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AANBIEDING

Geachte leden van de raad,

Met de Lentenota 2017 geeft het college u inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende jaar
en de financiële kaders voor de opstelling van de begroting 2018.

Het college gaat het laatste jaar in van deze raadsperiode. Veel van het collegeprogramma is
uitgevoerd. Ook in dit laatste jaar zetten wij vol in op de thema’s uit het collegeprogramma: zorgzaam,
leefbaar en ondernemend. We blijven investeren in zorg, onderwijs, economie, recreatie en toerisme,
wonen en leefbaarheid. Dat is terug te zien in deze Lentenota. Daarbij presenteert het college een
structureel sluitende meerjarenbegroting. Dat past bij het uitgangspunt van een gezond financieel
beleid en de wens om zaken op orde te willen hebben.  Alleen het begrotingsjaar 2018 sluit licht
negatief.

Een ontwikkeling die van grote invloed is op de begroting, is het wegvallen van de precario-inkomsten
in 2022, omdat het Rijk de overgangstermijn voor afschaffing van de precario heeft teruggebracht naar
5 jaar. Om de gevolgen hiervan inzichtelijk te maken geven wij een meerjaren beeld van 6 in plaats
van 5 jaar.

De thema’s van het Collegeprogramma zijn vertaald in de volgende speerpunten: goede en efficiënte
zorg, werken aan economisch perspectief, goed wonen, je thuis voelen in Aalsmeer en meer aandacht
voor leefbaarheid in het Schipholdossier. Daarbij is duurzaamheid een belangrijke pijler die als een
rode draad door alle speerpunten heen loopt. In deze aanbiedingsbrief geven wij een toelichting op de
speerpunten en het financieel meerjarenperspectief.

Naast uitvoering van het collegeprogramma hebben wij ook met nieuwe ontwikkelingen te maken,
zoals de invoering van de Omgevingswet in 2019. De ambtelijke organisatie is bezig met de
noodzakelijke voorbereidingen, zodat de nieuwe gemeenteraad daar volgend jaar strategische
beslissingen over kan nemen. Daarnaast is de renovatie van het gemeentehuis een groot project
komende jaren. Aan het monumentale pand van de bekende Aalsmeerse architect Berghoef, is sinds
de bouw begin jaren 60, nauwelijks meer iets aan groot onderhoud gedaan. Om het gebouw te
behouden voor de toekomst stelt het college voor om het te renoveren, te verduurzamen en beter
toegankelijk te maken. Een andere ontwikkeling waar we gevolg aan moeten geven, zijn de nieuwe
eisen die de digitalisering aan ons en de organisatie stelt. Nieuwe wetgeving en ambities op dit vlak
maken investeringen nodig. In het meerjarenbeeld is hier ruimte voor gelaten. Bij de begrotingsraad
komen we met voorstellen.

Lokale lasten
Naast de uitvoering van de ambities uit het collegeprogramma wil het college de lokale lasten zo laag
mogelijk houden. Hoewel de verrekenbare kosten voor de riool- en afvalstoffenheffing in 2018 omlaag
gaan, stelt het college voor hier geen verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) tegenover te
zetten. Daarnaast is voor 2016-2018 een korting afgesproken van € 65,- per huishouden op de
rioolheffing.

Efficiënte en goede zorg: investeren in preventie
De gemeente heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan om zorg en ondersteuning op maat te
bieden voor inwoners die dat nodig hebben. Het college zet het ingezette beleid voort dat met name
gericht is op preventie. Dat dit beleid zijn vruchten afwerpt, zien we aan het feit dat het aantal vragen
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voor lichtere zorg toeneemt en het aantal zwaardere zorgaanvragen stabiliseert. In 2016 heeft de raad
ingestemd met extra (tijdelijke) capaciteit voor jeugdhulpverlening. Door meer preventieve inzet op
scholen, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), kinderopvang en huisartsen neemt het aantal
hulpvragen van gezinnen toe en blijkt structurele extra inzet van jeugdhulpverleners nodig. Doordat zij
in een vroeg stadium veel zelf oppakken in gezinnen, voorkomen zij (op termijn) duurdere zwaardere
zorg. De inzet van een gezinscoach en individuele trajectbegeleider (ITB) voor jongeren op het
snijvlak van straf en zorg blijkt eveneens effectief. Daarom stelt het college uitbreiding van de
capaciteit van de gezinscoach en ITB voor. Naar verwachting leidt de preventieve inzet door deze
professionals over een aantal jaren tot een daling van de kosten van gespecialiseerde (jeugd)hulp.
Sinds 2015 is Aalsmeer JOGG gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het college wil graag door
met JOGG, omdat een gezonde levensstijl onder jongeren een blijvend aandachtspunt is en veel
gezondheidsproblemen voorkomt

Werken aan economisch perspectief
Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. Om die economische kracht te versterken
heeft de raad vorig jaar de economische uitvoeringsagenda vastgesteld. Onderdeel daarvan is ZAAI,
een programma dat startende ondernemers in Aalsmeer helpt succesvol te ondernemen. Vanwege de
goede resultaten heeft het college de wens om ZAAI voort te zetten in 2017-2018 en 2019. Met de
uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme werken we samen met ondernemers aan versterking en
promotie van de sector. In december 2016 heeft de raad het duurzaamheidsbeleid vastgesteld waarin
de gemeente inzet op fossielvrij, de circulaire economie en de inclusieve stad. Het
duurzaamheidsbeleid heeft raakvlakken met vrijwel alle andere beleidsterreinen.

Je thuis voelen in Aalsmeer
De gemeente heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de vernieuwing en het onderhoud van de
openbare ruimte, (sport)faciliteiten en voorzieningen. Veel plannen zijn gerealiseerd. Voor de
komende jaren staat nog een aantal projecten op de planning. Zo zijn op het voetbalcomplex
Beethovenlaan renovatie van een bestaand kunstgrasveld en extra verlichting nodig.
Naast goed onderwijs is het belangrijk dat scholen goed zijn gehuisvest. De Mikado biedt onderdak
aan drie basisscholen en kinderopvang. Ondanks verschillende maatregelen zijn er al jaren klachten
over het binnenklimaat in de school. De gemeente is bereid bij te dragen aan verbetering van klimaat
in de school. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar vooral om kinderen een gezonde
leeromgeving te bieden.
Met het buurthuis van de toekomst slaat het college een nieuwe weg in ten aanzien van
maatschappelijk vastgoed. In dit concept gaan instellingen en verenigingen accommodaties delen,
waardoor er meer onderlinge samenwerking en betrokkenheid ontstaat. Daarnaast is multifunctioneel
gebruik van het maatschappelijk vastgoed efficiënter. De gemeente heeft in dit concept een
faciliterende rol richting organisaties en verenigingen. ESA BV neemt de exploitatie en het beheer van
het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed over. Er zijn middelen nodig voor het opzetten en beheren
van een digitaal systeem hiervoor.

Schiphol: betere balans tussen groei en leefbaarheid
Het college vindt dat er een betere balans moet komen tussen groei van de luchthaven enerzijds en
leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving voor Aalsmeer anderzijds. Dit jaar beginnen de
onderhandelingen voor een nieuw akkoord over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Om de
belangen van Aalsmeer in het Schiphol dossier goed te behartigen heeft de gemeente extra capaciteit
nodig. Daarbij heeft zij extra capaciteit nodig voor de begeleiding van de leefbaarheidsprojecten voor
de tweede tranche van SLS.
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Goed wonen in Aalsmeer
De woonagenda vormt de leidraad voor het woningbouwbeleid in Aalsmeer. De gemeente gaat verder
met de uitvoering van de woonagenda, gericht op verschillende doelgroepen. De komende twee jaar
worden woningen voor jongeren gebouwd op het VVA-terrein. Er komen seniorenwoningen aan de
Spoorlaan en Roerdomplaan/ Meervalstraat en alle woningbouwprojecten bieden sociale
woningbouwwoningen, zorgwoningen en woningen voor middeninkomens.

Gemeentefonds
Op dit moment beschikken we nog niet over de mei/juni circulaire van het Rijk. We gaan er voorzichtig
vanuit dat de mei/juni circulaire de nominale ontwikkeling compenseert. Bij de begroting 2018 weten
we of de mei/juni circulaire hier voldoende in voorziet of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.
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LEESWIJZER

De Lentenota is als volgt opgebouwd:

Deel 1: Financiële meerjarenbegroting
Deel 2: Programma’s effecten van het uivoeringsjaar 2017
Deel 3: Risico’s en uitgangspunten voor de programmabegroting
Deel 4: Bijlagen

Deel 1
In deel 1 is het financieel meerjarenbeeld 2017 tot en met 2022 opgenomen. Hierbij dient de
programmabegroting 2017 als basis, maar ook de tussentijdse rapportages, de jaarrekening 2016 en
informatie die nu beschikbaar is, worden zoals gebruikelijk bij het opstellen van het meerjarenbeeld
verwerkt.
In de toelichting op het financieel meerjarenbeeld wordt ingegaan op de autonome ontwikkelingen en
de voorstellen voor nieuw beleid. De toelichting op de doorwerking van mutaties uit het uitvoeringsjaar
2017 vindt u in het tweede deel van de Lentenota en worden hier alleen als totaalregel in het
meerjarenbeeld opgenomen. Ook is in deel 1 een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de
algemene vrije reserve en het investeringsplan 2017 en 2018.

In de tabellen geldt voor alle bedragen dat zij zijn opgenomen als duizendtal en dus met € 1.000
moeten worden vermenigvuldigd. Opgenomen bedragen zijn afgerond op hele duizendtallen.

Deel 2
In dit deel wordt ingegaan op de reeds genomen B&W- en raadsbesluiten, de voorstellen voor
bestaand beleid en nieuw beleid en de mutaties reserves.

Voorgestelde mutaties waarvan het niveau van zowel de uitgaven als de inkomsten toeneemt worden
toegelicht onder het kopje begrotingsrechtmatigheid. Per saldo heeft het geen invloed op het resultaat.
Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting.
Het budgetrecht is geregeld in de Gemeentewet en het BBV.

Conform de Financiële verordening Aalsmeer, vastgesteld op 20 april 2017, worden alle afzonderlijke
posten > € 40.000 toegelicht, alsmede lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die
bestuurlijk relevant zijn. Uitzondering hierbij zijn de voorstellen voor nieuw beleid, die allemaal van een
toelichting zijn voorzien. De bedragen < € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet
nader toegelicht.

Deel 3
In dit deel geven wij een actualisatie van de risico’s zoals opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen van in de programmabegroting en jaarrekening. Deze actualisatie zal in de
programmabegroting meegenomen worden in de berekening van het weerstandsvermogen. In deel 3
treft u ook een overzicht van de uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2018
aan.

