de kosten van de inzet van externen, variabele beloningen en inefficiënte subsidies stellen
we ter discussie.
Eerst korten op gemeenschappelijke regelingen, voordat de rekening van extra
kostenstijgingen bij onze inwoners wordt gelegd. In deze tijden van crisis moet ook gericht
gekeken worden naar de emolumenten van het hogere management in de gemeentelijke
organisatie en bij instanties die door de gemeente gesubsidieerd worden. Als er bezuinigd
wordt moet iedereen meedoen. Daar gaat een belangrijk moreel signaal vanuit richting de
inwoners die geconfronteerd worden met inkomensdaling of zelfs ontslag en almaar
stijgende kosten.
Wat bereikt moet worden is een sluitende begroting in 2021. Het sluitend maken van een
begroting wordt in De Bilt meestal verschoven naar de toekomst (het zgn.
‘meerjarenperspectief’). Echter, artikel 189 lid 2 van de gemeentewet geeft aan dat ‘de raad
erop toe ziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.’ De Provincie Utrecht zal
hierop scherper toezien. De Bilt is daarvoor begin 2020 gewaarschuwd.
Begrotingsgegevens per programma van 2020 en 2021 en de door het college voorgestelde
Aanvullende Maatregelen voor 2021 zijn door ons van commentaar voorzien in Bijlage III.
Daarin is ook opgenomen welke alternatieven wij zien.
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Gezamenlijke visie
Een visie is inspirerend en biedt een vergezicht op onze toekomst. Wat voor gemeente we
willen zijn. Hoe wij als mensen willen samenleven. Een blauwdruk. Een visie geeft ook het
pad aan waarlangs wij bij dat toekomstbeeld willen komen. Tegelijkertijd staat het begrip
visie onder druk: we bevinden ons in een snel veranderende wereld en we willen voldoen
aan de eisen van de tijd. De politiek past zich steeds vaker aan. Dat dwingt ons om
regelmatig stil te staan bij de vraag of wij op de goede weg zijn.
“Visie is als de olifant die het uitzicht
belemmert”, aldus Mark Rutte in de H.J.
Schoo-lezing van 2013.
Wat ons betreft is het hebben van een visie
onlosmakelijk verbonden met de politieke
koers van een partij. Noodzakelijk en
richtinggevend. Maar niet beklemmend.
Wij zijn van mening dat er sprake moet zijn
van een pragmatische visie.
Basiselementen in deze visie zijn: de rol van de verzorgingsstaat (vangnet of hangmat),
bestuursvorm (overheid of vrije markt), overheid (centraal of decentraal), mensbeeld
(individu of collectief). Daarbij kiezen wij voor sociaalliberaal. Sociaalliberaal betekent een
vangnet voor de meest kwetsbaren, een compacte centrale overheid en de focus op
ontwikkeling van het individu in een vrije (markt)economie. Grenzen worden bepaald door
duurzaamheid en leefbaarheid waarbij de rijksoverheid regels opstelt tegen een
onevenredige aantasting van de leefomgeving (natuur).
Er zijn drie Biltse rapporten waarin sprake is van een visie:
 De “Structuurvisie Gemeente De Bilt. Behoud door ontwikkeling”, maart 2012.
 De “ToekomstBilt2030, Het Bilts Manifest”, november 2009.
 “De Bilt in Beweging. Beelden van de toekomst” uit 1997 met vergezichten op De Bilt
over 20 tot 30 jaar. Aanleiding voor de oprichting van Bilts Belang.
Meest recent is de structuurvisie die de volgende kwaliteiten biedt:

a. Ruimte en groen
b. historische landschappen
c. hoogwaardige kennis
d. krachtige kernen
e. topper in sport
f. centrale ligging
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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

“De Bilt in Beweging” tenslotte heeft het over een sectorale toekomstvisie op het gebied
van:







Landschap, ecologie en recreatie;
Volkshuisvesting en woningbouw;
Bedrijventerreinen en kantoren;
Detailhandel;
Stedenbouwkundige ontwikkeling;
Verkeer en vervoer

Onze gezamenlijke visie
Basis van onze visie is de landschappelijke inrichting van De Bilt: openheid en groen staan
centraal en bieden volop ruimte voor wonen, werken, vitaliteit, sport, natuur en recreatie.
De kernen zijn dorps en groen en hebben een eigen identiteit die behouden en versterkt
dient te worden. Ondernemers moeten kunnen ondernemen zonder regeldruk. Deze
factoren zorgen voor een duurzame en positieve invloed op onze gemeente, de gezondheid
en het welbevinden van onze inwoners.
Groeiscenario’s voor woningbouw, uitbreiding van detailhandel en intensivering van de
verkeersinfrastructuur zullen met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd. Het
huidige evenwicht qua wonen, mobiliteit en groen is daarbij bepalend.
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1.

