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VOORWOORD

Aan de raad van de Gemeente Woerden,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan het jaarverslag en jaarrekening van de gemeente Woerden.
Het jaarverslag en jaarrekening 2011 is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording en
de door de raad in oktober 2003 vastgestelde financiële beheersverordening 212 Gemeentewet,
gewijzigd bij raadsbesluit van 25 september 2008.
Het jaarverslag en jaarrekening geven inzicht in de realisatie van de programma's na het uitbrengen
van de programmabegroting 2011.
In het jaarverslag wordt voor de programma's verantwoording afgelegd via beantwoording van de
vragen:
- wat. hebben we bereikt?
: wat hebben we daarvoor gedaan?
- wat heeft dit gekost?
In de jaarrekening wordt onder andere specifiek ingegaan op de balans, waarderingsgrondslagen,
programmarekening en de bijbehorende toelichtingen. Daarnaast is de controleverklaring van de
onafhankelijke accountant en het vaststellingsbesluit bijgevoegd.

Het college van burgemeester en wethouders
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SAMENVATTING
Inleiding
Graag informeren wij u door middel van het jaarverslag over de resultaten van het jaar 2011.
Programmaonderwerpen
Ook in 2011 is hard gewerkt aan de realisering van de programmaonderwerpen. De resultaten
daarvan worden per programma toegelicht. Tevens wordt hier financiële samenvatting per programma
gegeven
Rekening resultaat 2011
Het rekeningresultaat 2011 kent een positief saldo van € 196.650-. Dit voordelig saldo is het resultaat
na mutaties in reserves en voorzieningen. Formeel dient uw raad te besluiten over de
resultaatbestemming, ook als deze bestemming past binnen de door uw raad vastgestelde
beleidskaders. De volgende onderdelen inclusief bijbehorende voorstellen passen binnen de door uw
raad uitgezette beleidskaders.
De volgende opstelling kan worden gemaakt:
Resultaat jaarrekening 2011
Af: Budgetreserveringen
Netto positief saldo

-/-

€ 982.518,€ 785.868,€ 196.650,-

Voorgesteld wordt het saldo van € 196.650,- ten gunste te brengen van de algemene reserve.
Budgetreserveringen
Budgetreserveringen betreffen niet gebruikte budgetten voor werkzaamheden die gepland stonden
voor 2011 maar eerst in 2012 uitgevoerd worden. Een gespecificeerd overzicht van de budget,reserveringen wordt gegeven in de bijlagen. Tevens wordt in de programmatoelichtingen een
totaalbedrag genoemd van de budgetreserveringen van het betreffende programma. In totaliteit betreft
het een bedrag van € 914.368,-. Hiervan legt € 785.868,- een budgettair beslag en € 128.500,- loopt
via andere dekkingsmiddelen.
Bezuinigingen 2011
Bij het vaststellen van de begroting 2011 is de raad akkoord gegaan met het dekkingsplan 2011 (zie
pagina 148 programmabegroting 2011). In de programmabegroting 2011 is opgenomen om voor een
bedrag van € 4.260.177 te bezuinigen. De realisatie van de bezuinigingen voor 2011 en de personele
taakstelling zijn grotendeel gerealiseerd.Daar waar de bezuinigingen in 2011 niet gerealiserd konden
worden zijn deze opgevangen door meevallers. In de tweede bestuursrapportage 2011 is de raad
geinformeerd over de status van de voorgenomen bezuinigingen.
Analyse rekeningsaldo
Het voordelige saldo van de jaarrekening van € 196.650,- wordt met name veroorzaakt door:
•
Algemene uitkering (€ 781.700, voordeel)
De gemeentefondsuitkering komt in 2011 hoger uit dan begroot.
Deze positieve bijstelling wordt veroorzaakt door een aantal correcties/aanvullingen (eind 2011).
vanuit het Rijk.Deze bijstellingen hebben met name betrekking op de (positieve) doorwerking van het
acres (stijging rijksuitgaven/technische correctie) voorgaande jaren.In een raadsinformatiebrief van
december 2011 onder de aandacht van de raad gebracht.
•
Baten omgevingsleges (€ 308.700, voordeel)
De legesopbrengst is in 2011 incidenteel € 308.700,- hoger dan geraamd.
•
InkomenAVet Buig l-deel (€ 463.500, voordeel)
Met name veroorzaakt doordat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december
201 l e e n incidentele aanvullende uitkering (IAU) heeft toegekend over 2010 van € 434.673. E e n IAU
wordt toegekend als een gemeente de toegekende rijksbijdrage met meer dan 10% overschrijdt.
In Woerden was dat in 2010 het geval.
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•
Peuterspeelzalen (€248.400,
voordeel)
De lagere lasten ten opzichte van de begroting worden met name veroorzaakt door het niet volledig
inzetten van het budget handhaving en de lagere subsidieverstrekking aan K M N . In de begroting 2012
zijn de nieuwe uitgangspunten verwerkt.
•
Algemene baten en lasten/onvoorzien (€ 1.000.000, voordeel)
Het incidentele voordeel wordt met name verklaard doordat doordat de post onvoorzien in 2011 niet
aangesproken is en er een positieve afwikkeling was van de openstaande posten voorgaande jaren.
•
Pensioenvoorziening (oud) wethouders (€ 1.867.000, nadeel)
Tijdens een actualisatie van deze voorziening obv de nieuwste gegevens/richtlijnen was een extra
storting in deze voorziening noodzakelijk.
•
Complex Breeveld (€ 800.000,nadeel)
Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd. Hieruit bleek dat voor 1 complex het noodzakelijk was
risicovoorziening te vormen.
Daarnaast zijn er binnen de programma's verschillende afwijkingen tussen werkelijkheid en begroot.
De belangrijkste (> € 50.000) worden in de programma's toegelicht.