Deel 4
Hier worden samenvattende overzichten en bijlage van de Lentenota weergegeven.

Planning behandeling Lentenota
29  juni Behandeling van de Lentenota in de raad
6 juli Vaststelling Lentenota in de raad
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DEEL 1. Financieel meerjarenbeeld



Gemeente Aalsmeer

Lentenota 2017 8

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

In dit deel wordt ingegaan op het financieel meerjarenbeeld voor de jaren 2017 tot en met 2022 en
wordt een voorstel gedaan hoe we toewerken naar het begrotingsproces 2018.
We presenteren de mutaties in dit deel niet per programma maar clusteren ze op inhoudelijk thema.
Ook wordt een overzicht gegeven van de algemene vrije reserve, inclusief de voorgestelde
wijzigingen. In dit deel treft u de investeringstranche 2017 en 2018 aan.

1. Meerjarenbeeld explotatie
In onderstaande  tabel  ziet u het huidige en bijgestelde meerjarenbeeld voor de jaren 2017 tot en met
2022 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 incl. 1e wijziging.

Financieel meerjarenbeeld
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Saldo begroting na 1e wijziging V 81 642 1.727 2.233 2.233 2.233

Autonoom
Correctie jaarschijf N 113 113
Tekort stelpost nominaal N 339 161 144 144 144
Stelpost compensatie nominale
ontwikkeling van de mei/juni- circulaire

V 339 161 144 144 144

Wegvallen inkomsten precario N 1.556
Kostendekkendheid afval N 83 83 83 83 83
Kostendekkendheid riool N 219 219 219 219 219
Vrijval stelpost sociaal domein V 250 250 250 250 250 250
Implementatie omgevingswet N 50 199 0 0 0 0
Digitalisering N pm pm pm pm pm pm

uitvoeringsjaar 2017 (toegelicht in deel 2) N 220 90
V 8 8 8 8

Nieuw beleid N 58 522 368 299 256 256

Saldo N 221
V 3 1.315 1.890 1.820 264

De mutaties en ontwikkeling van  het meerjarenbeeld kunnen als volgt worden toegelicht. Voor de
ontwikkeling van de algemene vrije reserve verwijzen wij u naar pagina 23.

Autonome mutaties

Het saldo van de begroting na 1e wijziging is gebaseerd op de septembercirculaire 2017. De mei/juni
circulaire van het Rijk is bij het schrijven van de Lentenota nog niet beschikbaar. Voor het opstellen
van de begroting zullen wij ons baseren op de mei/juni circulaire. Over de financiële gevolgen van
deze circulaire wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

Correctie jaarschijf
Dit betreffen technische mutaties die met name te maken hebben met de stelpost kapitaallasten voor
economisch nut (€ 50.000) en maatschappelijk nut (€ 72.000).
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Nominale ontwikkeling
Bij het schrijven van deze Lentenota 2017 kan niet worden beschikt over de mei/juni circulaire
Gemeentefonds. Daarom wordt in deze Lentenota met een voorzichtige aanname gewerkt. We gaan
ervan uit dat de ontwikkeling van de mei/juni circulaire minstens de nu bekende nominale ontwikkeling
compenseert.

nominale ontwikkeling 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Doorwerking looncompensatie 2017 N 227 227 227 227 227
Indexering dienstverleningsbijdrage N 359 359 359 359 359
Indexering materiële baten V -281 -281 -281 -281 -281
Indexering materiële lasten N 524 524 524 524 524
Indexering salarissen lokaal Aalsmeer N 58 58 58 58 58
stelpost nominaal V -548 -726 -743 -743 -743
Tekort stelpost nominaal N 339 161 144 144 144

De nominale ontwikkelingen bestaan uit een aantal componenten. Allereerst de naculculatie over
2017. De sociale lasten stijgen per 1 januari 2017 in werkelijkheid met 1,1% terwijl rekening was
gehouden met een trendmatige stijging van 0,4%. Daarnaast leidt de invoering van het individueel
keuze budget (IKB) tot een aanvullend looneffect. Voor de begrotingskaders 2018 wordt aanvullend
uitgegaan van een nieuwe loonontwikkeling van 2,75%. Dit omvat:
∂ 0,5% “overloop”  van de geraamde salarismaatregel per 1 mei 2017 (4/12 x 1,5%)
∂ een aanvullende cao salarismaatregel 2018 van 1,5% op jaarbasis
∂ een aanname voor mutatie sociale lasten per 1 januari 2018 van 0,75%. Dit is iets hoger dan de

trendmatige circa 0,5% vanwege een ook voor 2018 verwachte hogere stijging abp premie.

Voor de begrotingskaders 2018 wordt uitgegaan van een prijscompensatie van 2%. Dit is het saldo
van een nacalculatie van +0,55% over 2016/17 en een nieuwe raming 2018 van 1,45%. Dit is
gebaseerd op de IMOC-cijfers van het CPB, opgave maart 2017 (IMOC=indexcijfer materiële
overheidsconsumptie).  Beide ontwikkelingen leiden op nominaal gebied voor Aalsmeer tot een
indexering van de dienstverleningsbijdrage, de lokale salarislasten en op de programmabudgetten
opgenomen materiële lasten.
Daartegenover staat de vrijval van de stelpost nominaal die nog structureel in de begroting 2017 was
opgenomen en het effect van indexering op onze tarieven.

Wegvallen inkomsten precario
Het Rijk heeft de overgangstermijn teruggebracht naar 5 jaar waarmee de mogelijkheid om precario te
heffen voor de gemeente Aalsmeer per 1 januari 2022 eindigt. Door hier nu al vroegtijdig rekening
mee te houden en een meerjarenbeeld van 6 jaar te presenteren in plaats van de gebruikelijke 5 jaar,
zijn we transparant in de gevolgen van het wegvallen van deze inkomsten.

Kostendekkendheid afval
Welke kosten van de gemeente aan de afvalstoffenheffing worden toegerekend is opnieuw
beoordeeld op basis van de richtlijnen die de VNG hiervoor heeft opgesteld. Hieruit is naar voren
gekomen dat de toerekening van veegkosten aan de afvalstoffenheffing in Aalsmeer aan de hoge kant
is. Het college zal voorstellen dit ingaande 2018 te corrigeren.

Kostendekkendheid riool
Ook de kosten die de gemeente toerekent aan activiteiten op het gebied van riolering en onderdeel
uitmaken van de bepaling van de rioolheffing, zijn opnieuw bezien. Het college stelt voor deze kosten
ingaande 2018 te verlagen. Om te grote schommelingen in het tarief bij het wegvallen van de
incidentele teruggave in 2019 te voorkomen wordt de afwijking van de rioolheffing ten opzichte van
2017 (excl. incidentele teruggave) gemaximeerd op de afgesproken 65,- . Verschillen worden
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gedoteerd aan de voorziening rioolheffing. Uitgangspunt voor de tariefstelling riolering is het GRP t/m
2020.

Stelpost sociaal domein
Bij de Lentenota 2015 leek het verdeelmodeel bijstand vanuit het Rijk niet toereikend om de
verwachte bijstandsuitgaven te kunnen financieren. Hiervoor is toen een stelpost gevormd om
eventuele extra kosten bijstand te kunnen financieren. Ondertussen is gebleken dat de middelen die
op basis van het verdeelmodel beschikbaar komen voor bijstandsuitgaven voldoende zijn. Er is
derhalve geen noodzaak meer deze stelpost te handhaven in het meerjarenbeeld.

Implementatie omgevingswet
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Implementatie omgevingswet 50 199 0 0 0 0

De invoering en de implementatie van de Omgevingswet betreft een omvangrijk en complex proces
dat vele jaren in beslag zal nemen. De ontwikkelingsrichting van de regelgeving en het gedachtegoed
zoals de Omgevingswet die voorstaat is helder. Dit in tegenstelling tot de uitwerking. Het
gedachtegoed behelst het streven naar meer samenhang, integraliteit, transparantie, duurzaamheid,
snellere procedures en meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de initiatiefnemers, burgers
en bedrijven. Dit gedachtegoed wordt door iedereen onderschreven en uitgedragen. Daar ligt dan ook,
met de onzekerheid van de feitelijke regelgeving en ontwikkeling van de digitale ruggengraat van het
Omgevingswetstelsel, de uitdaging voor de gemeente Aalsmeer en de organisatie AA voor de
komende jaren. Afwachten en niets doen is geen optie. Een realistisch en pragmatisch programma
met als doel het succesvol invoeren van en werken met de Omgevingswet kan zowel voor de lange
termijn als de korte termijn houvast bieden op activiteiten, producten, kosten en resultaten.
Wij kiezen voor een geleidelijke implementatiestrategie: doen wat nodig is, en leren op basis van
experimenten en pilots.

Voor de jaren 2017 en 2018 kiezen we er allereerst voor de basis op orde te brengen in de bestaande
processen. Tegelijkertijd zullen we de positie van Aalsmeer in relatie tot de omgeving (regio) in beeld
brengen. Met pilots en experimenten in de geest van de Omgevingswet zullen we ervaring opdoen en
inspelen op trends en ontwikkelingen. Op deze manier bereiden we ons voor op de daadwerkelijke
implementatie van de omgevingswet. Daarbij zal niet alleen de binnenwereld van digitalisering
aandacht krijgen maar zeker ook de (uitleg aan de) buitenwereld.

Programma digitaal werken
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Programma digitaal werken pm pm pm pm pm pm

De AA organisatie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente Aalsmeer. Op het
gebied van digitalisering zijn er sinds de start van de samenwerking nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van digitalisering op de gemeenten afgekomen. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden
moeten gemeenten investeren in hun eigen digitalisering. De kosten voor de gemeentelijke ambities
en eisen die de huidige maatschappij aan gemeenten stelt zitten onvoldoende in de bestaande ICT
budgetten.
In de AA organisatie wordt in de aanpak onderscheid gemaakt in het traject digitaal werken of “first
things first” en het traject “Digitale transformatie”. Beide projecten zijn nodig om onze inwoners en
bedrijven 24/7 de mogelijkheid te bieden producten en diensten digitaal aan te vragen en te voldoen
aan wettelijke vereisten; aanstaande wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht, de
Bekendmakingswet en de Wet Generieke Digitale infrastructuur. Deze transformatie in digitalisering
verhoogt de snelheid waarmee inwoners en bedrijven zaken kunnen doen met de gemeente. Het
voorkomt wachttijden en in veel gevallen een gang naar het gemeentehuis. Dit maakt dat de
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processen sneller en efficiënter gaan verlopen. De noodzaak om de digitalisering nu op te pakken is
groot; de samenleving en wetgever vragen erom.
Forse investeringen (structureel en incidenteel) zullen nodig zijn. Het nog vast te stellen aandeel van
Aalsmeer in het Programma Digitaal Werken als pm opgenomen in deze Lentenota. Wij verwachten
voor de begrotingsbehandeling inzicht te hebben op de consequenties en u hierover verder te kunnen
informeren.