Burger, Bestuur & Ondersteuning

Standpunt
De relatie tussen gemeentebestuur en inwoners is de basis van de lokale politiek en verdient
continue aandacht. De decentralisaties in het sociaal domein en binnenkort ook het fysieke
domein (Omgevingswet) dwingen gemeenten tot meer samenwerking via de zgn.
Gemeenschappelijke Regelingen. Gebleken is dat samenwerkingen tussen gemeenten
nauwelijks hebben geleid tot efficiencyvoordelen en besparingen, wel tot rigide langlopende
contracten en het ontbreken van uittredingsvoorwaarden. Deze regelingen moeten worden
beoordeeld op hun merites en een actieve bijdrage leveren aan bezuinigingen.
De effectiviteit van de besluitvorming staat al jaren ter discussie. Raad, college en
organisatie moeten beter samenwerken. De planning van de bestuurlijke agenda en
deadlines worden niet gehaald. Regelmatig worden externen ingeschakeld en daarom
pleiten wij er voor om de gemeentelijke organisatie nu door te lichten. Over de
dienstverlening door de gemeente zijn burgers al lange tijd positief. Ondanks de
bezuinigingen die eerder zijn doorgevoerd. Vanwege COVID-19 achten wij het van belang om
de gemeentelijke dienstverlening verder te digitaliseren en optimaal gebruik te maken van
sociale media. Burgers en bedrijven zouden meer gebruik kunnen maken van de digitale
mogelijkheden van de dienstverlening waarbij we rekening moeten houden met ouderen.
Actief burgerschap, burgerparticipatie en meer inspraak van burgers worden vaak genoemd
als voorwaarden om de lokale democratie sterker te maken. De raad blijft uiteindelijk het
hoogste orgaan. De ogen van ons gemeentehuis zijn onvoldoende ‘naar buiten’ gericht. De
slechte scores in de Beleidsmonitor 2019 spreken boekdelen.
Trends en Ontwikkelingen
We moeten kritisch kijken naar de bedrijfsvoering van onze gemeente. Het ‘Gebiedsgericht
Werken’ is nog onvoldoende ingebed, terwijl een nieuwe reorganisatie begin 2020 is gestart,
het ‘Fundament op Orde’ inmiddels opgevolgd door een onderzoek van Berenschot. De
kosten liggen al boven een miljoen. De raad wordt hierover niet geïnformeerd. Deze
wijzigingen hebben hun weerslag op het personeel, leiden tot onrust, verzuim en verloop en
hebben gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening. De vraag is of alle
bedrijfsprocessen efficiënt zijn ingericht en of de doelstellingen van het ‘Fundament op
Orde’ aansluiten op de nieuwe situatie. Het lijkt ons wenselijk dat De Bilt zoekt naar een
samenwerking met een vergelijkbare aangrenzende gemeente.
Beleidsmonitor
Het rapportcijfer voor de gemeente is gedaald van een 6,6 (2017) naar een 5,9. Het
vertrouwen in het college is gedaald naar 32%. Nog maar 18% voelt zich vertegenwoordigd
door de raad en 15% vindt dat burgers voldoende invloed hebben op wat de gemeente doet.
De relatie met burgers is naar een absoluut dieptepunt gezakt.
Agenda
* Verruiming inspraak- en invloedmogelijkheden
* Beoordeling Gemeenschappelijke Regelingen
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* Analyse model bedrijfsvoering
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2.

Veiligheid

Standpunt
Het versterken en verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente De Bilt heeft
prioriteit. Het is wenselijk dat boa’s meer zichtbaar zijn op straat, ook in de weekeinden. Zo
mogelijk wordt het aantal boa’s uitgebreid. Dekking is mogelijk door invoering van een
systeem van bestuurlijke boetes (bv. foutparkeren) die ten goede komen aan de
gemeentekas. Er moet meer naar de ergernissen van de burger geluisterd worden en op die
ergernissen worden gehandhaafd. Hierbij gaat het om de jaarlijks terugkerende overlastlijst,
zoals loslopende honden, hondenpoep op straat, rommel op straat, hardrijders,
foutparkeerders, enzovoort. Bij signalering van overtreding of onveiligheid zal een duidelijke
terugkoppeling van de afhandeling/behandeling aan inwoner/ondernemer moeten
plaatsvinden.
De gemeente dient een actieve rol in te nemen om buurtpreventie in de wijken op te zetten
en te ondersteunen. Problematische jeugdgroepen moeten vroegtijdig gesignaleerd worden
en zo snel mogelijk worden begeleid door jongerenwerkers.
Trends en ontwikkelingen
Criminaliteit verschuift naar online (cybercriminaliteit) en naar ondermijning.
Maatschappelijke spanningen nemen toe en de vorming van de nationale politie heeft
gevolgen voor de inzet van de politie. Er dient goed te worden samengewerkt met
ketenpartners (politie/boa’s, OM, SSW, Jeugdwerk, Veilig Thuis, enz.). In De Bilt constateren
we een daling van veel voorkomende criminaliteit, zoals woninginbraken, autokraken,
jeugdoverlast en een lichte stijging van geweld en inbraak in schuren en garages.
Samenvoeging van brandweerposten en verschuiving van materieel kan leiden tot hogere
aanrijdtijden wat niet wenselijk is.
Beleidsmonitor
De veiligheidsbeleving is min of meer gelijk gebleven en ligt iets boven het gemiddelde van
provincie en Nederland.
Agenda
* extra fte Boa
* invoering bestuurlijke boetes (bv. foutparkeren)
* (ver)bouw brandweerposten
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3.