Per programma wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die nog aandacht behoeven. De
doelstellingen die gewoon zijn gerealiseerd zijn niet opgenomen.
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PROGRAMMA 1 - BESTUUR EN ORGANISATIE
1.1 Samenvatting
Veiligheid

Algemeen
De gemeente Woerden heeft het regionaal gezien heel behoorlijk gedaan in 2011. Een afname van - 2 , 5 %
op alle resultaat gebieden ten opzichte van - 2 , 3 % gemiddeld alle gemeenten regio's Rijn en V e n e n en
Lekstroom. Vanaf 2002 tot nu toe is er een gestage daling te zien van de cijfers. Het wordt wel steeds
lastiger om nog een verdere reductie te realiseren (het zogenaamde lage fruit is al geplukt). De nieuwe
BOA's kunnen in de toekomst een positieve uitwerking hebben / een preventieve rol gaan spelen.
Onveiligheidsgevoelens
In 2012 komen de cijfers beschikbaar als het gaat om de (on)veiligheidsgevoelens van de Woerdenaren.
Dienstverlening en organisatie
Het K C C heeft in 2011 de invoering van het 14+ nummer gerealiseerd. Zowel de burger als de organisatie
heeft hiervan voordeel. Er is één nadeel: als burger moetje na het invoeren van 140348 eerst zeggen met
welke gemeente je contact wil, Woerden of Öudewater*. Daar staat tegenover dat dit nummer goed is te
onthouden.
Per 1 november is het K C C gestart met het werken (alléén) op afspraak. De eerste twee maanden is iedere
klant die zonder afspraak verscheen, toch direct of zo snel mogelijk geholpen. Inmiddels maakt ruim 70%
een afspraak. Voor de klant is er duidelijkheid: men weet waaraan men toe is. Wachttijden zijn er nauwelijks
meer. Uit klantonderzoek blijkt grote tevredenheid zowel over de dienstverlening in het algemeen als het
afsprakensysteem in het bijzonder.
Het team V T H heeft in 2011 de doorlooptijd van vergunningenaanvragen weten te reduceren door
toepassing van de filosofie van LEAN-management. Daarnaast is er kans gezien waar nodig maatwerk te
leveren en met de aanvrager te zoeken naar de beste oplossing als een aanvraag niet geheel binnen de
regels viel.
Het project procesmanagement heeft een flinke sprong vooruit gemaakt. De kaders zijn vastgesteld en de
eerste 8 processen zijn door procesverbeterteams 'lean' gemaakt waarbij een doorlooptijdreductie van 50%
is gerealiseerd. Verder zijn de afdelingsmanagers en medewerkers getraind in de methode van 'lean'.
Collegedoelen
Een veilig Woerden
Woninginbraken
Doelstelling was eind 2011 vinden er minder dan 200 woninginbraken plaats in de gemeente Woerden per
jaar. Deze doelstelling is behaald. Het aantal woninginbraken bedroeg eind december 2 0 1 1 : 1 7 3 .
Desondanks vind er een lichte stijging plaats van de inbraakcijfers t.o.v. van vorig jaar.
Woerden december 2010: 166, december 2011:173, Verschil: 7, Groei 4,2 %. Deze stijging past in het
regionale beeld. Stichtse Vecht en Nieuwegein zijn vergelijkbare gemeenten, daar betreft het een stijging
van respectievelijk 23,8 % en 15,9 %. Woerden valt relatief gezien mee.
De gemeente Woerden heeft al veel initiatieven op dit gebied genomen, zoals project Waaks. De gemeente
Woerden stuurde ook brieven naar omwonenden in een straal van 50 meter van een woning waar is
ingebroken.
De politie heeft in dit kader ook een speciaal team samengeteld "het donkere dagen offensief'. Daarnaast
wordt bij elke inbraak aan de bewoners gevraagd of ze deelnemer willen worden van Burgernet. Dit heeft al
meer dan100 extra deelnemers opgeleverd. Bovendien kijkt de politie van week tot week waar inbraken
gepleegd zijn. In dit "besmettingsgebied" vindt extra toezicht plaats.

