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Twello, 28 september 2017
Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad van Voorst de
Bestuursrapportage over 2017 en de Programmabegroting voor de jaren 2018 – 2021:

Begroting 2018 - 2021: nog veel werk te verzetten maar de basis staat!
De Bestuursrapportage 2017
In de Bestuursrapportage doet het college verslag van de voortgang van werkzaamheden in
het lopende begrotingsjaar. In het collegeprogramma 2016 – 2018 heeft het college voor de
tweede helft van deze bestuursperiode drie bestuurlijke hoofdthema’s benoemd:
verduurzaming, transformatie en participatie.
Onder het thema verduurzaming heeft het college inmiddels een breed scala van
uitvoeringsmaatregelen in gang gezet: een haalvoorziening voor grof huishoudelijk afval is
geïntroduceerd met inzet van personen met afstand tot de arbeidsmarkt; op de
gemeentewerf is een brengvoorziening voor recyclebare goederen gestart; ecologisch
verantwoorde vormen van bermbeheer zijn ingevoerd, bij wegenreconstructies wordt
consequent de regenwaterafvoer afgekoppeld; er zijn wooncoaches aangesteld die de
Voorster huishoudens voorlichting geven over energiebesparing en
duurzaamheidsmaatregelen; er is inmiddels een zowel digitaal als fysiek energieloket
operationeel; een stimuleringsregeling is ingesteld voor zonnepanelen op huurwoningen; het
parkeerhuis in Twello en het sportpark aan de Zuiderlaan worden voorzien van
zonnepanelen; in de gemeentelijke gebouwen worden verduurzamingsmaatregelen
doorgevoerd en de gemeentelijke dienstauto’s worden vervangen door elektrische
exemplaren; de gemeente doet mee met de provinciale aanbesteding voor laadpalen in de
gemeente. Verschillende mogelijke vormen van grootschalige energieopwekking heeft het
college in onderzoek.
Het bestuurlijke hoofdthema Transformatie heeft vooral zijn vertaling gekregen in het project
‘Voorst onder de Loep’. Het college stelt met waardering en met trots vast dat zeer velen,
inwoners, professionals, organisaties en ondernemers, de afgelopen maanden hebben
meegedacht en meegewerkt aan het in kaart brengen van de maatschappelijke
vraagstukken die spelen in onze gemeente. Meer dan 400 gepleegde interviews zijn
uitgemond in een schat aan informatie die is samengebracht in een bloemlezing. Deze
bloemlezing wordt binnenkort in verschillende bijeenkomsten door het projectteam aan de
samenleving gepresenteerd. Het projectteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van
verschillende maatschappelijke organisaties. Onder regie van het projectteam zal de
bloemlezing uitmonden in een diepgaande analyse met als uitkomst een breed gedragen
overzicht van de maatschappelijke vraagstukken en opgaven van deze tijd die om
maatregelen of een aanpak vragen. Dit zal de basis gaan vormen voor het
transformatieprogramma voor de komende jaren.
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Het college heeft in september de concept-Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst gepresenteerd
aan de gemeenteraad. Ook deze Ruimtelijke Toekomstvisie is tot stand gekomen met
actieve inbreng en participatie van zeer velen, inwoners, vertegenwoordigers van instellingen
en organisaties en ondernemers en is daarmee een breed gedragen visiedocument
geworden. De toekomstvisie verwoordt de (ruimtelijke) ambities van de Voorster
samenleving, en zal na vaststelling door de raad gaan dienen als toetsingskader voor
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. In de toekomstvisie staat het behoud van de unieke
Voorster identiteit centraal: diversiteit en kwaliteit van onze landschappen, de waardevolle
cultuurhistorie, de dorpse schaal van onze kernen, de menselijke maat en de krachtige
sociale cohesie, en het duurzame karakter van onze gemeenschap in zowel ruimtelijk,
economisch als sociaal opzicht. De raad zal de visie in december, na afloop van de termijn
van ter inzage legging, vaststellen.
Het project ‘Voorst onder de Loep’ en de Ruimtelijke Toekomstvisie zijn twee belangrijke
voorbeelden van de vertaling van het hoofdthema burgerparticipatie in visie- en
planontwikkeling zoals het college dat voor ogen staat. In beide interactieve denk- en
werkprocessen is gebruik gemaakt van eigentijdse en vernieuwende middelen en methoden.
Wat betreft de financiën meldt het college in de Bestuursrapportage ten opzichte van de
begroting voor 2017 een meevallend (tussen)resultaat van per saldo ruim € 266.000. Dit
wordt vooral veroorzaakt door een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds en
hogere dividendinkomsten.