Nieuwbeleid
Het nieuw beleid wordt geclusterd toegelicht. Hier wordt een andere clustering gehanteerd dan in deel
twee waar de mutaties per programma worden toegelicht.

Nieuw beleid
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sociaal domein N 198 100 80 37 37
Onderwijs N 5 91 91 78 78 78
Dossier Schiphol N 18 35
Duurzame organisatie Aalsmeer N 15 25
Overig N 20 125 120 85 85 85
Investeringstranche 2017-2018 N 48 56 56 56 56

Totaal nieuw beleid N 58 522 368 299 256 256
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Toelichting nieuw beleid: Sociaal domein

Nieuw beleid

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Resterende middelen sociaal domein
Voordeel sociaal domein 131 251 244 212 212 212
Uitvoeringskosten G2 sociaal domein 65 65 65 65
Totaal resterende middelen 131 251 309 277 277 277

Inzet resterende middelen

Formatieuitbreiding Jeugdhulpverlening 22 203 203 151 151 151
Gezinscoaching 81 81 81 81 81
Individuele trajectbegeleiding 82 82 82 82 82
JOGG 2e fase 43 43 43

Toename klanten schuldhulpverlening 25 25
Pilot coordinator thuisadmin. Humanitas 8 15
Onvoorzien sociaal domein 77
Sociaal domein 0 198 100 80 37 37

Resterende middelen sociaal domein
In het raadsvoorstel “overdracht taken, middelen en personeel Samenwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn naar Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen” wordt voor een
periode van 4 jaar (2015-2018) € 65.000 uit de programma begroting Aalsmeer gehaald voor de
regeling van het hoofd G2. Afgesproken is dat na  afloop van de verplichtingen voor deze functionaris
door Aalsmeer en Amstelveen wordt bekeken of het bedrag van € 65.000 nodig is voor de uitvoering
door de ambtelijke organisatie. Dit bedrag valt vanaf 2019 vrij binnen het cluster sociaal domein.

De transitie in het sociaal domein is ondertussen in het stadium beland dat er op basis van eigen
ervaringen ramingen te maken zijn over het uitgaven verloop. Dit betekent verschuivingen binnen het
sociaal domein op de onderdelen jeugd, Wmo, participatie en overig. De herschikking kan binnen de
kaders van het sociaal domein plaatsvinden en treft u onderstaand aan: in de kolom raming na
lentenota treft u per jaar de nieuwe totaal ramingen aan voor jeugd, Wmo, participatie en
volksgezondheid (GGD). De met deze herschikking gepaard gaande resterende middelen worden
ingezet voor verdere versterking van onze preventieve aanpak.

bedragen x 1.000 euro's
Saldo 2017 voor raming 2017Saldo 2018 voor raming 2018 Saldo 2019 voor raming 2019Saldo 2020 voor raming 2020

Omschrijving lentenota na lentenota lentenota na lentenota lentenota na lentenota lentenota na lentenota

Jeugd (nieuwe & bestaande taken)
totaal jeugd 4.701 5.851 4.612 5.637 4.612 5.637 4.609 5.637

Zorg (Wmo nieuw & bestaand)
totaal wmo 5.746 4.966 5.732 4.972 5.704 4.972 5.720 4.972

Werk
totaal participatie 2.942 2.451 2.895 2.383 2.909 2.311 2.851 2.298

Overig (volksgezondheid)
totaal overig 1.048 1.038 1.048 1.044 1.048 1.044 1.048 1.044

TOTAAL 14.437 14.306 14.287 14.036 14.273 13.964 14.228 13.951
resterende middelen sociaal domein 131 251 309 277

Inzet resterende middelen
Eind 2014 is de beleidsnota jeugdhulp “Voor de jeugd van Aalsmeer” vastgesteld. Daarin is
beschreven dat er meer nadruk moet komen op preventie. Ten tijde van de decentralisatie van de
jeugdhulp in 2015 en 2016 lag de prioriteit nog sterk bij zorgcontinuïteit van de (zwaardere) jeugdhulp,
om risico’s te beperken. Het bestaande preventiebeleid is voortgezet. Vanaf 2017 en 2018 willen we
de ingezette lijn naar meer preventie verder vormgeven.
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Met het preventief jeugd- en onderwijsbeleid willen we het volgende bereiken:
1. Kinderen groeien gezond en veilig op.
2. Investeren in de jeugd levert (op termijn) maatschappelijke winst op.
3. De diversiteit van talenten bij kinderen in het onderwijs, sport en expressie stimuleren met

behulp van o.a. algemene voorzieningen zoals sport- en cultuurverenigingen en
jongerenvoorzieningen.

4. Een goede signaleringsfunctie zodat problemen snel aangepakt kunnen worden.
5. Preventieve voorzieningen leiden tot een kleiner beroep op intensieve vormen van zorg en

ondersteuning.

Het vroeg signaleren van (beginnende) problemen is een belangrijk thema binnen preventie. Het
onderwijs en de kinderopvang, waar immers bijna alle kinderen komen, zijn daarbij van groot belang.
Door gemeentelijke jeugdhulpverleners in te zetten op de scholen komen zorgsignalen sneller op de
juiste plek en kan problematiek direct aangepakt worden. Op deze wijze wordt laagdrempelige
jeugdhulp dichtbij het kind georganiseerd.
Preventie is bedoeld om te voorkomen dat problemen groter worden. Dat kan ook in situaties waar al
veel problemen zijn, zoals bijvoorbeeld  in gezinnen waar problematiek van generatie op generatie
overgaat. Dat uit zich bijvoorbeeld in opvoedingsonmacht, schuldenproblematiek, het niet afmaken
van een opleiding, werkloosheid en armoede.  Met de inzet van gezinscoaches en individuele
trajectbegeleiding (ITB) wordt beoogd een toekomstperspectief voor de lange termijn te bieden.
Ten slotte wordt met JOGG beoogd om een gezonde levensstijl te bevorderen. Jong geleerd is oud
gedaan.

Formatieuitbreiding Jeugdhulpverlening
Door de extra preventieve inzet op scholen, voor- en vroegschoolse educatie (VVE),  kinderopvang en
bij huisartsen neemt het aantal hulpvragen van gezinnen toe. In 2016 heeft de raad ingestemd met
structurele extra capaciteit voor jeugdhulpverlening. Waar het structurele karakter (nog) niet volledig
duidelijk was, is incidenteel om een uitbreiding van het uitvoeringsbudget gevraagd. Dit heeft voor
2017 geleid tot incidentele versterking van vier professionals. In 2017 is gebleken dat deze uitbreiding
structureel nodig is. Het aantal hulpvragen via jeugdhulpverlening is fors gestegen en zonder deze
professionals worden wettelijke termijnen voor afhandeling aanvragen niet gehaald. Daarnaast zijn
extra professionals nodig vanwege de beëindiging van het schoolmaatschappelijk werk in het
Aalsmeerse primair onderwijs per 1 januari 2018 en het integreren van deze functie met de
jeugdhulpverlening op basisscholen.
Het is de verwachting dat dit over een aantal jaren tot een daling van de kosten gaat leiden in de
gespecialiseerde jeugdhulp en de Wmo.

Gezinscoaching
Onderzoek naar gezinnen in de afgelopen jaren heeft laten zien dat preventief ingrijpen loont. Met
preventieve inzet worden zwaardere hulpvragen voorkomen. Aalsmeer wil voorkomen dat (jonge)
kwetsbare gezinnen zwaardere hulpverlening nodig gaan hebben. Met de structurele inzet van de
gezinscoaches in gezinnen met transgeneratieve problematiek heeft de gemeente zich tot doel
gesteld effectiever en goedkoper ondersteuning te bieden. Na anderhalf jaar inzet van gezinscoaches
zien we dat hun inzet inderdaad effectiever is: er is minder sprake van stapeling van dure zorg.
Gezien het aantal gezinnen dat gezinscoaching nodig heeft, willen we het aantal uren gezinscoaching
uitbreiden van 40 naar 64 uur. De gezinscoaches (2 x 32 uur) treden na besluitvorming van de
gemeenteraad in dienst bij de AA organisatie.

Individuele trajectbegeleiding
In deze zich snel ontwikkelende samenleving haken jongeren met een lagere opleiding, waaronder
ook jongeren met beperkingen, eerder af en zijn daardoor kwetsbaar en zorgmijdend. Het aantal
neemt toe in Aalsmeer. De kracht van de individuele trajectbegeleiding (ITB) zit in het opsporen en
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benaderen van deze jongeren en een positief rolmodel te bieden. Daarnaast worden successen
geboekt in de samenwerking met de Raad van de Kinderbescherming, justitie, reclassering en
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zoals Bascule en de Waag. De huidige ingehuurde
kennis en deskundigheid mag niet verloren gaan en moet overdraagbaar zijn naar professionals met
dezelfde houding, competenties en inzet. Op dit moment worden geen jongeren meer doorverwezen
naar de ITB-er omdat de maximale caseload is benut.  Er komen echter meer jongeren in aanmerking
voor deze zware vorm van ITB. Na besluitvorming van de gemeenteraad willen we twee ITB-ers voor
24 uur per week in dienst nemen.

JOGG 2e fase
Vanaf 2015 is de integrale Jongeren Op Gezond Gewicht aanpak (hierna te noemen JOGG)
ingevoerd in de gemeente Aalsmeer. De JOGG-aanpak kent drie fases die gericht zijn op het borgen
van beleid rondom het creëren van een gezonde omgeving waarin jongeren met een gezonde leefstijl
kunnen opgroeien. 2015 t/m 2017 stonden in het teken van de 1e fase, namelijk de ‘implementatie-
fase’. De 2e fase (2018-2020) staat in het teken van ‘borging’, het behalen van (nog meer) resultaten
op gedrag en een toename van het aantal jongeren op gezond gewicht. Het Kernteam preventie
Aalsmeer, waar zorgaanbieders, scholen en gemeente zijn vertegenwoordigd, draagt mede bij aan
deze borging.

Toename klanten schuldhulpverlening
Het afgelopen jaar is het aantal aanmeldgesprekken en het aantal aanvragen toegenomen. Daarnaast
is er meer capaciteit benodigd voor de uitvoering van de crisisdienst (ter voorkoming van
huisuitzettingen) en voor de aanpak Vroeg Eropaf.