Veel voorkomende criminaliteit
Het collegedoel is: "eind 2011 is het aantal geregistreerde incidenten van vernieling, auto-inbraken en
fietsendiefstallen met 5% teruggebracht ten opzichte van 2009 bij een gelijkblijvende aangifte bereidheid".
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Totaal vernielingen 2009: 373
2011: 280
afname 24,9%.
Totaal auto-inbraken 2009: 466
2011: 265
afname 43,1%.
Totaal fietsendiefstal 2009: 279
2011: 201
afname 27,9%.
Diefstal van/uit auto, fiets en vernieling is in 2011 13,2% gezakt ten opzichte van 2010. Diefstal van/uit auto
-8,3 %, diefstal fiets - 2 1 , 2 % en vernieling -11,1 %.
Deze cijfers zijn regionaal ook gezakt maar er is hier toch nog veel te winnen. De gemeente Woerden heeft
een aantal acties ondernomen rondom het station. Bij auto-inbraken is de buit verlegd van autoradio's naar
onderdelen, zoals aribags, bumpers etc. Hier is vaak sprake van zogenaamd "mobiel bandatisme". De politie
heeft hiervoor veel gerichte controles gedaan op doorgaande wegen.
Servicenormen gerealiseerd.
Telefonische bereikbaar
De inzet van medewerkers van het telefonisch informatiepunt (TIP) is zodanig, dat aan de servicenorm is
voldaan. In feite is 94% van de binnenkomende telefoontjes in 2011 beantwoord bij TIP, waarvan 79%
binnen het (zelf gedefinieerde) servicelevel. In 2011 is het oude telefoonnummer vervangen door het
nummer 140348. Mede dankzij de publiciteitscampagne is dit nummer snel ingeburgerd. Na eerder
onderzoek te hebben gedaan naar de telefonische dienstverlening wordt de kwaliteit daarvan in april 2012
opnieuw tegen het licht gehouden. De uitkomsten daarvan vormen de input voor verbeteracties.
Wij staan u vriendelijk en deskundig te woord.
Om vast te stellen of wij aan deze zogenaamde "zachte" servicenorm voldoen, bestaat slechts één
onderzoeksmethode: vragen naar de beleving van de klant! Onze eigen inschatting kan immers gemakkelijk
een overschatting zijn. Sinds eind 2011 lopen daarom diverse onderzoeken naar de perceptie van de
dienstverlening. De aandacht gaat daarbij uit naar alle kanalen (balie, telefoon, digitaal kanaal). Zoals
gemeld loopt het onderzoek naar de telefonische momenteel. De tussentijdse resultaten van het
balieonderzoek kunnen met enige trots worden gepresenteerd:
Vriendelijkheid: gemiddeld een 8,41 (87,7% van de klanten geeft een cijfer 8 of hoger)
Deskundigheid: gemiddeld een 8,23 (80,7 % van de klanten geeft een cijfer 8 of hoger)
Uw klacht wordt binnen tien dagen behandeld
Deze norm kan op twee manieren worden gelezen: als formele klachten in de zin van de Awb, maar ook als
klachten / meldingen betreffende de openbare ruimte (MOR).
De klachten in de zin van de Awb (bejegening/gedragingen van het bestuursorgaan) behoren tot een
zwaardere categorie. Voor behandeling staat een wettelijke termijn van 6 weken. Deze klachten komen
binnen bij de klachtencoördinator en worden vervolgens behandeld door de verantwoordelijke
afdelingsmanager(s). In 2011 waren dit zes klachten. Drie daarvan zijn binnen de 10 dagen afgehandeld. (9,
6 en 4 dagen). De andere drie klachten zijn niet binnen de gestelde servicenorm afgehandeld (24, 30 en 70
dagen), maar m.u.v. één klacht wel binnen de wettelijke termijn.
De meldingen openbare ruimte worden vrijwel altijd binnen de servicenorm behandeld. Dat wil niet zeggen,
dat de melding volledig is afgehandeld. Sommige zaken zijn immers seizoensgebonden (bijvoorbeeld
snoeien), terwijl voor het afhandelen van andere meldingen materialen moeten worden besteld, enz. Maar in
alle gevallen wordt binnen de termijn contact gezocht en met de melder gecommuniceerd.
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Doelen programma 1
Programmadoel
Resultaat en toelichting
Indicatie
In 2012 wordt 80% van alle
Bedraagt nu 67%. De landelijke content is door het Rijk gestaakt. 2
binnenkomende vragen door het Kennissystemen worden nog verder ontwikkeld
klantcontactcentrum
JÊÊÊÊÊÊË
beantwoord.
Per 1/1/2011 heeft de gemeente De vernieuwing van de website is verbonden aan de vervanging
A; f een afdeling Dienstverlening
van het CMS. Op contractuele gronden vindt die vervanging
waarin het voormalig
plaats in oktober 2012. De voorbereidingen zijn gestart.
llBllillIBi
burgerzaken, omgevingsloket en
wmo loket opgenomen zijn.
• l i l l
Deze afdeling maakt gebruik
van een webgebaseerde
y
f
kennisbank om binnenkomende
X. i
vragen te kunnen beantwoorden.
Zo wordt via alle kanalen in
f
vjfcr-'-riH
gelijke situaties hetzelfde
V
i"
antwoord gegeven.
t.
w- f •"

H |

f

Kwaliteitsinjecties internet (o.a.
herstructurering digitale balie
,vernieuwen zoekmachine)
Koppeling met Mijn Overheid,
de persoonlijke internet pagina
voor burgers (PIP)
Gebruikmaken van sociale
media zoals Twitter, Hyves.
Organisatiebreed invoering
zaakgericht werken

Organisatiebreed invoering
digitaal werken

In verband met contractverplichtingen leverancier CMS zal dit
pas per 1-1-2012 worden gerealiseerd. Voorbereidingen zijn
gestart.
Realisatie PIP is afhankelijk van nieuwe CMS.

2T M

•

Nog geen algemeen gebruik. Wel bestaat de mogelijkheid om met 2t • 4f
de wethouders te twitteren. Redactieraad website buigt zich over y
•f.
mogelijkheden (kansen) en kosten.
*
i"
Invoeren zaakgericht & digitaal werken is in 2011 gekoppeld aan 2 . , - ,
de invoering van LEAN-procesmanagement. Beiden benaderen
; v* i >- •
producten & diensten vanuit klantperspectief. De planning van
LEAN procesmanagement is leidend. Eerst wordt een proces
LEAN gemaakt en daarna digitaal.
Zakgericht & digitaal werken is in 2011 gekoppeld aan de
invoering van LEAN-procesmanagement. Beiden benaderen
producten & diensten vanuit klantperspectief. De planning van
wÈËÈÊÈË
LEAN procesmanagement is leidend. Eerst wordt een proces
LEAN gemaakt en daarna digitaal.
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PROGRAMMA 1 - BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIEN
Rekening

Begroting

Begroting

primitief

na begr.wijz

2011

2011

2011

10.536.899 12.530.802

1.993.903

1.312.252

297.118

9.521.765 11.218.550

1.696.785

Lasten

9.917.780

Baten

1.015.134

1.015.134

saldo lasten / baten

8.902.646

omschrijving

Begroting
primitief
2011

Lasten
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning college

2.263.649
1.376.826
• 425.868
Product- en meerjarenbegroting
1.351.094
Burgerzaken
2.764
Huisnummering en Straatnaamg.
224.000
Secretarieleges burgerzaken
4.473
Bestuurlijke samenwerking
640.890
Bestuursonderst. Raad en rekenk
Brandweer en rampenbestrijding
3.164.456
403.760
Openbare orde en veiligheid
Dierenasiel
60.000
9.917.780
Baten
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning college

Begroting
na begr.wijz
2011

Rekening

3.454.218
1.389.447
1.608.628
1.573.605
424.348
425.868
1.646.797
1.639.163
2.764
141
224.000
261.011
18.569
4.473
1.413.222
1.555.077
3.128.446
3.159.452
411.136
453.050
164.288
110.000
10.536.899 12.530.802