Economie

Standpunt
De lokale economie is de belangrijkste pijler voor werkgelegenheid maar ook voor
leefbaarheid. Wij streven naar levendige, compacte winkelcentra met een aantrekkelijk
winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen. De Hessenweg dient om die reden
heringericht te worden. Minder regulering maakt ondernemen makkelijker.
Als we leegstand zien toenemen zullen we opnieuw pleiten voor een verordening. Er moet
ook meer onderzoek gedaan worden naar circulaire economie tussen lokale bedrijven
onderling. De reclamebelasting die wordt afgedragen dient voor 100% tegemoet te komen
aan de lokale ondernemers. Op het moment dat het RIVM uit onze gemeente verhuist dient
het Utrechts Science Park Bilthoven (USP-B) op die locatie versterkt te worden. Op de
Schapenweide willen wij geen uitbreiding van bedrijfsactiviteiten maar ruimte voor
duurzaam wonen en groen.
De kavels op Larenstein moeten gevuld worden, binnen de geldende afspraken. Dat heeft
prioriteit. Vervuilende bedrijven moeten weg uit woonwijken en worden verplaatst naar
Larenstein. Het buitengebied heeft een belangrijke natuurlijke en recreatieve functie voor de
regio en een economische functie voor de lokale agrarische sector.
Trends en ontwikkelingen
Online shoppen neemt al jaren toe wat nu door corona wordt versterkt. Dit heeft zijn
weerslag op de lokale economie. Het blijkt gunstig voor supermarkten. Gelukkig zien we dat
inwoners de lokale economie een hart onder de riem steken. Regionale ontwikkelingen zoals
REP en MIRT drukken hun stempel op De Bilt. Voorzien wordt dat Utrecht zich ontwikkelt tot
een metropoolregio met groei in wonen, werk, energie en mobiliteit. Dat raakt ook De Bilt.
Beleidsmonitor 2019
Inwoners zijn iets minder tevreden over het winkelaanbod (van 74% naar 69%). Qua
uitgaansmogelijkheden is de score 50% (ongewijzigd).
Agenda
* Verkoop kavels Larenstein
* Herontwikkeling RIVM-terrein
* Herziening Schapenweide
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4.

Volksgezondheid en milieu

Standpunt
We kiezen voor een gezonde welvaart:

Ieder is verantwoordelijk voor de wijze waarop men invulling geeft aan gezondheid en
vitaliteit. Dat is eigen kracht. Van belang is dat mensen worden gestimuleerd bij het maken
van keuzes voor een gezonde leefstijl. Door goede voorlichting bv. over gezond eten en
beweging. En ook door goede samenwerking van betrokken instanties op het gebied van
preventie en zorg. In deze tijden van corona moeten we een gezonde leefstijl behouden.
Zorgen voor een goede weerstand, bewegen en gezonde voeding. Een punt van zorg is de
dalende vaccinatiegraad in De Bilt.
Milieubeheer & afvalscheiding
Wij moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarbij hoort een goede
afwatering en riolering. Daarop moeten we anticiperen. Door wijkgerichte snelle vervanging
als dat noodzakelijk is. En ook door een beroep te doen op inwoners. Versteende tuinen,
pleinen en parkeerplekken leiden tot overstroming van het riool bij heftige regenbuien. We
dringen er bij de SSW op aan hiervoor hun huurders te benaderen. Uitvoering van het
milieubeheer is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) die de
wettelijke taken voor De Bilt uitvoert. Wij zijn voorstander van het zoveel mogelijk
onderbrengen van deze gemeentelijke taken bij de ODRU. Daar zitten de specialisten.
Werkt nascheiding beter dan menselijke afvalscheiding dan ligt die keuze voor de hand. De
afvalstoffenheffing willen wij niet verder laten stijgen. Dalende afvalstoffenheffing was de
belofte aan onze inwoners bij invoering, als het goedkoper kan moet het goedkoper.
Trends en ontwikkelingen
Wateroverlast door forse regenbuien, uitdroging door toenemende hitte. Voorspeld wordt
dat dit verder zal toenemen. Dit heeft mede gevolgen voor de toegankelijkheid van de
openbare ruimte, zoals, straten, paden en stoepen. Met o.a. Waterschappen zullen we
moeten afspreken hoe en waar we het regenwater beter kunnen vasthouden.
Beleidsmonitor
Nvt
Agenda
* Voorlichting over vaccinatie
* SSW (‘ontstenen’)
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5.