Pilot coördinator thuisadministratie Humanitas
Gezien de omvang en de zwaarte van de problematiek waarmee vrijwilligers van de thuisadministratie
worden geconfronteerd, wil Humanitas deze taak positioneren bij een betaalde coördinator. Het is
reëel te verwachten dat er op niet al te lange termijn een besluit zal vallen over een financiële
betrokkenheid vanuit de gemeente. Om een integrale afweging mogelijk te maken is er voor gekozen
om bij de Lentenota deze kosten in beeld te brengen.

Onvoorzien sociaal domein
In 2017 resteert een kleine post onvoorzien sociaal domein van € 77.000 welke we vasthouden voor
mogelijke tegenvallers gedurende het jaar.

Sociaal domein
De genoemde bedragen onderaan in bovenstaande tabel onder sociaal domein zijn bij het voortzetten
van het ingezette preventieve beleid nodig uit de algemene middelen.
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Toelichting nieuw beleid: Onderwijs

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Voor- en vroegschoolse educatie 49 49 49 49 49
Topsportvriendelijke scholen, subsidie 5 10 10 10 10 10
Kwalificatieplicht en RMC-functie 19 19 19 19 19
Leerplicht 14 14
Onderwijs 5 91 91 78 78 78

Voor- en vroegschoolse (VVE) educatie
Voor VVE hebben we een wettelijke taak, ten aanzien van de peuterplekken een maatschappelijke
taak en verantwoordelijkheid. De bestaande Rijksvergoeding doeluitkering Peuterwerk komt te
vervallen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe vergoedingsregeling Voorschoolse voorzieningen,
deze is echter bestemd voor een nieuwe taak c.q. uitbreiding van het aantal plekken. Tegenover de
wegvallende middelen staan geen wegvallende uitgaven. Op landelijk niveau hangt het wegvallen van
de middelen samen met een harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In Aalsmeer
heeft deze harmonisatie al enige jaren geleden plaatsgevonden. Zonder aanvullende middelen zijn er
onvoldoende middelen om de beleidsopdracht vanuit het Rijk uit te voeren en het ingezette beleid in
Aalsmeer voort te zetten.

Topsportvriendelijke scholen
In 2016 is de gemeente gestart met een pilot programma Topsportvriendelijke scholen, een
programma dat wordt ondersteund door het Olympisch Netwerk/NOC*NSF. Deze pilot is succesvol
gebleken. Het college is van mening dat extra begeleiding van getalenteerde leerlingen ondersteuning
verdient, in lijn met een van de doelstellingen van het preventief jeugdbeleid en stelt voor het
programma voort te zetten.

Kwalificatieplicht en RMC functie (regionaal meldpunt en coordinatie, ter voorkoming van voortijdig
schoolverlaten)
Aalsmeer geeft in regionaal verband invulling aan de RMC-functie en de Kwalificatieplicht. Doel
hiervan is om ervoor te zorgen dat jongeren een startkwalificatie behalen en niet voortijdig stoppen
met het volgen van onderwijs. De bekostiging vindt tot dusver plaats via middelen die we ontvangen
uit een Rijksbijdrageregeling via centrumgemeente Amsterdam. In eerste instantie was daarbij in het
verleden sprake van overschotten uit deze geoormerkte gelden die zijn gereserveerd. De
achterliggende jaren is deze reserve ingezet om het inspanningsniveau te verhogen. De reserve raakt
nu uitgeput, maar we willen de uitvoering van wettelijke taken RMC-functie en Kwalificatieplicht
minimaal op het huidige inspanningsniveau handhaven. Dit vraagt op regionaal niveau een structurele
eigen bijdrage van de gemeenten van  € 89.000. Het aandeel van Aalsmeer hierin is € 19.000.

Vanwege een toename van het aantal verzuimmeldingen voor de kwalificatieplicht en RMC en extra
taken vanuit het Rijk voor het bereiken van een kwetsbare doelgroep jongeren en een groep voortijdig
schoolverlaters, wordt momenteel onderzocht of en hoe we hier met de huidige capaciteit vorm aan
kunnen geven. Als dit leidt tot wijzigingen informeert het college de raad hierover bij de begroting
2018.



Gemeente Aalsmeer

Lentenota 2017 16

Leerplicht
Door preventief in te zetten op contacten met en advisering van scholen, wordt eerder gemeld en
worden leerlingen en potentieel voortijdig schoolverlaters eerder gezien en met hen gesproken. De
investering in preventieve inzet leidt tot maatschappelijke winst in de toekomst. Om de ingezette
preventieve aanpak door leerplichtambtenaren te continueren is meer administratieve ondersteuning
van deze leerplichtambtenaren nodig. Het college stelt voor 24 uur per week extra administratieve
ondersteuning voor de jaren 2018 en 2019. De kosten worden op basis van de geldende afspraken
verdeeld tussen Aalsmeer en Amstelveen gedeeld. We zien een trend dat de zaken waar leerplicht bij
is betrokken complexer worden. In het basisonderwijs wordt de inzet door leerplicht vanaf 2018
afgestemd op de inzet door jeugdhulpverleners in de scholen. De extra administratieve ondersteuning
wordt in 2019 geevalueerd.

Toelichting nieuw beleid: schiphol dossier
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dossier Schiphol 18 35

Naar aanleiding van de adviesvragen van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de
Omgevingsraad Schiphol (ORS) over de toekomstbestendigheid van het Nieuwe Normen- en
Handhavingstelsel (NNHS) en over wonen en vliegen is onder leiding van de procesregie van dhr.
Alders tussen de partijen een plan van aanpak overeengekomen voor de advisering dat tevens
voorziet in een nieuw akkoord op hoofdlijnen over de ontwikkeling van Schiphol op de middellange
termijn (tot 2030). Om voor de korte termijn de de Aalsmeerse belangen op het Schiphol dossier te
kunnen behartigen is extra budget nodig op het totale pakket Schiphol. Dit budget wordt ingezet ten
behoeve van formatie om het participatietraject in relatie tot de tweede tranche van de SLS te
begeleiden. Daarnaast wordt het budget flexibel ingezet vanwege de diversiteit aan vraagstukken en
gewenste expertise ten behoeve van formatie c.q. externe advies- dan wel onderzoeksopdrachten ter
ondersteuning van de Aalsmeerse belangen.

Toelichting nieuw beleid: duurzame organisatie Aalsmeer
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Duurzame organisatie Aalsmeer 15 25

Aalsmeer heeft vanaf december 2016 een nieuw duurzaamheidsbeleid waarin wordt ingezet op
fossielvrij, circulaire economie en inclusieve stad.  Aalsmeer heeft  bijvoorbeeld de intentie om in 2040
fossielvrij te zijn. Voor de gemeentelijke organisatie AA is de ambitie opgenomen om in 2030
uitstootvrij te zijn. Om dat te bereiken moet een flinke slag gemaakt worden en is een
koersverandering nodig binnen de gemeentelijke organisatie. Momenteel is er structureel een budget
van € 50.000  beschikbaar voor verduurzamingsmaatregelen in Aalsmeer. Dat budget wordt breed
ingezet maar vooral voor externe projecten en initiatieven.  Als start wordt een routekaart opgesteld
waarin de nodige acties per afdeling en domein worden opgesteld. Om inzicht te krijgen in welke
concrete zaken er voor dit bedrag worden gedaan wordt voor de programmabegroting 2018 een
collegevoorstel voorbereid.
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Toelichting nieuw beleid: overige

Buurthuis van de toekomst
Het concept van het Buurthuis van de Toekomst is veelomvattend. Sportverenigingen, scholen,
culturele instellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk delen hun accommodaties en
werken samen aan activiteiten voor de samenleving. Accommodaties zijn niet langer alleen in het
weekend of ‘s avonds open, maar worden – bij wijze van spreken – 24 uur per dag, zeven dagen per
week gebruikt. De besturen van de verenigingen en instellingen weten vanuit hun eigen ervaring en
expertise wat er speelt in de wijk. Zij weten wat er aan activiteiten nodig is en bepalen die, in
samenspraak met hun leden, ook grotendeels zelf. Dit zorgt voor een grote mate van betrokkenheid.
De rol van de gemeente verandert hierdoor: in plaats van het aanbieden van activiteiten richt zij zich
op het ondersteunen en faciliteren van verenigingen en instellingen. Dankzij nieuwe gebruikers krijgen
accommodaties meer bekendheid en meer aanloop. Met deze nieuwe bezoekers ontstaat een
kruisbestuiving omdat zij interesse hebben in het overige aanbod aan activiteiten of zich melden als
vrijwilliger. De vrijwilligers van de bingovereniging, die is ondergebracht bij de plaatselijke
voetbalvereniging, draaien bijvoorbeeld bardiensten tijdens wedstrijden van de voetbalclub. Het
concept geeft hiermee invulling aan de overgang van verzorgingsmaatschappij naar de civil society,
een situatie die door het college en raad gewenst is. De eigen verantwoordelijkheid van de
Aalsmeerse inwoners staat voorop. Het concept van het Buurthuis van de Toekomst dient daarmee
twee hoofddoelen:

1. 1)  het vergroten van sociale verbanden waarbij Aalsmeerders en Kudelstaarters met elkaar
activiteiten voor de samenleving ontplooien - de zachte component;

2. 2)  het efficiënt benutten van maatschappelijke gebouwen - de harde component.

Financiering ZAAI
ZAAI is een programma ontwikkeld door de gemeente  Amstelveen in 2013.  Aalsmeer is vanaf de
start partner geweest bij dit programma. In 2016 is Aalsmeer gestart met een eigen Aalsmeers
programma. ZAAI heeft als doel startende ondernemers in de gemeente Aalsmeer te helpen
succesvol te ondernemen. Vanwege de goede resultaten uit ZAAI  Aalsmeer 2016, de versterkte
relatie met de OA en het Jump-Start initiatief is de wens om ZAAI met gemeente subsidie te vervolgen
in 2017-2018 en 2019.