-2.064.771
-35.023
1.521
-7.634

106.570
0
0
2.558

21.933
0

128.503
0

0
0

0
0

Huisnummering en Straatnaamg.
Secretarieleges burgerzaken

0
959.632

0
959.632

0
2.558
0

Bestuurlijke samenwerking
Bestuursonderst. Raad en rekenk
Brandweer en rampenbestrijding

0
0

0
2.000

Openbare orde en veiligheid
Dierenasiel

Saldo programma

Saldo

2011

23.933
0

Product- en meerjarenbegroting
Burgerzaken

Saldo

2.623
-37.011
-14.096
141.855
31.006
41.914
-54.288
1.993.903

0

0

0

31.569

31.569

950.086
4.827
1.689
151.963
32.627

-9.546
4.827
-311
151.963

0
1.015.134

1.015.134

40.000
1.312.252

40.000
297.118

8.902.646

9.521.765 11.218.550

-1.696.785

1.058

Programma 1 sluit met een nadelig saldo van € 1.696.785
Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag
van € 180.000 over te hevelen naar 2011. Hierdoor ontstaat een netto nadelig saldo van
€ 1.876.785,-
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Het netto nadelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen
> € 50.000 zijn:
Bestuursorganen
Per saldo sluit dit product met een nadelig saldo van € 1.958.200.
In 2011 bleek na actualisatie een extra storting van € 1.867.000 in de pensioenvoorziening wethouders
noodzakelijk. Gemeenten zijn verplicht op grond van artikel 44, vierde lid van het Besluit begroting en
verantwoording (Bbv) een voorziening in te stellen voor pensioenen van wethouders. De reden voor deze
voorziening is dat deze verplichtingen onvoorspelbaar zijn. Zij kunnen namelijk sterk fluctueren als gevolg
van de mogelijkheid voor gewezen wethouders om de gevormde pensioenrechten tussentijds op te eisen via
waardeoverdracht.
Voor deze overdracht van pensioenaanspraken is vanaf 2008 een verplichte rekensystematiek van kracht.
Deze rentevoet is vanaf 2011 fors gedaald.
Als gevolg hiervan zijn de factoren, waarmee opgebouwde aanspraken worden omgezet in een
overdrachtswaarde, fors gestegen. Deze combinatie leidt tot hoge(re) overdrachtswaarden.
Om die reden zal nu jaarlijks een actuariële berekening worden gemaakt van de benodigde voorziening.
De urenbesteding van de eigen diensten - team communicatie en personeel - zijn € 28.000 hoger
uitgevallen. Dit betreft een andere prioritering van werkzaamheden. Op andere producten in deze begroting
komen interne uurlasten lager uit. De post salarissen voormalige bestuursleden is met € 2 1 . 0 0 0 en
uitkeringen politieke ambtsdragers met € 32.000 hoger uitgevallen. Voor de jaarlijkse vorming en opleiding
van het college ad € 10.000 is in 2011 geen budget geraamd. Met ingang van 2012 is deze post structureel
geraamd.
Bestuursondersteuning college
Per saldo sluit dit product met een nadelig saldo van € 35.000. Na aftrek van de voorgestelde
budgetreservering voor frictiekosten en kwaliteitsimpuls communicatie komt het nadelig saldo uit op
€195.023.
De advocaatkosten voor rechtsgedingen zijn met € 30.000 overschreden. Dit betreft met name de kosten
voor de inhuur van onze huisadvocaat ter bijstand in rechtsgedingen. Deze kosten zijn moeilijk in te
schatten en fluctueren ieder jaar. De urenbesteding van de afdeling ondersteuning - t e a m communicatie en
personeel - is € 165.000 hoger uitgevallen. Dit betreft een andere prioritering van werkzaamheden. Op
andere producten in deze begroting komen de interne uurlasten lager uit.
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 141.544. Na aftrek van de voorgestelde
budgetreservering van € 20.000 voor de tablets van de raadsleden resteert een voordelig saldo van
€121.544.
De urenbesteding van de afdeling ondersteuning; m.n. team communicatie en personeel is € 50.000 lager
uitgevallen. Dit betreft een andere prioritering van werkzaamheden. Op andere producten in deze begroting
komen de interne uurlasten lager uit.
De salarissen voor de griffie zijn in verband met een tweetal vacatures en functiewisseling van de griffier met
€ 60.000 lager uitgevallen. De salarissen voor de raadsleden zijn met € 16.400 overschreden.
Brandweer en rampenbestrijding
Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 182.970.
Dit betreffen :
•
niet geraamde leges gebruiksvergunningen € 8.415;
•
incidentele vergoeding door de V R U voor ICT kosten conform het overdrachtsdossier
€ 46.942.
•
compensatievergoeding door V R U voor gebruik kantoorfacileiten € 96.075. Met ingang van 2012
wordt er naar gestreefd deze bijdrage via de D V O te verrekenen.
Budgetreserveringen
Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2011 hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld om
€ 180.000 over te hevelen naar 2012:
Frictiekosten
€ 140.000,Tablet raadsleden
€ 20.000,Kwaliteitsimpuls communicatie
€ 20.000,Jaarverslag en jaarrekening 2011
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PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN GROTE
PROJECTEN/INVESTERINGEN
2.1 Samenvatting
In het programma Woerden zijn in 2011 ten aanzien van een aantal doelen/dossiers belangrijke mijlpalen
bereikt, met dien verstande dat de ontwikkeling van de woningbouw in het algemeen ook in 2011 nog veel te
lijden heeft gehad van de economische problemen.
Ten aanzien van de ontwikkeling van het Defensie-eiland is na de aanbesteding in 2009 en de eerste
overeenkomst met de marktpartij een optimaliseringsovereenkomst overeengekomen. Er is vervolgens het
gehele jaar gewerkt aan de planvorming van de eerste fase, het noordelijk gedeelte.
In Snel en Polanen is het project Biezenhof met de betrokken marktpartij tot planvorming en start uitvoering
gekomen. Het project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is in twee gedeelten gesplitst,
waarvan het eerste deel met succes is afgerond en in uitvoering is gekomen. Het tweede deel is opgestart.
Het project Villa Berlage is in het najaar van 2011 in verkoop gegaan; dit loopt nog door in 2012, waarna
afhankelijk van de verkoopresultaten al dan niet in 2012 gebouwd gaat worden.
Met succes zijn in 2011 in de 11e tranche van het Villapark 8 kavels verkocht en in eigendom overgedragen.
Daarnaast is de 12e tranche aangeboden, verloot en zijn 13 kavels toegewezen.
Het project Oranjëstraat-PrJHendrikkade is in 2011 vrijwel geheel verkocht en in aanbouw genomen.
Het project Singelkwartiër nabij Honthorst, waarvan een substantieel gedeelte via de S W W wordt ontwikkeld
voor de stichting Reinaarde is eveneens in aanbouw genomen.
Het project Singeltuyn is in 2011 volledig opgeleverd. Als goed voorbeeld van een geslaagde inbreidlocatie
en een succesvolle samenwerking overheid-markt is het project eind 2010 aangemeld voor de Nepromprijs
2011, maar het heeft deze prijs niet gewonnen.
De Inhaalslag verouderde bestemmingsplannen (op basis van het Plan van Aanval) is in 2011 vrijwel
volgens planning verlopen. Tussentijds is de raad geïnformeerd over de voortgang.
In het Schilderskwartier was het gebied Rubenstraat het gehele jaar in aanbouw. Er is gewerkt aan een
nieuwe visie voor de omgeving achter de Pius X .
Ten behoeve van herinrichting van de school met omgeving aan de Mauritshof in Harmeien, hetgeen moet
leiden tot een nieuwe school met aanverwante functies is gewerkt aan de definitiefase van dit project.
In Zegveld zijn 8 starterswoningen aan De Haak opgeleverd aan de kopers. Er is gewerkt aan de
planvorming van de locaties Hoofdweg (Goudriaan) en Hoofdweg-Milandweg (Bolton). Hier speelt nog
steeds de discussie in welke mate de rode contouren mogen/kunnen worden overschreden. De begin 2012
uit te komen Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie moet hierin, met het hulpmiddel van Verbetering van de
kernrandzones, meer helderheid bieden.
Het plan voor de 15 appartementen op de locatie vm. Rabobank is afgerond en in verkoop gegaan.
In Kamerik zijn in het gebied noordoost-2 10 kavels na loting aangeboden, waarvan er in 2011, 7 zijn
overgedragen. De voor 2 kangoeroeconcepten bestemde kavels zijn nog niet verkocht.