Verkeer vervoer en waterstaat

Standpunt
De Bilt heeft veel energie gestoken in verkeersconflicten in de regio vanwege ontbrekende
budgetten. Het zwaartepunt moet weer terug naar onze gemeente. Het Gemeentelijk
Vervoer en Verkeer Plan (GVVP) van 2012 loopt in 2020 teneinde. In het nieuwe
verkeersplan zal meer rekening moeten worden gehouden met kwetsbare
verkeersdeelnemers, veiligheid rondom scholen en het oplossen van (fiets)knelpunten. De
uitvoering van het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt heeft meer tempo nodig. Bij de
herinrichting van de Hessenweg zou het goed zijn om eenrichtingsverkeer in overweging te
nemen.
Sluipverkeer tegengaan door plaatsing van camera’s werkt naar voldoening in Westbroek.
Op diverse plekken ervaren inwoners toenemende parkeeroverlast. Wij zijn voor bestuurlijke
boetes om foutief parkeren aan te pakken.
Trends en ontwikkelingen
Het aantal verkeersbewegingen is toegenomen, tegelijkertijd zien we een verschuiving in
modaliteiten, meer OV en meer elektrisch rijden met de fiets. Het autobezit in Nederland
daalt, het gebruik van deelauto’s neemt toe. Verstedelijking en vergrijzing leiden tot
toenemende mobiliteit. Daardoor neemt de letselkans toe, met name voor ouderen. Op
fietspaden zien we meer ‘diversiteit’ leidend tot omvang- en snelheidsverschillen. Daarnaast
zorgt het gebruik van digitale media tijdens verkeersdeelname voor gevaar. De kwetsbare
verkeersdeelnemers zijn voetgangers, fietsers en e-bikers. De leeftijdsgroep 70 jaar en ouder
is oververtegenwoordigd qua slachtoffers. Op de 50, 60 en 80 km/u wegen daalt het aantal
slachtoffers, op 30 km/u is dat gestegen, met name onder fietsers. Het belang van goede
educatie en voorlichting over verkeersveiligheid neemt toe.
Beleidsmonitor
Volgens onze inwoners is de bereikbaarheid met de auto hoog (83%), het OV goed (70%) en
het parkeren op straat redelijk (58%). De verkeersveiligheid is iets gedaald (48%). Agressief
verkeersgedrag is fors toegenomen (van 42% naar 58%) net als geluidsoverlast van verkeer
en parkeeroverlast idem van 45% naar 55%.
Agenda
* Nieuw GVVP met prioriteit voor kwetsbare verkeersdeelnemers
* Tempo op uitvoering VCP De Bilt
* Bestuurlijke boetes bij foutief parkeren
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6. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
Standpunt
De Bilt is zeer aantrekkelijk en gewild om te wonen. Dat heeft een prijsopdrijvend effect.
Daardoor komen huizen op de vrije markt meer in aanmerking voor vermogende mensen.
De gemeente zal moeten sturen op middenhuur (om de doorstroming op gang te krijgen) en
op sociale huur. Appartementen voor starters en senioren zouden moeten worden voorzien
dichtbij voorzieningen. Milieubelastende bedrijven (bv. tankstations) in woonwijken dienen
te worden verplaatst naar de rand om ruimte te bieden voor woningbouw. Wij vinden dat
soepel moet worden omgegaan met de ondergrens van 60 m2 woonoppervlakte om meer
betaalbare huisvesting aan te kunnen bieden. Leegstaande bedrijven transformeren naar
woningen. Naast traditionele woonvormen ook “nieuwe” woonvormen ondersteunen. Er
dient een uitbreidingswijk te komen aan de rand van de bebouwing zo mogelijk buiten de
rode contouren, maar niet op gebieden met echte natuurwaarden. Groene openbare ruimte
in bestaande wijken willen wij niet volbouwen (i.v.m. leefbaarheid wijken, wateropvang,
sport en spel).
Trends en ontwikkelingen
Het belang van kleiner bouwen en wonen neemt toe. De enorme achterstanden in
nieuwbouw dragen daaraan bij en ook een gebrek aan financiële mogelijkheden bij starters.
De Omgevingswet treedt bijna inwerking en het standpunt “Ja, tenzij …” moet zeker de
boventoon voeren. Daarbij kan worden gekozen voor een globale omgevingsvisie op grote
lijnen. Dat geeft initiatiefnemers meer vrijheid door versoepeling van overbodige regels voor
woningeigenaren (vergunningsvrij bouwen). De wachttijden voor een sociale huurwoningen
zijn te lang, hier moet samen met de regio stappen gemaakt worden om die te verkorten.
Alleen gezamenlijk met de regio kunnen die worden verkort. Naast SSW staan wij open voor
andere woningcorporaties die nu nog niet aanwezig zijn in de gemeente.
Beleidsmonitor
Woonplezier, woonomgeving en leefbaarheid scoren hoog in De Bilt (8,0).
Agenda
* Omgevingsvisie
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7.

Sociaal Domein

Standpunt:
Iedereen doet mee. We brengen de dienstverlening dichtbij. Onze inwoners zijn gezond en
vitaal, sociaal en zelfredzaam. Het streven is erop gericht mensen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te laten wonen. Indien een beroep gedaan wordt op hulp speelt eigen
draagkracht en de directe omgeving een belangrijke rol. Pas daarna ondersteuning van de
overheid. Een nieuw evenwicht is nodig waarbij de eigen kracht meer centraal staat en
waarbij instituties moeten worden beoordeeld op de vraag of zij iets toevoegen. Daar waar
problemen zich opstapelen blijken instituties minder goed te werken. Het leidt tot
bureaucratische trekjes: meer specialistische taken, procedures, gedetailleerde regels,
bezwaar- en beroepsmogelijkheden, kwaliteitseisen, uitgebreide rapporten, IT-systemen en
verantwoording. Richtlijn is dat zorggeld dient te worden besteed waar de zorgbehoefte is.
En zorg is maatwerk. Om eenzaamheid te beperken en sociale contacten te stimuleren is
dagbesteding voor veel mensen het contact met de buitenwereld. Valt dagbesteding weg,
dan verdwijnen de contacten en vallen mensen terug op zichzelf.
We kiezen voor een Gezonde wijkaanpak:
De wijk of buurt raakt de gezondheid van mensen. Een gezonde wijk draagt bij aan de
kansen die mensen hebben om zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.
De wijkgerichte aanpak sluit goed aan bij het gebiedsmodel van De Bilt, de
wijkverpleegkundige, de verdeling van huisartsenposten en de buurtsportcoaches enerzijds
en de wijkraden en bewonersverenigingen anderzijds. Zo nodig pleiten we voor een eigen
wijkbudget.