Aanpassing waardering WOZ woningen
Op 1 januari 2022 moeten voor de Wet WOZ alle woningen worden gewaardeerd op basis van de
gebruiksoppervlakte. Hiervoor moet het totale bestand van de woningen worden omgezet van inhoud
(m³) naar gebruiksoppervlakte (m²). Naar de stellige mening van de Waarderingskamer komt dit de
transparantie en het vertrouwen in de WOZ-waardering ten goede. Er ontstaat een betere aansluiting
met de markt die ook communiceert op basis van m².
Het doorvoeren van deze wijzing leidt jaarlijks tot extra kosten van € 20.000. Daarnaast is er sprake
van een substantiële toename van de WOZ-bezwaar- en beroepschriften en de daarmee gepaard
gaande proceskosten van€ 10.000.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Buurthuis van de toekomst 8 15 15 15 15 15
Financiering ZAAI 34 35
Aanpasing waardering WOZ woningen 30 30 30 30 30
Uitbreiding Bibob- beleid 9 9 9 9 9
Casusregisseur radicalisering 13 6
GGD Amstelland 31 31 31 31 31

Overig 20 125 120 85 85 85
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Uitbreiding Bibob
De burgemeesters van de Amstellandgemeenten hebben aangegeven de behoefte te hebben om het
Bibob-instrumentarium breed toe te passen. De wens bestaat om het toepassingsbereik van het
Bibob-beleid uit te breiden met vastgoed- en grondtransacties en bouwzaken met een bepaald
volume. (Georganiseerde) criminaliteit speelt zich niet alleen af in grote steden zoals Amsterdam. Het
risico is dat criminele activiteiten worden verlegd naar omringende gemeenten, waar het
toepassingsbereik van genoemde wet kleiner is en derhalve de preventieve werking ook gelimiteerd
is. Er lijkt vanuit dat oogpunt alle aanleiding voor de Amstelland gemeenten om het huidige Bibob-
beleid uit te breiden. Aalsmeer verwacht jaarlijks ongeveer 3 complexe Bibob-dossiers voor te leggen
aan het Bibob-bureau Amsterdam, de kosten zijn hierop gebasseerd.

Casusmanager radicalisering
De afgelopen jaren is een aantal Nederlanders gevoelig gebleken voor het radicaal Jihadisme. Een
deel heeft zich aangesloten bij groeperingen als IS. De verwachting is dat een deel van deze strijders
de komende jaren terugkeert naar West-Europa. Zij vormen in potentie een groot veiligheidsrisico. Met
het oog hierop hebben de Amstellandgemeenten afspraken gemaakt met het Actiecentrum Veiligheid
en Zorg (AcVZ) over de tijdelijke aanstelling van een casusregisseur Radicalisering.

OGZ Amstelland
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (OGZ) Amstelland stijgt
naar aanleiding van de begroting 2018 met € 31.000. Deze toename wordt veroorzaakt door de
toename van het aantal kinderen in de regio (€ 21.000) en het doorberekenen van de nominale
ontwikkeling (€ 10.000).

Toelichting nieuw beleid: investeringstranche 2017 en 2018 (economisch nut)
Jaarlijks wordt in de Lentenota het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er
gelijktijdig met de Lentenota een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het
“Uitvoeringsprogramma Werken Buitenruimte Aalsmeer 2017-2018” worden in de Lentenota 2017
voor de jaren 2017 en verder alleen de investeringen opgenomen die betrekking hebben op overige
investeringen economisch nut Algemeen plafond.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringstrache 2017 (incl nieuw beleid) N 84 84 84 84 84
Taakstelling herstelkosten areaal V 36 36 36 36 36
Investeringstranche 2018 N 9 9 9 9

Investeringstranche 2017-2018 N 0 48 56 56 56 56

Zoals vermeld in de eerste kolom op het gepresenteerde investeringsplan, zijn de investeringen in de
categorie 1, 2 of 3 ingedeeld. Deze categorieën hebben de volgende betekenis:

1 reeds goedgekeurd door de raad
2 reeds uitvoeringsbesluit door B&W
3 nog niet goedgekeurd door de raad
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Er resteert een tekort op de opgenomen stelpost kapitaallasten in 2017 van € 5.000 binnen het
algemeen plafond en € 79.000 voor nieuw beleid welke worden meegenomen in het totaalbeeld van
de begroting.

Vervanging kunsgrasmat 2e korfbalveld sportpark Calslagen
In de raad van 3 november 2016 is besloten om de vervanging van het 2e veld in 2017 te laten
uitvoeren.

Bedrijfsauto’s toezichthouders (neutraal)
Vanaf 2015 is DVO 2 met Meerlanden herzien en het toezicht belegd bij de afdeling Wijkbeheer. Voor
goed toezicht op het uitbestede werk en om klachten en meldingen adequaat te kunnen afhandelen
(service naar bewoners), is mobiliteit van de toezichthouders een belangrijke factor. Inzet van
bedrijfswagens is onvermijdelijk en noodzakelijk gebleken voor het werk gezien de omvang van het
areaal en de omvang van de takenpakketten. In de afgelopen twee jaar is sprake geweest van
shortlease van deze voertuigen. De kapitaallasten voor de aanschaf zullen gefinancierd worden
binnen het beleidsveld, hiervoor wordt een taakstelling opgenomen.

De Mikado
Het gebouw De Mikado (2008) bevat 3 basisscholen, kinderopvangruimten en een gymzaal. Het
complex heeft een ingewikkeld bouwproces gekend, waarbij onder meer sprake was van een
faillissement van de bouwer. Recent is uit onderzoek gebleken dat het binnenklimaat in delen van het
gebouw, ondanks alle reeds getroffen maatregelen, niet voldoet aan de afgesproken eisen uit het
Bouwbesluit (2003). De gemeente is bereid haar verantwoordelijkheid te nemen en deze gebreken te
herstellen. Hiervoor is een krediet van 0,5 mln. benodigd voor aanpassingen aan de installaties in het
gebouw. Uitgaande van een afschrijving van 15 jaar bedragen de kapitaallasten hiervan € 43.333.
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Investeringsplan 2018 en meerjarenbeeld
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Bovenstaande investeringen zijn aangemeld voor de investeringstranche 2018. U neemt nu nog geen
besluit over bovenstaande investeringen. Deze zijn ter kennisname opgenomen, besluitvorming volgt
bij de begroting 2018.

Vervanging kunsgrasveld (hoofdveld) sportpark Beethovenlaan
Het hoofdveld van sportpark Beethovenlaan voldoet niet meer op sportief-technische gronden en de
kunstgrasmat moet vervangen worden. Dit is gebleken tijdens de herkeuring van het hoofdveld door
KIWA ISA van 6 december 2016. De kosten van vervanging van de toplaag en kleine voorzieningen
zijn geraamd op € 380.000 excl. Btw. Er vindt nog een second opionion plaats op deze kostenraming.
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2. Ontwikkeling algemene vrije reserve

De algemene reserve van de gemeente Aalsmeer bedraagt € 18,5 mln. Dit bedrag is al jaren constant
en maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente Aalsmeer. In principe vinden
geen onttrekkingen of dotaties aan de algemene reserve plaats. Deze vinden plaats in de algemene
vrije reserve. De algemene vrije reserve is zoals de naam doet vermoeden vrij inzetbaar om
incidentele knelpunten in de begroting op te kunnen lossen. Het jaarrekeningsaldo 2016 is gedoteerd
aan de algemene vrije reserve.

Stand Algemene Vrije Reserve

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Verwachte stand per begin jaar 7.134 6.052 6.239 5.161 5.939 6.082

Stortingen
Rentetoevoeging 102 102 102 102 102 102
Actualisatie rentetoevoeging 41 41 41 41 41 41
Ontvlechting G2 65 65
Winstafdracht Proosdij 1.200 636
Resultaat jaarrekening 2016 4.597

Onttrekkingen
Burg.Kasteleinweg 1.221 1.221
Dekking verlaging afvalstoffenheffing 400
Dotatie reserve kap.lasten tbv verhuurbaar
maken Zwarteweg 77a

84

Sloop Bilderdammerweg 119 153
Opschonen VVA terrein en aanleggen
bouwweg

143

Toevoeging reserve Huis der gemeente 5.106

Verwachte stand per einde jaar 6.052 6.239 5.161 5.939 6.082 6.225

Toelichting

Rentetoevoeging (begroting 2017 en lentenota 2017)
De rente over de stand van de Algemene Vrije Reserve per 1 januari wordt toegevoegd aan de
reserve. In de lentenota wordt de rente met € 41.000 verhoogd naar de werkelijke stand van de
reserves per 1 januari 2017.

Ontvlechting G2 (begroting 2017)
In het raadsvoorstel “overdracht taken, middelen en personeel Samenwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn naar Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen” wordt voor een
periode van 4 jaar (2015-2018) € 65.000 uit de programma begroting Aalsmeer gehaald en gestort in
de algemene vrije reserve voor de regeling van het hoofd
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Winstafdracht Proosdij (raad 23 mei 2017)
Het project Proosdij-Noord wordt naar verwachting in 2020 afgerond. In verband met de uitgifte van de
resterende gronden wordt een tussentijdse winstneming van € 1,2 miljoen in 2018 verwacht en € 0,6
miljoen winstneming bij afsluiting van het project in 2020.
De winstnemingen zijn opgenomen in het raadsvoorstel Actualisering grondexploitaties ultimo 2016,
die in de raadsvergadering van 23 mei is vastgesteld als hamerstuk.

Burgemeester Kasteleinweg ( raad 7 juli 2016)
Op 3 december 2015 is de Nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen Aalsmeer 2015
vastgesteld. Hierin werden vijf voorzieningen genoemd die (ten dele) als bovenwijks kunnen worden
aangemerkt. De totale uitgaven hiervoor waren geraamd op € 11,6 miljoen, waarvan circa € 4 miljoen
nog niet gedekt was. Voor dekking van het tekort werd een gefaseerde inpassing in de
meerjarenbegroting voorgesteld. De herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg maakt
onderdeel uit van de projecten die hierin als bovenwijkse voorziening zijn aangewezen. Op 7 juli 2016
is het ontwerp voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg vastgesteld.

Dekking verlaging afvalstoffenheffing (begroting 2017)
Om uitvoering te geven aan de motie “boter bij de vis” is het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 30
verlaagd. Hiermee is een bedrag gemoeid van Є 400.000. Dit bedrag wordt gedekt ten laste van de
Algemene Vrije Reserve.

Dotatie reserve kapitaallasten ten behoeve van verhuurbaar maken Zwarteweg 77a (raad 20 april)
In het kader van de heroverweging maatschappelijk vastgoed is in 2016 besloten om door
multifunctioneel gebruik en clustering de gemeentelijke gebouwenvoorraad te verkleinen. In dat
verband komen onder meer de gebouwen Baccarastraat 15 en Roerdomplaan 3 vrij voor
herontwikkeling. Voor de huidige huurders is vervangende huisvesting gevonden in het pand
Zwarteweg 77a. Voor het verhuurbaar maken van dit pand is een bedrag € 84.000 benodigd.

Sloop Bilderdammerweg 119 (B&W 7 maart 2017)
De gemeente is eigenaar van een perceel gelegen tussen Bilderdammerweg 119 en Hoofdweg 146,
met daarop een kas en schuur. Voor de sloopwerkzaamheden van de kas en schuur  in verband met
asbestproblematiek is een bedrag van € 153.000 benodigd. Voorgesteld wordt om het bedrag te
onttrekken aan de Algemene Vrije reserve. De sloop is gepland in het najaar van 2017.