Collegedoelen
Bouw- en wooncapaciteit binnen de contouren maximaal benut
Op basis van afspraken in de Nota Wonen 2006+ is ook in 2011 de Jaarbrief Wonen gepresenteerd, waarin
alle aspecten op het gebied van Wonen-Volkshuisvesting in het algemeen en de speerpunten van de nota in
het bijzonder aan bod komen. De Locatiemonitor Wonen is eveneens opgesteld en tegelijk met de jaarbrief
aan de raad gepresenteerd met daarin onder meer een scan van de taakstelling 2 5 % sociale woningbouw
uit het collegeprogramma en sturingselementen voor wat betreft de locatieontwikkelingen.
De locaties Plantsoen en Campina zijn in het najaar op initiatief van de ontwikkelende partij weer opgestart
en worden herontwikkeld.

Jaarverslag en jaarrekening 2011
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Rendement uit gemeentelijk vastgoed
In 2011 heeft de afdeling vastgoed de totale vastgoedportefeuille in beeld gebracht. Een lijst met potentieel
te verkopen objecten is reeds gezonden aan de Raad. In 2011 zijn een aantal panden verkocht zoals Pr.
Hendrikkade, Pompier en wijkcentrum Snel en Polanen.
In 2012 zal genoemde lijst/portefeuille gekoppeld worden aan keuzes die de beleidsafdeling Samenleving
maakt met betrekking tot de vraag: wat zijn voor ons strategische en niet strategische
instellingen/verenigingen. Welke dragen bij aan de beleidsdoelen zoals door het college en Raad benoemd.
Dit zal leiden tot een lijst met objecten die verkocht kunnen worden.
In 2011 is er meer inzicht gekomen in het Meerjaren onderhouds programma (MOP). Het jaarlijks benodigde
bedrag is naar beneden bijgesteld. Er zijn een aantal keuzes gemaakt zoals het omlaagbrengen van het
onderhoudsniveau en duidelijker afspraken over huurders en verhuurders onderhoud.
Vooralsnog heeft de afdeling vastgoed zich geconcentreerd op het verticale vastgoed. De gemeente heeft
ook grond in haar bezig. Ook dit is geïnventariseerd. Na volledige duidelijkheid over de vastgoedobjecten zal
dit meer aandacht gaan krijgen. Overigens verkoopt de gemeente jaarlijks ongeveer 30 snippergroen
percelen. Op dit moment wordt verkend in hoeverre dit actiever kan worden opgepakt.
Daarnaast is er het vastgoed (grond) wat ligt binnen grondexploitaties. Over de stand van zaken, risico's
omvang reserves etc. wordt de Raad eenmaal per jaar via het Meerjarenperspectief Grondbedrijf
geïnformeerd.

Doelen programma 2
rogrammadoel
Referentiekaders voor de
toetsing van
beeldkwaliteitsplannen
3

Resultaat en toelichting
de discussie over de welstandscommissie in relatie tot
beeldkwaliteitsplannen is in 2011 nog niet afgerond

Indicatie
2

2
dat maatschappelijke
Conform planning inhaalslag uitgevoerd. De gebouwen zijn in
instellingen zelf zorg dienen te beeld. Dit leidt tot objectplannen. In 2012 wordt de in kaart
dragen voor de huisvesting en gebrachte aanbod gekoppeld aan de vraag vanuit de organisatie.
dat exploitatie en beheer zo veel Dit resulteert in een lijst met te verkopen panden, naast de reeds
--..!(•* j.
mogelijk zal worden uitbesteed in gang gezette verkooptrajecten. Samenleving zal in 2012
"Z : .
of geprivatiseerd.
duidelijk moeten maken welke maatschappelijke instellingen
• ,f •
strategische functies zijn.
!