Werk of vrijwilligerswerk is waardevol voor ons als mens. Het vergroot welvaart en welzijn.
Voor toepassing van de Participatiewet maken we gebruik van de BIGA. Hier zit alle kennis
om mensen te trainen, te plaatsen en te begeleiden. Via dienstverband of detachering, via
hun grote netwerk in de regio en de relaties naar andere instanties zoals de RDWI en de
UWV. Een ideale opstap naar regulier werk. Daarnaast staan we open voor een proef met de
basisbaan voor mensen met een bijstandsuitkering. Via de BIGA en/of uitzendbureaus.
Vijf jaar na invoering van de decentralisaties is het nodig om het door De Bilt gekozen
organisatiemodel (bestuurlijke regie vanuit de gemeente, regionale samenwerking, externe
zorgsubsidiebedrijven en andere subsidiabele instanties) te evalueren en te matchen met
gemeenten die de zorgkosten goed in de hand hebben. Kan het beter, efficiënter,
goedkoper, menselijker?
Trends en ontwikkelingen
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In 2018 bleek in De Bilt dat de uitgaven in het sociaal domein de ontvangsten overstijgen,
net als in veel andere gemeenten. Opgebouwde reserves waren eind 2018 uitgeput.
Ondanks allerlei acties als een taskforce en Maatschappelijke Business Cases ontbreekt
slagvaardigheid en daadkracht. De kosten stijgen maar door.
Bezuinigingsmaatregelen hebben geleid tot de Biltse Aanpak die in oktober 2020 in de raad
komt. Wij constateren dat college en raad ingrepen in het sociaal domein maar voor zich uit
blijven schuiven. Basis is dat de kosten binnen het sociaal domein de beschikbare middelen
niet mogen overschrijden.
Beleidsmonitor:
Beoordeling van de gezondheidsvoorzieningen is hoog in De Bilt (78%). Voorzieningen voor
welzijn iets lager (63%). De sociale cohesie is goed, alsmede de mate waarin inwoners voor
elkaar klaar staan. Het zelf-zorgend vermogen en het kunnen terugvallen op familie,
vrienden en buurtgenoten is aanzienlijk toegenomen in de afgelopen jaren. Meer mensen
kunnen goed rondkomen (van 77% naar 84% gestegen). Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn
gelijk gebleven. De informele zorg is fors (85%) t.o.v. vrijwilligerswerk (47%) of mantelzorg
(52%). De inzet van bewoners zien we met name in de buurt. Opvallend is dat steeds meer
mensen niet bekend zijn met het Sociaal Team (van 54% naar 68%).
Agenda
* Proef basisbaan
* Evaluatie Bilts model Sociaal Domein

18
Alternatieve Begroting 2021 Beter De Bilt / Bilts Belang

8.

Onderwijs

Standpunt
Gemeenten bieden een programma waarin onderwijs wordt aangeboden in een veilige
onderwijshuisvesting. Aan onderhoud van schoolgebouwen moet op tijd aandacht besteed
worden. Daarnaast is er een verantwoordelijkheid voor passend onderwijs,
onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie (i.c. taalonderwijs). Kinderen
moeten gelijke kansen krijgen en zich gelijktijdig kunnen ontplooien met bereikbare,
voorschoolse educatie om mogelijke achterstand te voorkomen. Leerlingen uit het primair
onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) wordt de juiste onderwijsplek geboden in het
regulier onderwijs met extra aandacht voor de scholen die zorgvragen faciliteren. Voor
leerlingen met een zorgvraag willen wij een vast contactpersoon tussen de gemeente en de
Interne Begeleiders (IB’ers) van de betreffende scholen. Wij pleiten voor de methode van de
zgn. ‘Vreedzame school’. Kinderen leren op deze wijze om te gaan met conflicten.
De directe omgevingen van scholen willen wij verkeersveiliger maken, bv. door zebrapaden,
waarschuwingsborden met knipperlichten, het woord ‘schoolzone’ op de weg aanbrengen
en lagere adviessnelheden bij scholen. Via handhaving kunnen overtreders worden
aangesproken. Want … kinderen behoren lopend of met de fiets naar school te kunnen gaan.
Trends en ontwikkelingen
Door corona worden ook scholen getroffen. Online-onderwijs heeft ineens een grote vlucht
genomen dit jaar hoewel iedereen de voorkeur heeft om fysiek onderwijs te kunnen volgen.
Het onderwijs heeft flexibel, creatief en snel gereageerd op het ‘lesgeven-op-afstand’. Een
herontwerp van de leeromgeving is mogelijk gemaakt. Nieuwe technologieën als
‘augmented reality’ en ‘blended learning’ (zoals het digitaliseren van lessen en via video
verspreiden) tonen aan dat het centrum van innovatie wel eens binnen het onderwijs kan
liggen. Hoe dit invloed heeft op de toekomst van het onderwijs is onzeker.
Beleidsmonitor
Nvt
Agenda
* Nieuw Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs
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9.

Sport, Cultuur en Recreatie

Standpunt Sport
Sport is een manier om de gezondheid te bevorderen en elkaar te ontmoeten. Deelname is
een individuele keuze. Met een gerenoveerde Vierstee, een nieuw zwembad en de
aanstaande renovatie van de Sporthal HF Witte Centrum is De Bilt gereed voor de toekomst.
Het uitbesteden van de exploitatie van de Vierstee, het zwembad en de Sporthal Kees Boeke
heeft tot gevolg dat de gemeente minder risico loopt. Het is van belang dat van jongs af aan
kennis wordt gemaakt met sport in verenigingsverband. Daarom zal sporten via bv. de U-pas
mogelijk moeten worden gemaakt voor gezinnen met minder inkomen. Er zal kritisch
gekeken moeten worden naar een eerlijke en rechtvaardige verdeling van gemeentegeld
over sportverenigingen. Vanwege toename van de individuele sportbeoefening zien we
nieuwe kansen voor instanties die dit kunnen faciliteren, zoals Het Utrechts Landschap e.a.
Tenslotte wordt geadviseerd de milieutechnische gevolgen van kunstgras (met name
voetbal/hockey) te onderzoeken.
Trends en ontwikkelingen Sport
Mensen kiezen vaker voor individuele sportbeoefening (fitness, hardlopen, fietsen) en
daardoor komen verenigingen onder druk te staan. Dat betekent teruglopende
ledenaantallen en moeite om vrijwilligers te vinden. Door deze ontwikkelingen wordt de
openbare ruimte vaker gebruikt voor sport. De beoefening van sport heeft een meer
maatschappelijke rol gekregen vanwege de decentralisaties in het sociaal domein. De
gemeente en de BSF (Biltse Sport Federatie) nemen een coördinerende rol bij mogelijke
samenwerkingen, multisport & blending en/of fusies van verenigingen.
Beleidsmonitor Sport
De inwoners denken zeer positief over de sportvoorzieningen in De Bilt (78% in 2019). Het
aanbod aan sporten is groot in onze gemeente, inwoners hebben veel keus.
Agenda Sport
* renovatie sporthal HF Witte Centrum
* toekomstvisie op sport
* milieueffecten kunstgras