De Programmabegroting 2018 – 2021
De Programmabegroting voor de jaren 2018 – 2021 is de laatste begroting die onder
verantwoordelijkheid van dit college is voorbereid. Het college zet in deze begroting de
beleidsmaatregelen en activiteiten voort langs de lijnen van de drie benoemde bestuurlijke
hoofdthema’s: verdere realisatie van de plannen en maatregelen uit het Addendum
Duurzaamheid dat de raad in 2016 heeft vastgesteld, investeren in de kwaliteit van het
Voorster landschap waaronder voorbereiding van landschappelijke projecten gekoppeld aan
de verbreding van de A1; verder verbeteren van fietsroutes; samen met de Cleantech regio
Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincie uitvoering geven aan de
Omgevingsagenda 2.0; versterken van de toeristische aantrekkingskracht van onze
gemeente; werkzoekenden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen bij het
vinden van een plek op de arbeidsmarkt of als dit niet mogelijk is zinvolle dagbesteding, met
specifieke aandacht voor bijzondere groepen zoals statushouders; de continuïteit borgen
voor beschutte werkplekken via de sociale werkvoorziening; vorm en inhoud geven aan een
integraal en doelgericht transformatieprogramma in het sociale domein op basis van de
conclusies en bevindingen vanuit het project ‘Voorst onder de Loep’; met nieuwe
maatregelen bewegingsarmoede en overgewicht onder jongeren tegengaan en sport en
bewegen van jongeren en ouderen bevorderen; verder versterken van de banden met de
dorpsbelangenverenigingen door een gezamenlijk netwerk op te richten en dit krachtig
digitaal te ondersteunen.
Het financieel perspectief voor de gemeente is rooskleurig. Het meerjarenperspectief bevat
positieve begrotingssaldi oplopend van € 540.000 in 2018 tot ruim € 1 miljoen in 2021.
In het geraamde resultaat voor 2018 is meegenomen dat vanuit de exploitatiebegroting
eenmalig een tekort wordt opgevangen in de dekking van de afvalstoffenheffing. Als gevolg
van het beloningssysteem afvalinzameling, dat in 2014 is ingevoerd, zijn tekorten ontstaan
aan de inkomstenkant. Deze tekorten, € 335.000 per jaar, zijn de afgelopen jaren
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opgevangen uit de reserve voor de afvalstoffenheffing maar deze reserve is nu leeg. Voor
het weer volledig kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing zou met ingang van 2018
een tariefsverhoging moeten worden doorgevoerd. Het college is echter van mening dat met
het verhogen van het tarief van de afvalstoffenheffing op dit moment een verkeerd signaal
aan de samenleving zou worden afgegeven: immers, juist dankzij de medewerking van de
Voorster huishoudens is met het in 2014 ingevoerde beloningssysteem zeer aanzienlijke
verbetering in de gescheiden afvalinzameling bereikt. Het college wil het begrotingsjaar 2018
gebruiken voor een grondige analyse en prognose van de afvalinzameling en ook om
mogelijkheden van verdere efficiencymaatregelen in de afvalinzameling te kunnen treffen.
Ook zal in 2018 een nieuwe aanbesteding van de afvalinzameling plaatsvinden. Een eerste
efficiencymaatregel wordt al op korte termijn ingevoerd: de brengvoorziening voor grof
huishoudelijk afval zal vanaf 1 januari 2018 anders worden georganiseerd. Dit zal, verwacht
het college, een besparing opleveren van per saldo ruim € 90.000 per jaar. Op basis van
deze en nog te onderzoeken andere maatregelen en de nieuwe aanbesteding kunnen
volgend jaar zorgvuldige, goed gefundeerde besluiten worden genomen over de hoogte van
de afvalstoffenheffing vanaf 2019.
In de cijfers van het meerjarenperspectief is nog geen rekening gehouden met de renovatie
of nieuwbouw van het gemeentehuis. De gemeenteraad moet hierover namelijk nog een
principebesluit nemen. Het college stelt met tevredenheid vast dat de meerjarenbegroting
voldoende ruimte bevat voor het financieren van de renovatie of nieuwbouw van het
gemeentehuis, en dat dan bovendien voor een volgend college financiële armslag
beschikbaar blijft voor het ten uitvoer brengen van eventuele nieuwe plannen of ambities
voortvloeiend uit een nieuw coalitieprogramma na de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018. Met dit gegeven staat wat het college betreft de gemeenteraad niets in de weg om
begin volgend jaar op basis van een keuze uit de vier schetsontwerpen, die momenteel op
verzoek van de raad door architectenbureaus worden voorbereid, een principebesluit te
nemen tot renovatie of nieuwbouw van het gemeentehuis.
De Bestuursrapportage en de Programmabegroting staan geagendeerd voor het ronde
tafelgesprek van maandag 16 oktober aanstaande om 19.30 uur. De raadsbehandeling zal
plaatsvinden in de vergadering van de gemeenteraad van maandag 30 oktober vanaf 10.00
uur. De Bestuursrapportage zal de raad die vergadering vaststellen, definitieve
besluitneming over de Programmabegroting vindt plaats in de raadsvergadering van
maandag 13 november 2017 vanaf 19.30 uur.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Simons, senior
communicatieadviseur/woordvoerder Gemeente Voorst, telefoon (0571) 27 92 43, e-mail
l.simons@voorst.nl