Een efficiënt en bedrijfsmatig
beheer van gemeentelijk
vastgoed
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zie hierboven. De voorraad is in beeld. Ook de
onderhoudsplannen maken hier onderdeel van uit. Voor een
strategisch portefeuillebeleid is het noodzakelijk de vraag vanuit
de organisatie te kennen. Wat is een strategische functie?
Samenleving zal in 2012 dit moeten aangeven.

2

•.5*
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PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN GROTE
PROJECTEN/INVESTERINGEN FINANCIEN
Begroting
primitief

Begroting
Rekening
na begr.wijz

2011
lasten
baten
saldo lasten / baten

8.677.479
4.262.116
4.415.363

2011

Saldo

2011

21.335.219 22.477.562 -1.142.343
18.979.522 20.010.296 1.030.774
2.355.697

2.610.420

Begroting
primitief
2011

-111.569

Begroting
na begr.wijz
2011

Rekening

Saldo

2011

lasten
Algemeen ruimtelijk beleid
Landschapsbeleid
Herontwikkeiing locaties
Bestemmingsplan buiten rode cont.
Stedelijke vernieuwing
Vastgoed en omgevingsvergunningen

1.021.985
•
59.251
91.843
50.881

Bouwvergunningen
Bouwgrondexploitatie

0
930.443
8.677.479

220.939
6.302.137

516.155
1.016.985
45.920
46.323
146.843 1.440.403
67.577
50.881
14.052
66.639
6.143.186 6.918.824
0
0
13.864.765 13.474.229
21.335.219 22.477.562

500.830
-403
-1.293.560
-16.696
52.587
-775.638
0
390.536
-1.142.343

baten
Algemeen ruimtelijk beleid
Landschapsbeleid
Herontwikkeling locaties
Bestemmingsplan buiten rode cont.
Stedelijke vernieuwing

0

0

0
50.000

0
228.714

1.521.898

18.638
1.782
1.293.184

0

0

0

0

0

0

0

0

2.041.408 2.565.665
1.441.487
1.750.379
15.267.913 14.151.934
18.979.522 20.010.296