Standpunt Cultuur
Cultuur is van belang voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen
en de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur biedt ruimte voor artistieke, maatschappelijke en
economische waarden. Een pluriform aanbod stimuleert onze inwoners om deel te nemen
aan culturele activiteiten wat een maatschappelijke meerwaarde heeft voor participatie,
leefbaarheid, welzijn, gezondheid en sociale cohesie. De rol van gemeenten is vooral
faciliterend. Een mooie innovatieve aanwinst in De Bilt is het Digitaal Museum, dat voor een
groot publiek online toegankelijk is. Door de langlopende contracten voor de bibliotheek en
de muziekschool in het Lichtruim staat de gemeente nog zeer lang garant voor de
huurkosten.
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Trends en ontwikkelingen Cultuur
We zien dat veel cultuurproductie tot stand komt door ondernemerschap, zonder
overheidssteun. Covid-19 heeft grote gevolgen voor de cultuursector, die beduidend minder
steun ontvangt dan andere sectoren. Een nieuw cultuurbeleid kan hierop inhaken. Vanwege
de stimulering van de stedelijke cultuurregio’s zal er op cultuurgebied moeten worden
samengewerkt met omliggende gemeenten. In de cultuursector wordt veel gewerkt met
fondsen. Landelijke overheidsfondsen, daarnaast ook particuliere fondsen.
De bibliotheek is in beweging. Digitale ontwikkelingen dwingen bibliotheken om zich op de
toekomst te richten en keuzes te maken. Is Google de nieuwe bibliotheek? De fysieke
bibliotheek wordt een ontmoetingsplek. U-pashouders dienen eenvoudig gebruik te kunnen
maken van het culturele aanbod van bv. St. IDEA.
Beleidsmonitor 2019 Cultuur
Ca. 38% van de inwoners is positief over de culturele voorzieningen in De Bilt, een lichte
daling ten opzichte van voorgaande jaren. De inwoners geven hiervoor een lage score in
vergelijking met de overige voorzieningen.
Agenda Cultuur
* exploitatie Lichtruim
* nieuw cultuurbeleid

Standpunt Recreatie
De Bilt heeft goede mogelijkheden om te recreëren in de parken, bossen en forten. Het
recreatief buitengebied is een van de zes speerpunten uit de Structuurvisie 2030 van De Bilt.
In een aantrekkelijke recreatieve omgeving worden mensen uitgenodigd tot actief bewegen
en buitensporten. Een goede balans is vereist tussen economisch voordeel en de
draagkracht van de leefomgeving en bewoners. Groengebieden en parken dienen te worden
behouden en versterkt.
Trends en ontwikkelingen Recreatie
Buitenrecreatie (wandelen) is de meest voorkomende vorm van recreëren. Daarnaast
winkelen en horecabezoek. 40% van de inwoners recreëert in de eigen gemeente. De
organisatievorm en het toekomstperspectief van beide recreatieschappen in De Bilt staan
ter discussie. Dit wordt mede veroorzaakt door de verslechterde financiële positie van de
recreatieschappen.
Beleidsmonitor Recreatie
Ca. 55% van de inwoners is positief over de recreatievoorzieningen in De Bilt.
Agenda Recreatie
* groenrenovatieplan/biodiversiteit
* rol van recreatieschappen
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Bijlage I De Ladder van Bilts Belang