Opschonen VVA- terrein en aanleg bouwweg (raad 20 april 2017)
Het deelproject herinrichting VVA terrein maakt onderdeel uit van de Ontwikkelvisie Hornmeer. In
deze visie is als kader gesteld dat binnen dit gebied de opbrengsten van de woningbouwontwikkeling
gelijk zijn aan de kosten van de inrichting van het openbaar gebied. De kosten voor de inrichting van
het openbaar gebied gaan echter uit voor de baten uit woningbouw.
Voor het opschonen en prepareren van het voormalig VVA- terrein is een krediet benodigd van
€ 143.000. Vooruitlopend op de opbrengsten wordt het bedrag onttrokken aan de algemene vrije
reserve.

Toevoeging reserve “Huis der gemeente” (B&W 9 mei 2017)
Als los raadsvoorstel wordt tegelijk met de Lentenota het voorstel “huis der gemeente” ter
besluitvorming aan u voorgelegd. Onderdeel hiervan is € 5,1 miljoen uit de algemene vrije reserve te
doteren aan de reserve “huis der gemeente” om de verbouwing van het gemeentehuis mogelijk te
maken. Voor een toelichting wordt verwezen naar het seperate raadsvoorstel. Met deze onttrekking en
de reeds voorziene onttrekkingen zoals bovenstaand aangegeven is de algemene vrije reserve nog
steeds van voldoende omvang om incidentele wensen en tegenvallers te kunnen financieren.
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3. Ontwikkeling van de tarieven
In de Lentenota 2017 is voor alle tarieven rekening gehouden met een inflatiestijging in 2018 van 2%.
Zowel voor de belastingen (bijvoorbeeld OZB woningen en niet- woningen, hondenbelasting) als voor
de de retributies (bijv. afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges). De precariobelasting mag niet
verhoogd worden met de inflatiecomponent. Uitgangspunt bij de tarieven voor leges,
afvalstoffenheffing, rioolheffing is maximaal 100% kostendekkendheid. Alle kosten die toegerekend
kunnen worden, worden doorvertaald in de verschillende tarieven.

Rioolheffing
Om te grote schommelingen in het tarief riolering te voorkomen wordt de afwijking van de rioolheffing
gemaximeerd op de incidentele teruggave zoals deze is afgesproken voor 2018 (€ 65,-). Een
eventueel restant blijft in de (egalisatie)voorziening beschikbaar voor tariefsegalisatie in latere jaren.
Uitgangspunt voor de tariefstelling riolering is het GRP t/m 2020.

Afvalstoffenheffing
Welke kosten van de gemeente aan de afvalstoffenheffing worden toegerekend is opnieuw
beoordeeld op basis van de richtlijnen die de VNG hiervoor heeft opgesteld. Naar aanleiding hiervan
is de toerekening van veegkosten aan de afvalstoffenheffing in Aalsmeer gewijzigd. Het college zal
voorstellen dit ingaande 2018 te corrigeren, dit leidt tot een verlaging van de kosten en daarmee de
tarieven voor inwoners met circa 2,5%.

Grafleges
Met de veranderingen in de BBV is de kostendekkendheid van de grafleges gedaald van 97% in 2016
naar 82% in de programmabegroting 2017. Door mogelijkheden te onderzoeken voor tariefstelling
voor aanvullende dienstverlening en de huidige tariefstelling af te zetten ten opzichte van de grafleges
van omliggende gemeenten zullen bij de begroting voorstellen gedaan worden om de
kostendekkendheid te vergroten.
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DEEL 2. Uitvoeringsjaar 2017
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Voortgang programmabegroting 2017

In deel 2 van de lentenota worden per programma alle geconstateerde en verwachte financiële
afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2017 (inclusief begrotingswijzigingen)
beschreven. Er wordt ingegaan op de reeds genomen B&W- en raadsbesluiten, de voorstellen voor
bestaand beleid en nieuw beleid en de mutaties reserves.

Het saldo van deze eerste tussentijdse rapportage 2017 is € 220.000 nadelig.
De structurele doorwerking van de mutaties zijn in het eerste deel van de Lentenota als totaalregel
opgenomen in het financieel meerjarenperspectief (2018 € 90.000 nadeel, 2019 en verder € 8.000
voordeel).

In bijlage 1 van de Lentenota ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2017, vanaf de
primitieve begroting 2017 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van de
Lentenota.
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Programma 1. Sociaal domein

Wijzigingen 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reeds genomen Raadsbesluiten
Regeling vergoeding zwemlessen N 50 50 50 50 50 50

Bestaand beleid
Verwerking van de BBV-regels incl.
herziening kostentoerekening

N 73 73 73 73 73 73

Begrotingsrechtmatigheid
Statushouders neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal

Overige posten < € 40.000 N 60 34 34 34 34 34

N 183 157 157 157 157 157

Reeds genomen raadsbesluiten

Regeling vergoeding zwemlessen (raad 20 april 2017)
In de algemene uitkering zijn in de vorm van een decentralisatie uitkering middelen beschikbaar
gesteld om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kansrijk kunnen
opgroeien.  De bedoeling is dat de middelen in natura worden ingezet voor activiteiten rondom school,
sport, cultuur of sociale activiteiten. Deze middelen zijn niet geoormerkt. De raad heeft ingestemd met
het meenemen van deze post ten behoeve van armoedebestrijding in de integrale afweging
Lentenota. Voor 2017 en verder zal een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld worden voor de
vergoeding van zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A voor kinderen uit gezinnen met
een laag inkomen.

Bestaand beleid

Verwerking van de BBV-regels incl. herziening kostentoerekening
De nieuwe BBV-voorschriften zijn toegelicht en toegepast in de Programmabegroting 2017, waarbij is
aangegeven dat op onderdelen nog nadere finetuning nodig zou zijn. Dit laatste heeft budgettair
neutrale verschuivingen met zich meegebracht in de toedeling van de ambtelijke capaciteitsinzet naar
taken. Deze capaciteitsinzet maakt inzichtelijk welke capaciteit de afdelingen verwachten in te gaan
zetten voor het realiseren van de producten en diensten.
De verwerking van de BBV-regels inclusief herziening kostentoerekening is budgettair neutraal en
werkt door op alle programma's.
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Begrotingsrechtmatigheid

Statushouders
Na de grote toestroom van vluchtelingen in 2015/2016 zijn er nog veel statushouders in de AZC's die
geplaatst moeten worden in de gemeenten. Het Rijk legt daartoe aan iedere gemeente naar rato van
het aantal inwoners een taakstelling op om deze statushouders te huisvesten. Zolang deze
taakstelling blijft, is er de komende jaren een hogere subsidie voor de Stichting Vluchtelingenwerk
nodig dan beschikbaar is op de reguliere begroting, met daar tegenover de COA-bijdrage. Het gaat
om een bedrag van € 65.000. Door deze financiering nu in de Lentenota voor meerdere jaren vast te
leggen, hoeft niet ieder jaar een separaat voorstel voor de Raad ingediend te worden c.q. in de
Lentenota te worden opgenomen  in het kader van begrotingsrechtmatigheid.
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Programma 2. Onderwijs en ontplooiing

Wijzigingen 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reeds genomen B&W- besluiten
Onderwijsachterstandenbeleid neutraal
Subsidieregeling gemeentelijke
monumenten (B&W 11 april)

N 80 30 30 30 30

Bestaand beleid
Onderhoud trainingsvelden voormalig VVA-
terrein

N 22 17

Nieuw beleid
Verlichting natuurgrasveld sportpark
Beethovenlaan

N 60

Overige posten < € 40.000 N 14 14 14 14 14
V 1

N 81 111 44 44 44 44

Reeds genomen B&W- besluiten

Onderwijsachterstandenbeleid (B&W 28 februari 2017)
In oktober 2016 is het rijksbeleid gewijzigd ten aanzien van het besluit “specifieke uitkering
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2016”. Behalve verlenging van de regeling voor de
periode van 1 jaar, is er ook een aanvullende specifieke uitkering opgenomen voor kleine gemeenten,
bedoeld om het taalniveau 3F te realiseren bij de pedagogisch medewerkers die werken in de
voorschoolse educatie (vve). De gemeente Aalsmeer ontvangt derhalve voor 2017 extra financiële
middelen van het Rijk.
In de programmabegroting 2017 is de realisatie van het traject ‘taalniveau 3F’ al opgenomen in de
planning. Bij het opstellen van de programmabegroting was de hoogte van de specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid nog niet bekend en de uitkering is dan ook nog niet als zodanig
opgenomen in de begroting.

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten (B&W 11 april)
Ervan uitgaande dat de kosten van onderhoud en restauratie bij een monument hoger zijn dan bij een
niet-monument, de regels strenger zijn en we monumenten aanwijzen in het algemeen belang,
streven we ernaar een financiële tegemoetkoming te bieden aan eigenaren van gemeentelijke
monumenten in de vorm van een subsidieregeling voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke
monumenten.
Het voornemen is om een subsidieregeling 'Nadere Regels voor subsidiëring ten behoeve van de
instandhouding van gemeentelijke monumenten Aalsmeer' als bijlage bij de Algemene
Subsidieverordening Aalsmeer (2012) in te stellen. Ten behoeve van het uitkeren van de
aangevraagde subsidies wordt in de Lentenota vanaf 2018 een structureel (jaarlijks) budget van
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€ 30.000, en voor 2018 een incidenteel monumentenfonds ter hoogte van € 50.000 aangevraagd als
buffer, mochten de aanvragen het structurele budget overstijgen.

Bestaand beleid

Onderhoud trainingsvelden voormalig VVA- terrein
Uitgangspunt voor de vervanging is in de zomer van 2018, dit gezien de renovatie van het
parkeerterrein in de zomer van 2017 en de doorlooptijd voor het vervangen van het hoofdveld van
sportpark Beethovenlaan. De trainingscapaciteit zal dan beperkt zijn aangezien het hoofdveld ook
gebruikt wordt voor trainingen.
Om dit te ondervangen zullen 2 velden op het voormalige VVA terrein nog een seizoen als
trainingsvelden onderhouden worden. De kosten hiervan bedragen € 22.000 voor 2017 en € 17.000
voor 2018.