524.257
308.892

Vastgoed
Bouwvergunningen
Bouwgrondexploitatie

1.843.186
1.438.487
930.443
4.262.116

Saldo programma

4.415.363

2.355.697

18.638
1.782

2.467.266

-1.115.979
1.030.774
-111.569

Programma 2 sluit met een nadelig saldo van € 111.569.
Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag
van € 40.000 over te hevelen naar 2012. Hierdoor ontstaat een netto nadeling saldo van € 151.569.
Het netto voordelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen
> € 50.000 zijn:
Algemeen ruimtelijk beleid
Dit onderdeel sluit per saldo met een voordeel van € 519.468. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt
door een onderschrijding op het onderdeel Bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom. Hiertoe wordt
€ 281.501 toegevoegd aan de reserve Bestemmingsplannen. Deze toevoeging loopt via programma 8.
Een ander belangrijke oorzaak is een onderschrijding op uren eigen organisatie bij het onderdeel
bestemmingsplannen. Dit is een gevolg van de nieuwe Wro, waardoor kostenverhaal mogelijk is bij
aanvragen, die niet passen binnen bestaande bestemmingsplannen. Dit kostenverhaal is opgenomen onder
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product 6.810.03 Herontwikking locaties. Conform de inzet van het dekkingsplan 2011 is dit product
budgettair neutraal verlopen en worden de lasten goedgemaakt door de baten.
Vastgoed en omgevingsvergunningen
Op dit onderdeel wordt een groot deel van het gemeentelijk vastgoed verantwoord, voor zover dit niet is toe
te rekenen aan specifieke begrotingsposten. Tevens worden de lasten van omgevingsvergunningen hier
verantwoord.
Het voordeel zit met name aan de batenkant. Dit betreft de schade-uitkering i.v.m. de brand bij de Recshop.
In 2011 is een bedrag ontvangen van de verzekeringsmaatschappij van € 412.538. Tevens is een bedrag
van € 75.164 meer ontvangen dan begroot a.g.v. verkoop- en verhuuropbrengsten.
Bouwvergunningen
De legesopbrengst is in 2011 € 308.892 hoger dan geraamd. Op dit onderdeel worden geen lasten geraamd.
Conform de begrotingsvoorschriften worden de lasten verantwoord onder het product vastgoed en
omgevingsvergunningen.
Volkshuisvesting
De grootste afwijking binnen dit onderdeel betreft een afboeking van € 800.00 op het voormalige
Sluisgebouw. De boekwaarde van dit pand was hoger dan de marktwaarde. Door deze afboeking is dit in
overeenstemming gebracht met het elkaar.
Bouwgrondexpioitatie
De administratieve verwerking van het grondbedrijf loopt via dit programma, waardoor zowel aan de lastenals de batenkant afwijkingen ontstaan.
De volgende complexen laten het volgende beeld zien:
Middelland-Zuid
€ 6.795 nadelig
Hofwijk-West
€ 26.363 voordelig
Kamerik N O II
€ 31.768 voordelig
Snel & Polanen
€ 23.222 voordelig
Totaal voordelig
€ 74.558.
Ten behoeve van complex Breeveld is een risicovoorziening getroffen van € 800.000.
De complexen Middelland-Zuid en Hofwijk West zijn in 2011 afgesloten. De betreffende bedragen zijn
onttrokken dan wel toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. Deze reservemutaties lopen via programma 8.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Budgetreserveringen
Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2011 hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld om
€ 40.000 over te hevelen naar 2012.
Bloemen- en bomenkwartier € 40.000 (via reserve meerjarenperspectief).
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PROGRAMMA 3 - CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU
3.1 Samenvatting
Cultuur
In 2011 zijn via de "Zero Based Budgetting" (ZBB) onderzoeken de bezuinigingen in de cultuur bekend
geworden. In totaal wordt er ruim vier ton bezuinigd op het Klooster, de Bibliotheek, de Kunstkring, het
Atelier en via een korting op de Harmonie en Fanfares. Dit is +-15% van het totale cultuurbudget in
Woerden. Daarnaast wordt er € 50.000,- geïnvesteerd via een nieuwe subsidieregeling. Ook wordt er
gewerkt aan een nieuwe subsidieverordening en beleidsregels cultuur.
Vanaf september 2011 is er een beleidsbrief cultuur in voorbereiding. Deze brief is een vervolg op het
beleidskader 2009-2012, de Z B B onderzoeken en de lijn van het college.
Het Stadsmuseum is aan het onderzoeken of ze kunnen samenwerken met andere musea. Het Cultuur
Platform Woerden is zich, in overleg met het college, aan het herbezinnen op zijn rol en komt begin 2012
met een nieuwe opzet. De Kunstkring en de andere huurders zijn definitief uit de Mariaschool. De huur van
de Mariaschool is beëindigd als onderdeel van de bezuiniging.
Economie
Milieu
In april zijn vijf laadpalen voor elektrische auto's in gebruik genomen. Met het plaatsen van deze laadpalen
wil de gemeente een eventuele belemmering wegnemen voor Woerdenaren om elektrisch te gaan rijden.
Ook de plaatsing van een zesde laadpunt, dat in januari 2012 zal-worden geplaatst, is voorbereid. In
september is de Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011 in werking getreden. De gemeente wil
hiermee woningeigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen. Daarvoor kan bij de
gemeente goedkoop geld worden geleend via de duurzaamheidslening. Voor de Nota Woonkwaliteit is in
2011 input geleverd vanuit de afdeling milieu. In de nota is opgenomen op welke manier duurzaam bouwen
gestimuleerd kan worden. Met de Nota Woonkwaliteit wil het college initiatiefnemers van bouwprojecten
stimuleren om zelf de woningen naar een hoger duurzaamheidsniveau te brengen zonder extra regels op te
leggen. In 2011 is goedkeuring gegeven voor B R A V O 8, inclusief brug Harmelerwaard, waarmee een
verbinding tussen het kassengebied bij Harmeien en de A12 tot stand kan worden gebracht. Dit is een
belangrijke ontwikkeling om de kern van Harmeien voertuigluw te maken en de akoestische situatie sterk te
verbeteren. Ook de luchtkwaliteit zal hierdoor beter worden. In 2012 zal dit in ontwikkeling worden genomen.
Als voortvloeisel uit het tracébesluit Woerden-Gouda en het wegaanpassingsbesluit en de ingebruikname
van B R A V O 7 en 9 is de geluidssanering van woningen langs de A12 voorbereid. Voor Woerden betrof dit
ongeveer 80 woningen die nader onderzocht zullen gaan worden.
Collegedoelen
Een duurzame economische structuur
De BIZ-verordening binnenstad is door de raad vastgesteld.
Eind oktober heeft de draagvlakmeting voor de binnenstad plaatsgevonden en is er voldoende draagvlak
gebleken voor het instellen van een BIZ voor de binnenstad. De BIZ verordeningen voor de
bedrijventerreinen Honthorst, Barwoutswaarder, Middelland-Noord, Middelland-Zuid en Polanen zijn door de
gemeenteraad vastgesteld. De officiële draagvlakmeting voor deze terreinen vindt plaats maart/april 2012.
Voor het regionaal convenant zijn drie bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd. Het convenant zal
verschillende functies dienen. Het moet leiden tot een succesvol, duurzaam en economisch verantwoord
regionaal beleid rond bedrijventerreinen. Het convenant dient als input voor de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie. Daarnaast zal het convenant het regionale aanbod aan de Ontwikkelings Maatschappij
Utrecht (OMU) bekrachtigen. De O M U mag en kan zonder convenant niet investeren op bedrijventerreinen
in de regio. In overleg met de regiogeementen wordt businesscase Middelland-Noord als voorkeurslocatie
voor de inbreng in de O M U ingebracht.
Gemeenteraad heeft ingestemd met het regionaal convenant. Eind 2011 heeft provincie te kennis gegeven
een extra stap in het proces te willen invoegen en daarmee is moment van ondertekening uitgesteld naar
2012.
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Doelen programma 3
Programmadoel
Resultaat en toelichting
Visie op bibliotheekwerk
M.b.t. de bibliotheek loopt dit gesprek, ter invulling van de
inclusief besluit jeugdbibliotheek bezuinigingstaakstelling
Schilderskwartier en bibliotheek
Harmeien, bibliotheekpunten
Zegveld en Kamerik (2011) ad 1
en 4.

ndicatie
2

Uitspraak over subsidieniveau
bibliotheek en toekomst
bibliotheek Brede School
Schilderskwartier en toekomst
bibliotheek Harmeien en
bibliotheekpunten Zegveld en
Kamerik ad 1 en 4.

2 '

M.b.t. de bibliotheek loopt dit gesprek, ter invulling van de
bezuinigingstaakstelling.

Inventariseren van de ruimtelijke Onderdeel van regionaal convenant. Convenant is opgesteld,
mogelijkheden voor nieuwe
maar provincie wil extra stap toevoegen in het proces, waardoor
bedrijfsvestigingen
ondertekening van het convenant is uitgesteld.