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Veiligheid is de allerbelangrijkste taak van de overheid. Zij moeten ervoor zorgen dat
de burgers zich veilig voelen en veilig zijn.
Kinderen moeten gelijke kansen krijgen en zich gelijktijdig kunnen ontplooien.
Daarom goed onderwijs voor ieder kind in goed onderhouden scholen. Te beginnen
bij bereikbare, voorschoolse educatie om mogelijke sociale ongelijkheid te
voorkomen. Een belangrijke gemeentelijke taak.
Ouderen, mindervaliden en andere hulpbehoevenden moeten goed verzorgd
worden: investeer in onze toekomst.
Jongeren, die het op de een of andere manier niet alleen kunnen redden, moeten
door de overheid geholpen worden: investeer in onze toekomst.
Goede en goed onderhouden wegen en trottoirs met goede openbare verlichting
voor zowel auto, fiets als voetganger zijn een kerntaak van de gemeente.
Openbare ruimte dient sober en adequaat onderhouden te worden: niet alle
burgers willen/kunnen zelf de handen uit de mouwen steken.
Er moeten voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, zo nodig aan de rand
van de bestaande kernen.
De overheid moet een sociaal vangnet zijn voor de zwakkeren in onze samenleving.
Burgers die geen inkomen hebben moeten efficiënt geholpen worden met het
vinden van een baan of in het uiterste noodgeval kunnen terugvallen op een sobere
basisuitkering in ruil voor (beperkt) vrijwilligerswerk.
De gemeente moet zorgen voor mogelijkheden voor buurt/-gemeenschapshuizen.
Bij voorkeur met ondersteuning van een aantal vrijwilligers, zodat er geen of weinig
geld bij hoeft.
Op het gebied van sport, kunst en cultuur behoeft de gemeente alleen actief te zijn
bij het faciliteren ervan. Geen integrale subsidies meer naar verenigingen, doch
slechts naar individuele burgers die het om de een of andere manier niet zelf
kunnen betalen.
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Bijlage II Bronnenoverzicht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Programmabegroting 2021, oktober 2020
Aanvulling op de Begroting 2021, oktober 2020
Beleidsmonitor 2019 Presentatie De Bilt highlight, maart 2020
Rapport Groenadoptatie, Duurzaamheid en Energietransitie, juli 2020
Position Paper voor het Ruimtelijk-Economisch Programma U10, maart 2019
Nota Participatiebeleid, april 2019
Participatiemogelijkheden in De Bilt, I&O Research, juli 2018
Strategische Agenda De Bilt 2030, oktober 2016
Integraal Veiligheidsplan 2018-2022, augustus 2017
VRU Begroting 2021 & geactualiseerde Begroting 2020, juli 2020
Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland, Toerisme en Recreatie, 2016
Nota detailhandel en horecabeleid gemeente De Bilt, november 2017
Gezondheidsnota 2016 – 2020, Bewust en Gezond De Bilt, februari 2016
Van Afval naar Grondstof, Afvalinzamelingsplan 2016-2020, juni 2016
Startnotitie VGRP 2015-2019, februari 2015
Routekaart gemeente De Bilt Energieneutraal 2030
Wat beweegt De Bilt? Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan, december 2011
Verkeerscirculatieplan De Bilt, mei 2014
Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2014-2028, juli 2014
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, december 2016
Herijkte koers Programma Omgevingswet De Bilt, oktober 2019
Programma Educatie 2018-2019, Arbeidsregio Utrecht Midden, november 2017
Elk kind telt, Nota Onderwijsachterstanden 2012-2016, juli 2012
Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2020, januari 2018
Sportnota De Bilt: Topper in sport en bewegen 2019-2022
https://www.allesoversport.nl/artikel/welke-trends-zijn-van-invloed-op-uwsportbeleid-of-sportnota/
https://sportengemeenten.nl/dossiers/dossier-kunstgras-en-milieu/
Notitie Van Ouverture naar Cantate 2016-2020
Visie Cultuur Beweegt, Ministerie OCW
https://sportengemeenten.nl/dossiers/dossier-kunstgras-en-milieu/
Trendrapport recreatie en vrije tijd, 2019
Groenstructuurplan 2014-2024
Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland Toerisme en Recreatie De Bilt, 2016
Code Oranje, Ebbe Rost van Tonningen, oktober 2019
De Ladder van Bilts Belang
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Bijlage III Financieel Kader Begroting 2021

1.

Begroting 2021
2021
2020

Programma
Burger & Bestuur

lasten € 5.348.159
baten € 2.048.169
2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

€ 4.774.348
€ 1.907.238

Begroting 2020
2021
2020

Saldo 2021

Saldo 2020

€ 3.299.990

€ 5.295.847
€ 1.998.617

€ 4.745.117
€ 1.907.238

€ 2.837.879

€ 4.051.180

€ 3.944.901
€
33.100

€ 3.880.779
€
33.100

€ 3.847.679

€ 4.547.689
€ 654.894

€ 3.892.795

473.153
273.648

€ 3.497.118
€ 3.297.541

€ 199.577

€ 4.198.469

€ 4.676.753
€
368.766

€ 4.845.967
€ 368.766

€ 4.477.201

€ 7.438.756

€ 8.899.508
€ 1.417.371

€ 8.988.926
€ 1.367.371

€ 7.621.555

€ 30.435.172

€ 37.756.151
€ 10.038.216

€ 38.109.666
€ 10.101.216

€ 2.542.162

€ 5.721.868
€ 3.425.776

€ 9.455.055
€ 6.927.288

€ 11.967.101

€ 13.202.065

Veiligheid
lasten
baten
Verkeer, Vervoer & Waterstaat
lasten
baten
Economie
lasten
baten
Onderwijs
lasten
baten
Sport, cultuur, recreatie
lasten
baten
Sociaal domein
lasten
baten

€ 4.084.876
€
33.696

€ 3.848.779
€
33.100

€ 4.573.993
€ 681.097

€ 4.806.575
€ 678.494

€ 3.892.896

€ 4.572.935
€ 654.894

€ 3.889.484
€ 3.677.254

€ 1.732.890
€ 1.533.313

€

€
€

€ 4.642.235
€ 443.766

€ 4.845.967
€ 356.987

€ 8.531.258
€ 1.092.502

€ 8.898.025
€ 1.367.371

€ 40.473.736
€ 10.038.564

€ 39.301.345
€ 10.101.216

lasten € 11.515.269
baten € 8.973.107

€ 11.432.312
€ 8.621.370

lasten € 12.049.864

€ 13.220.866

212.230

€
28.008.450

Volkshuisvesting, RO, SV

Volksgezondheid & Milieu
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€ 2.527.767

baten € 9.929.117

€ 10.452.176

€ 2.120.747

€ 9.916.307

€ 10.532.350

€ 2.669.715

In onderstaande tabellen staan de door het college voorgestelde maatregelen voorzien van ons commentaar, doen wij voorstellen voor aanpassing en
willen wij enkele nieuwe maatregelen introduceren. Dit is onze Alternatieve Begroting voor 2021.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

Opbrengsten maatregelen college
Kostendekkende leges
OZB
Gladheidsbestrijding
Optimaliseren kosten heffingen
Invoeren tarief afvalcontainer
Dotatie onderhoudsvoorziening
Subsidiebeleid
Afschaffen kantine
Bevriezen prijsindexering 2021
Aanpassing afschrijvingsbeleid
Duurzaamheid
Straatfeesten
Subsidie Hessenweg-Looydijk
Totaal
Ingeboekte MBC’s Sociaal Domein
Diagnostisch Team
Was- en strijkservice
Preventie
Totaal
Voorgesteld (Biltse Aanpak)
Minimabeleid
Hulp bij het huishouden
Mantelzorgwaardering
Totaal
PM maatregelen (toekomstig)
Taakstellingen GR’en