Nieuw beleid

Verlichting natuurgrasveld 6 sportpark Beethovenlaan
Om het hoofdveld van sportpark Beethovenlaan in het seizoen 2017/2018 te ontzien en om extra
(trainings)capaciteit te realiseren (doordeweekse wedstrijden kunnen momenteel alleen plaatsvinden
bij het annuleren van trainingen) is gekozen om natuurgrasveld 6 te voorzien van veldverlichting. Dit
zorgt voor de nodige flexibiliteit. Om van dit veld een kunstgrasveld te maken ontbreekt op dit moment
de noodzaak. Het investeringsbedrag voor verlichting wordt als subsidie verleend aan ESA die de
investering verzorgt.
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Programma 3. Economie en duurzaamheid

Wijzigingen 2017- 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bestaand beleid
Onderzoek haalbaarheid 2e supermarkt
Kudelstaart

N 15

Vissteigers Herenweg V 20
Grondbank Aalsmeer N 20

Overige posten < € 40.000 V 7
N 3 26 26 26 26

N 8 3 26 26 26 26

Bestaand beleid

Onderzoek haalbaarheid 2e supermarkt Kudelstaart
De gemeenteraad heeft middels een aangenomen motie in december 2016 de opdracht gegeven om,
onafhankelijk en uitgebreid, de mogelijkheid voor een tweede supermarkt in Kudelstaart te
onderzoeken.

Vissteigers Herenweg
Het onderdeel vissteigers Herenweg wordt ondergebracht binnen het uitvoeringsprogramma
buitenruimte (budgettair neutrale verschuiving). Dit leidt tot een verlaging van het budget op
programma 3. De benodigde kosten van € 20.000 worden gestort in de reserve
onderhoud/instandhouding buitenruimte (programma 4).

Grondbank Aalsmeer
In 2011 is vanuit een bezuinigingsmaatregel een eigen bagger- en gronddepot ingesteld. Het doel van
het depot is om naast de beoogde inkomsten  grip te krijgen op de grondstromen door de gemeente.
Om te voldoen aan de wettelijke eisen om een beheerdepot te runnen is het noodzakelijk om
eenmalig € 20.000 te investeren in het baggerdepot (hiervoor worden onder andere het hekwerk
verbeterd en een keetvoorziening gerealiseerd). De grondbank zorgt er voor dat er grip is op de
grondstromen binnen de gemeente. Hierdoor is er beter zicht op het naleven milieuwetgeving en de
samenstelling en kwaliteit van grondstromen. Vanuit de duurzaamheid is het wenselijk doordat de
transportafstanden worden beperkt en de grond binnen de gemeentegrens zoveel mogelijk wordt
hergebruikt.



Gemeente Aalsmeer

Lentenota 2017 33

Programma 4. Openbare ruimte

Wijzigingen 2017- 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bestaand beleid
Duurzaamheidsfonds N 253 198

Overige posten < € 40.000 N 9 33 33 33 33 33

Begrotingsrechtmatigheid
Kapitaallasten riolering neutraal

Mutaties reserves
Duurzaamheidsfonds V 253 198
Vissteigers Herenweg N 20
Herinrichting VVA terrein N 84

N 113 33 33 33 33 33

Bestaand beleid

Duurzaamheidsfonds
In 2017 is door de gemeenteraad de reserve duurzaamheidsfonds in het leven geroepen. Het fonds
wordt in 2017 en 2018 besteed aan een aanjaagplan, beheerkosten, subsdidies en leningen. De
verwachte kosten zijn € 253.000 in 2017 en € 198.000 in 2018. De benodigde middelen worden
onttrokken aan de reserve duurzaamheidsfonds.

Begrotingsrechtmatigheid

Kapitaallasten riolering
Door afwijkingen in de planning van projecten binnen het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte,
zijn de kapitaallasten voor riolering € 41.200 lager dan begroot. Het betreft het later starten en/of
opleveren van projecten, waardoor kosten van afschrijving en rente verschuiven naar een later jaar en
een incidenteel voordeel ontstaat. Omdat in het tarief van de rioolheffing rekening is gehouden met de
oorspronkelijk begrote, hogere (kapitaal)lasten, wordt dit bedrag in de voorziening rioolheffing gestort,
zodat het beschikbaar blijft voor riolering.

Mutaties reserves

Duurzaamheidsfonds
In 2017 is door de gemeenteraad de reserve duurzaamheidsfonds in het leven geroepen. Het fonds
wordt in 2017 en 2018 besteed aan een aanjaagplan, beheerkosten, subsdidies en leningen. De
verwachte kosten zijn € 253.000 in 2017 en € 198.000 in 2018.
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Vissteigers Herenweg
Het onderdeel vissteigers Herenweg wordt ondergebracht binnen het uitvoeringsprogramma
buitenruimte (budgettair neutrale verschuiving). Dit leidt tot een verlaging van het budget op
programma 3. De benodigde kosten van € 20.000 worden gestort in de reserve
onderhoud/instandhouding buitenruimte (programma 4).

Herinrichting VVA terrein
Voor de herinrichting van het VVA terrein zijn voorbereidingskosten voor het investeringsproject VVA
terrein ingepast in de meerjarenraming van het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte Aalsmeer.
Om te komen tot een raadsvoorstel voor het instemmen met een inrichtingsschets met bijbehorende
kredietaanvraag worden extra kosten gemaakt. Deze kosten worden gemaakt om het terrein geschikt
te houden voor de toekomstige inrichting. Daarnaast worden kosten gemaakt voor voorbereiding. De
inrichting van het VVA terrein maakt onderdeeluit van de Ontwikkelvisie Hornmeer. In deze visie is
gesteld dat binnen dit gebied de opbrengsten van de woningbouwontwikkeling gelijk zijn aan de
kosten van de inrichting van het openbaar gebied. De kosten voor de inrichting van het openbaar
gebied gaan voor de baten uit. Een actueel overzicht van kosten en baten binnen de ontwikkelvisie
wordt in het voorstel inrichting VVA terrein opgenomen. Voorgesteld wordt, de benodigde extra
voorbereidingskosten van € 84.000 te storten in de reserve onderhoud/instandhouding buitenruimte.
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Programma 5. Ruimtelijke ontwikkelingen

Wijzigingen 2017- 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reeds genomen B&W- besluiten
Sloop Bilderdammerweg 119 (B&W 7 mrt.) N 153
Asbestsanering van Cleeffkade 7a (B&W 3
jan.)

N 170

Fase 2 "Het huis der gemeente" N 81 70 70 70 70 70
Fase 2 "Het huis der gemeente", vrijval
voorziening beheer gebouwen

V 270

Bestaand beleid
Gebouwenbegroting N 63 33 33 33 33 33
Kapitaallasten raadzaal V 90
Leges omgevingsvergunning V 300
Verwerking van de BBV-regels incl.
herziening kostentoerekening

N 844 844 844 844 844 844

Nieuw beleid
Deelstructuurvisies N 100

Overige posten < € 40.000 V 8 37 37 37 37 37

Mutaties reserves
Sloop Bilderdammerweg 119 (B&W 7 mrt.) V 153
Kapitaallasten raadzaal N 70
Buitenpui gemeentehuis N 25
Fase 2 "Het huis der gemeente" N 270

N 955 909 909 909 909 909

Reeds genomen B&W- besluiten

Sloop Bilderdammerweg 119 (B&W 7 maart 2017)
De gemeente is eigenaar van een perceel gelegen tussen Bilderdammerweg 119 en Hoofdweg 146,
met daarop een kas en schuur. Voor de sloopwerkzaamheden van de kas en schuur  in verband met
asbestproblematiek is een bedrag van € 153.000 benodigd. Voorgesteld wordt om het bedrag te
onttrekken aan de Algemene Vrije reserve. De sloop is gepland in het najaar van 2017.

Asbestsanering van Cleeffkade 7a (B&W 3 januari 2017)
Naar aanleiding van een uitgevoerde asbestinventarisatie in gebouwen in bezit van de gemeente is
door de bewoners van van Cleeffkade 7a gemeld dat in de tuin een aantal keren asbest is
aangetroffen. De kosten van de asbestsanering van het buitenterrein van de woning zijn geraamd op
€ 170.000.
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Fase 2 “Het huis der gemeente”  (B&W 9 mei 2017)
De financiële gevolgen voor de keuze van scenario 2 van Fase 2 “Het huis der gemeente” worden
verwerkt in de Lentenota. Scenario 2 gaat uit van het optimaliseren van het gebruik van het
gemeentehuis zonder verhuur van kantoorruimten in het souterrain. De huurinkomsten als gevolg van
leegstand in 2017 (€ 81.000) worden incidenteel afgeraamd en het structurele exploitatietekort van
€ 70.000 met betrekking tot de huurderving verminderd met de begrote bezuiniging op energielasten
€ 11.000) vanaf 2018 wordt verwerkt.
In de MOP staat voor de jaren 2017 en 2018 onderhoudswerkzaamheden gepland, die deel
uitmaken van de renovatie. Het totaalbedrag van € 270.000 kan worden aangewend als
dekking voor de renovatie. Hiertoe wordt een bedrag van € 270.000 onttrokken aan de
voorziening beheer gebouwen en toegevoegd aan de reserve gemeentehuis.
Aangezien de reserve gemeentehuis niet toereikend is voor het benodigde budget van de
renovatie volgens scenario 2, wordt deze verder aangevuld met € 5,1 miljoen uit de
Algemene Vrije Reserve. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid kan vermeld worden
dat als gevolg van deze reservemutatie  zowel de lasten als de baten van programma 5 € 5,1
miljoen hoger worden.

Bestaand beleid

Gebouwenbegroting
Het begrotingsonderdeel Beheer gebouwen komt volgens de gebouwenbegroting in 2017 € 63.000 en
vanaf 2018 € 33.000 nadeliger uit dan de gemeentebegroting. Dit nadelig verschil kan worden
verklaard uit voor circa € 30.000 weggevallen huren in Parklaan 27 en Roerdomplaan 3 (incidenteel
2017). Het overige verschil bestaat uit diverse posten < € 40.000 (structureel), deze worden niet
verder toegelicht.

Kapitaallasten raadzaal
Bij de jaarrekening 2016 is aangegeven dat de werkzaamheden voor de investering in de raadzaal
nog niet zijn afgerond. Aangezien de afschrijving start in het jaar volgend op het jaar dat het activum is
gereed gekomen, worden de kapitaallasten van € 90.000 (afschrijving en rente) afgeraamd voor 2017
en zullen vanaf 2018 plaatsvinden. Voor dekking van de afschrijvingslasten is een onttrekking aan de
reserve gemeentehuis geraamd. Deze onttrekking kan voor 2017 eveneens met € 70.000 worden
verlaagd.

Leges omgevingsvergunning
De ontvangsten voor bouwleges zijn voor 2017 begroot op € 0,9 miljoen. De werkelijke ontvangsten
kennen altijd een grillig verloop gedurende het boekjaar.  De verwachting zoals de projecten zich nu
ontwikkelen is dat de prognose uitkomt op € 1,2 miljoen.De begroting 2017 op leges
omgevingsvergunningen kan dus eenmalig met € 0,3 miljoen verhoogd worden.