2

Ontwikkelen plan hoe om te
Onderdeel van regionaal convenant. Convenant is opgesteld,
2
gaan met benodigde nieuwe
maar provincie wil extra stap toevoegen in het proces, waardoor
ruimte in combinatie met
ondertekening van het convenant is uitgesteld.
revitalisering, waarbij evenwicht
gezocht wordt tussen welzijn en
welvaart.
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PROGRAMMA 3 - CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU FINANCIEN

lasten
baten
saldo lasten / baten

Begroting

Begroting

primitief

na begr.wijz

2011

2011

7.577.958
2.660.266
4.917.692

Rekening

Saldo

2011

8.701.109 8.586.682
2.986.971 2.968.656
5.714.138 5.618.026

114.427
-18.315
96.112

Begroting
na begr.wijz
2011

Begroting
primitief
2011

Saldo

Rekening
2011

lasten
Parkeren
Baten parkeerbelasting

2.068.100
0

Handel, ambacht en bedrijfsvest
Economische zaken
Duurzaam dienstenbedrijf
Baten marktgelden

134.779
187.986

Nutsbedrijven
Bibliotheken
Vormings- en ontwikkelingswerk
Kunstencentrum
Bevordering kunst

16.333
1.131.356
6.043
1.102.810

Oudheidkunde, monument, musea
Recreatie&toerisme
Overige cultuur en recreatie
Multifunctionele accommodaties
Milieubeheer

21.160
0

143.510
991.339
323.578
102.246
135.269
1.213.449
7.577.958

2.019.501
0
132.472
181.406
42.320
0
53.640
1.518.317
6.043
1.200.847
176.910
1.368.246
420.259
134.628

2.081.291
0

-61.790
0

133.919
132.764

-1.447
48.642

8.751
0

33.569
0

95.388
1.519.963
6.000
1.192.054
168.594

-41.748
-1.646
43
8.793
8.316
84.496

1.283.750

142.411
1.304.109

392.675
102.735
145.133
1.323.664

8.701.109

8.586.682

27.584
31.893
-2.722
-19.555
114.427

baten
Parkeren
Baten parkeerbelasting
Handel, ambacht en bedrijfsvest
Economische zaken
Duurzaam dienstenbedrijf

42.555
1.979.297
510
0

42.555
1.877.297
510
0

1.809.164
8.632

46.235

3.680
-68.133
8.122

0

0

0

0

0

0

88.500

77.655
21.501

-10.845

Nutsbedrijven

88.500
13.000

Bibliotheken

66.557

377.506
0
169.676

348.110
0

-29.396

0

Baten marktgelden

Vormings- en ontwikkelingswerk
Kunstencentrum
Bevordering kunst
Oudheidkunde, monument, musea
Recreatie&toerisme
Overige cultuur en recreatie
Multifunctionele accommodaties
Milieubeheer

Saldo programma
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169.676
0
10.886
48.527
1.070
29.488

13.000

0
10.886
76.283
1.070

8.501

172.851
51.300
5.279
80.816

0
3.175
51.300
-5.607
4.533

0
30.123

-1.070
635

210.200
2.660.266

29.488
300.200
2.986.971

316.991
2.968.656

16.791
-18.315

4.917.692

5.714.138

5.618.026

96.112
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Programma 3 sluit met een voordelig saldo van € 96.112.
Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag
v a n € 115.350 over te hevelen naar 2012. Hierdoor ontstaat een nadelig saldo van € 19.238.
Het netto nadelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen
> € 50.000 zijn:
Parkeren
De overschrijding van € 58.110 wordt met name veroorzaakt door de kosten van het aanbrengen van L E D
verlichting in de parkeergarage. Deze investering verdient zich terug binnen 5 jaar.
Baten parkeerbelasting
Het nadeel van € 68.133 heeft met name betrekking op het onderdeel straatparkeren. Zoals vermeld in de 2'
bestuursrapportage 2011 blijft de opbrengst achter bij de begrotingsraming.
De baten van de parkeergarage zijn wel in overeenstemming met de begrotingsraming (raming € 583.056,
werkelijk € 592.436).
Economische zaken
Per saldo sluit dit product € 48.642 voordelig.
Dit betreft een lagere urendoorbelasting richting de producten economische zaken dan begroot. •
. .
Dit betreft een andere prioritering van werkzaamheden. Op andere producten in deze begroting komen "
interne uurlasten hoger uit.
Oudheidkunde, monument, musea
Per saldo sluit dit product € 78.889 voordelig.
De verklaring hiervan is o.a. de lagere doorbelasting € 70.739 van het Streekarchivariaat.
(begroting € 206.727, rekening € 135.934). De voornaamste oorzaak is een opgenomen verplichting uit
voorgaande jaren niet nodig bleek (incidenteel voordeel 42.000). Verder vielen de interne uren en de
salarissen iets lager uit.
Budgetreserveringen
Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2011 hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld om
€ 115.350 over te hevelen naar 2012.
Duurzaam dienstenbedrijf Woerden/WKO
Aanjaagbudget recreatiebeleid
Pontje over de Grecht
Representativiteit haven
Subsidie cultuurparticipatie provincie Utrecht
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€
€
€
€
€

33.569
10.000
35.000 (€ 30.000 via groenfonds)
12.000 (via reserve meerjarenperspectief)
24.781
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PROGRAMMA 4 - BEHEER OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR
4.1 Samenvatting
De gemeente Woerden heeft zich als regiserende gemeente gericht op het in stand houden van het
voorzieningenniveau en het uitvoeren van wettelijke taken. Één van die wettelijke taken is de
verantwoordelijkheid voor aanleg, vervanging en onderhoud van de openbare ruimte. Bezuinigingen op het
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte waren onontkoombaar.
De bereikbaarheid voor auto's, fietsen en via het openbaar vervoer van de gemeente heeft veel aandacht
Collegedoelen
Planmatig beheer openbare ruimte
Om de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen wordt gewerkt naar de afgesproken IBOR
norm. Door toepassing van IBOR wordt er planmatig, volgens een structureel meerjaren onderhoud- en
vervangingsplan gewerkt aan de zichtbare openbare ruimte. Voor de minder zichtbare openbare ruimte zijn
er naast IBOR voor riolering het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)