€
€
€
€

2021
100.000
360.000
35.000
10.000

- € 670.700
€ 25.000
€ 80.000
€ 100.000
€ 200.000
€ 240.000
€ 10.000
€ 200.000
€ 689.300
€ 250.000
€ 85.000
€ 70.000
€ 405.000
€
0
€ 327.500
€ 40.000
€ 367.500
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pm

Bevindingen BDB-BB
Leges behoren kostendekkend te zijn, in Titel 2 is meer ruimte
Beperken tot 0,5% en niet 3% zoals het college voorstelt
Akkoord
Akkoord
Minder doteren is niet onmogelijk, daar pleiten wij voor
Eerst onderzoek subsidiemodel (vermogensbepaling strenger toepassen)
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Deze maatregel raakt onze bewoners rechtstreeks
Akkoord
Totaal
Bevindingen BDB-BB
Akkoord
Akkoord (bedrag is gemiddeld)
Akkoord
Totaal
Bevindingen BDB-BB
Op 3-11 heeft wethouder alsnog dekking gevonden
Akkoord (bedrag is gemiddeld)
Wij zijn voor een korting op de subsidie voor mantelzorgondersteuning
Totaal
Bevindingen BDB-BB
Commissie 27-10: budget VRU kan worden verlaagd (bedrag is schatting)

€
€
€
€

2021
200.000
60.000
35.000
10.000

- € 500.000
€
0
€ 80.000
€ 100.000
€ 200.000
€ 240.000
€
0
€ 200.000
€ 625.000
€ 250.000
€ 85.000
€ 70.000
€ 405.000
€
0
€ 327.500
€ 30.000
€ 357.500
€

5.000

Totaal
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€

5.000

Nieuwe maatregelen BB & BDB
A.
B.
C.
D.

0,6 fte boa
Bestuurlijke boetes
Budget ‘Fundament op orde’
Onderzoek bedrijfsvoering
organisatie (Berenschot)

E.

F.

Opbrengste
n
€

34.200

Onderzoek subsidiemodel De Bilt

€

50.000

Betere benutting externe fondsen
Totaal
Verschil opbrengsten en kosten

€ 50.000
€ 134.200
€ 135.000

Onderbouwing van deze maatregelen

Kosten

Deze 0,6 fte boa komt uit de dekking van de bestuurlijke boetes
€ 34.200
De 0,6 fte boa is minimaal kostendekkend
Het budget van € 335.000 wordt taakstellend verlaagd over 2021
- € 45.000
Gemeente heeft Berenschot ingeschakeld om organisatie volledig door te
€
0
lichten. Doel is een slankere organisatie, efficiënte samenwerking met een
andere gemeente, uitbesteding taken en meer grip op het Sociaal Domein
Doel is toepassing vermogensbepaling voor alle subsidiepartijen,
€ 10.000
bijsturing o.b.v. corona en mogelijke afschaffing van subsidies zonder
voldoende maatschappelijke bijdrage
Doel is optimale benutting van externe subsidiemogelijkheden
Totaal - €
800
Treffen van een voorziening

Toelichting:
Beter De Bilt en Bilts Belang maken andere keuzes dan het college voorstelt en legt de rekening niet bij de burger. Om de leges meer kostendekkend
te maken kunnen de opbrengsten naar maximaal € 200.000 (met name op Titel 2 leges). De dotering voor het MJOP stellen wij naar beneden bij met
€ 170.000. Daarnaast vinden wij dat het Biltse subsidiemodel tegen het licht moet worden gehouden, de vermogenstoets dient voor alle
subsidiepartners te gelden. Wij achten verhoging van de OZB in strijd met het coalitieakkoord waarin staat vermeld: “De OZB verhogen wij alleen met
het inflatiepercentage tenzij alle andere opties tot opbrengstverhoging, besparingen of bezuinigingen onhaalbaar zijn gebleken.’ Echter, een lichte
verhoging lijkt onontkoombaar (wij stellen 0,5% voor i.p.v. 3% van het college). Het schrappen van de mantelzorgwaardering vinden wij ongepast. Het
raakt degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij mantelzorg en die we juist in deze tijden hard nodig hebben. Daarnaast heeft De Bilt de regeling dat
de mantelzorgwaardebonnen dienen te worden besteed bij de lokale economie, die door deze bezuiniging een investering van € 40.000 teniet ziet
gaan. Daartegenover staat een brede organisatie van de mantelzorgondersteuning die beschikt over een behoorlijk budget (woorden wethouder),
waarvoor wij een taakstelling voorstellen. De bezuiniging op het minimabeleid vinden wij sociaal onaanvaardbaar in deze moeilijke tijden. Die draaien
wij volledig terug.
Om tegemoet te treden aan toenemende ergernissen en overlast pleiten wij voor uitbreiding met 0,6 fte boa. De financiering kan worden gevonden in
het opnemen van bestuurlijke boetes en een parkeerbeleid.
De uitbraak van corona wijst ons op de werkbare grenzen van het ambtelijk apparaat. Berenschot is recent ingeschakeld om de organisatie door te
lichten. Het reorganisatietraject ‘Fundament op orde’ wat in 2020 is gestart dient te worden bijgestuurd in 2021. De adviezen van Berenschot kunnen
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daaraan bijdragen. De situatie van het Sociaal Domein vinden wij thans dermate urgent en nijpend dat in dit kader het gekozen uitvoeringsmodel voor
het Sociaal Domein z.s.m. dient te worden geoptimaliseerd.
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