Verwerking van de BBV-regels incl. herziening kostentoerekening
De nieuwe BBV-voorschriften zijn toegelicht en toegepast in de Programmabegroting 2017, waarbij is
aangegeven dat op onderdelen nog nadere finetuning nodig zou zijn. Dit laatste heeft budgettair
neutrale verschuivingen met zich meegebracht in de toedeling van de ambtelijke capaciteitsinzet naar
taken. Deze capaciteitsinzet maakt inzichtelijk welke capaciteit de afdelingen verwachten in te gaan
zetten voor het realiseren van de producten en diensten.
De verwerking van de BBV-regels inclusief herziening kostentoerekening is budgettair neutraal en
werkt door op alle programma's.
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Nieuw beleid

Deelstructuurvisie Oosteinderweg en Hornweg / Aalsmeerderweg
Het vaststellen van bestemmingsplannen zorgt voor planologische bescherming van de huidige
situatie. Daarnaast is het voor een aantal gebieden nodig ook beleidsmatig vast te leggen welke
ruimtelijke ontwikkelrichting Aalsmeer voor ogen heeft. Dit bevordert de voorspelbaarheid van het
handelen van de gemeente richting inwoners en initiatiefnemers, waardoor ontwikkelingen
gemakkelijker op gang gebracht worden. Met name het participatieproces met de omgeving en het
creëren van een realistisch plan met draagvlak bij inwoners / eigenaren vraagt een aanzienlijke extra
inspanning. Het gaat om de deelstructuurvisie voor Oosteinderweg e.o en Linten Hornweg en
Aalsmeerderweg voor € 100.000.

Mutaties reserves

Sloop Bilderdammerweg 119 (B&W 7 maart 2017)
De gemeente is eigenaar van een perceel gelegen tussen Bilderdammerweg 119 en Hoofdweg 146,
met daarop een kas en schuur. Voor de sloopwerkzaamheden van de kas en schuur  in verband met
asbestproblematiek is een bedrag van € 153.000 benodigd. Voorgesteld wordt om het bedrag te
onttrekken aan de Algemene Vrije reserve. De sloop is gepland in het najaar van 2017.

Kapitaallasten raadzaal
Bij de jaarrekening 2016 is aangegeven dat de werkzaamheden voor de investering in de raadzaal
nog niet zijn afgerond. Aangezien de afschrijving start in het jaar volgend op het jaar dat het activum is
gereed gekomen, worden de kapitaallasten van € 90.000 (afschrijving € 70.000 en rente € 20.000)
afgeraamd voor 2017. Voor dekking van de afschrijvingslasten is een onttrekking aan de reserve
gemeentehuis geraamd. Deze onttrekking kan voor 2017 eveneens met € 70.000 worden verlaagd.

Buitenpui gemeentehuis
Uit de archieftekeningen, en met de ervaring van het vervangen van de buitenkozijnen van de
Raadzaal, is er bij de prijsvorming voor de vervanging van de pui van de burgerzaal van uitgegaan,
dat de bestaande gevel was opgebouwd uit houten stapelkozijnen en dat deze zouden kunnen
worden gebruikt voor het monteren van de nieuwe aluminium kozijnen. Na de opdrachtverstrekking is
bij onderzoek gebleken dat de bestaande gevel is opgebouwd uit stijlen en regels en niet uit kozijnen.
Dit had tot gevolg dat er nieuwe stelkozijnen moesten worden gemaakt voordat de nieuwe aluminium
gevel gemonteerd kon worden. Ook de bouwlogistiek is hierdoor gewijzigd en heeft geresulteerd in
een langere uitvoeringperiode met de daarbij behorende extra kosten van € 25.000.

Fase 2 “Het huis der gemeente”  (B&W 9 mei 2017)
In de MOP staat voor de jaren 2017 en 2018 onderhoudswerkzaamheden gepland, die deel
uitmaken van de renovatie. Het totaalbedrag van € 270.000 kan worden aangewend als
dekking voor de renovatie. Hiertoe wordt een bedrag van € 270.000 onttrokken aan de
voorziening beheer gebouwen en toegevoegd aan de reserve gemeentehuis.
Aangezien de reserve gemeentehuis niet toereikend is voor het benodigde budget van de
renovatie volgens scenario 2, wordt deze verder aangevuld met € 5,1 miljoen uit de
Algemene Vrije Reserve (neutrale mutatie).
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Programma 6. Bestuur, bevolking en veiligheid

Wijzigingen 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reeds genomen B&W-besluiten
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland N 20 42 42 42 42 42

Bestaand beleid
Verwerking van de BBV-regels incl.
herziening kostentoerekening

V 286 286 286 286 286 286

Begrotingsrechtmatigheid
Leges burgerzaken neutraal

Overige posten < € 40.000 N 6
V 14 14 14 14 14

V 260 258 258 258 258 258

Reeds genomen B&W-besluiten

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (B&W 11 april 2017)
Op basis van de geactualiseerde programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland wordt de bijdrage van Aalsmeer structureel verhoogd, voor 2017 € 20.000 en met ingang
van 2018 € 42.000.

Bestaand beleid

Verwerking van de BBV-regels incl. herziening kostentoerekening
De nieuwe BBV-voorschriften zijn toegelicht en toegepast in de Programmabegroting 2017, waarbij is
aangegeven dat op onderdelen nog nadere finetuning nodig zou zijn. Dit laatste heeft budgettair
neutrale verschuivingen met zich meegebracht in de toedeling van de ambtelijke capaciteitsinzet naar
taken. Deze capaciteitsinzet maakt inzichtelijk welke capaciteit de afdelingen verwachten in te gaan
zetten voor het realiseren van de producten en diensten.
De verwerking van de BBV-regels inclusief herziening kostentoerekening is budgettair neutraal en
werkt door op alle programma's.

Begrotingsrechtmatigheid

Leges burgerzaken
Er is over de eerste 4 maanden een groter aantal reisdocumenten en rijbewijzen verstekt ten opzichte
van de gemiddelde maandprognose 2017. Zowel de lasten als de baten worden naar boven bijgesteld
met € 110.000. Mogelijk zet deze prognose zich na de zomermaanden voort. Indien toch een afwijking
ten opzichte van de prognose blijft bestaan wordt dit in de verantwoording opgenomen.
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Overhead

Wijzigingen 2017- 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Autonoom
Looncompensatie 2017 N 236

Bestaand beleid
Verwerking van de BBV-regels incl.
herziening kostentoerekening

V 657 657 680 680 680 680

Overige posten < € 40.000 V 3 3 3 3 3 3

V 424 660 683 683 683 683

Autonoom

Looncompensatie
De sociale lasten per 1 januari 2017 stijgen in werkelijkheid met 1,1%, terwijl een trendmatige
aanname was geraamd van 0,4%. Dit betekent een extra stijging van 0,7%. Bepalend hiervoor is de
forse verhoging van de abp-premie.
Daarnaast geldt vanaf 2017 de IKB regeling. Dit brengt twee specifieke mutaties met zich mee:
a) een incidentele uitbetaling van opgebouwde vakantierechten 2016;
b) omzetting 14,4uur bovenwettelijk verlof in salaris.
Het omzetten van twee dagen bovenwettelijk verlof in geld conform de hierboven toegelichte IKB-
maatregel heeft een looneffect van 0,8%.

Bestaand beleid

Verwerking van de BBV-regels incl. herziening kostentoerekening
De nieuwe BBV-voorschriften zijn toegelicht en toegepast in de Programmabegroting 2017, waarbij is
aangegeven dat op onderdelen nog nadere finetuning nodig zou zijn. Dit laatste heeft budgettair
neutrale verschuivingen met zich meegebracht in de toedeling van de ambtelijke capaciteitsinzet naar
taken. Deze capaciteitsinzet maakt inzichtelijk welke capaciteit de afdelingen verwachten in te gaan
zetten voor het realiseren van de producten en diensten.
De verwerking van de BBV-regels inclusief herziening kostentoerekening is budgettair neutraal en
werkt door op alle programma's.
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Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Wijzigingen 2017- 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reeds genomen Raadsbesluiten
Regeling vergoeding zwemlessen V 50 50 50 50 50 50

Bestaand beleid
AU Decembercirculaire V 124 98 95 95 95 95
Reservering armoedebestrijding kinderen N 91 91 91 91 91 91
Aframing rente extra aan te trekken lening V 80 80 80 80 80 80
Rente opgenomen geldleningen V 73 73 73 73 73 73
Vrijval stelpost loon- en prijsindexering V 147

Begrotingsrechtmatigheid
Bespaarde rente neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal
Verwerking van de BBV-regels incl.
herziening kostentoerekening

neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal

Overige posten < € 40.000 V 93 36 70 70 70 70

Mutaties reserves
Rente AVR N 41 41 41 41 41 41

V 435 205 236 236 236 236

Reeds genomen raadsbesluiten

Regeling vergoeding zwemlessen (raad 20 april 2017)
In de algemene uitkering zijn in de vorm van een decentralisatie uitkering middelen beschikbaar
gesteld om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kansrijk kunnen
opgroeien.  De bedoeling is dat de middelen in natura worden ingezet voor activiteiten rondom school,
sport, cultuur of sociale activiteiten. Deze middelen zijn niet geoormerkt. De raad heeft ingestemd met
het meenemen van deze post ten behoeve van armoedebestrijding in de integrale afweging
Lentenota. Voor 2017 en verder zal een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld worden voor de
vergoeding van zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A voor kinderen uit gezinnen met
een laag inkomen.

Bestaand beleid

Algemene uitkering, decembercirculaire
De algemene uitkering in de meerjarenraming 2017-2022 is berekend op basis van de
decembercirculaire 2016. In een notitie van 2 januari bent u geïnformeerd over de financiële gevolgen
van de decembercirculaire. Voor 2017 is er een voordelig resultaat van € 124.000, voor 2018 € 98.000
en voor de jaren daarna € 95.000.
De belangrijkste mutatie betreft de door het kabinet beschikbaar gestelde middelen voor de bestrijding
van de gevolgen van armoede onder kinderen. Voor Aalsmeer gaat het om een bedrag van structureel
€ 91.000. Dit bedrag wordt gereserveerd tot nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden over inzet
van deze middelen.
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Het overige verschil betreft enkele mutaties < € 40.000, deze worden niet verder toegelicht.

Aframing rente extra aan te trekken lening
In de begroting 2016 werd nog rekening gehouden met het aantrekken van een nieuwe langlopende
lening per eind 2016. Op basis van een herziene meerjarige financieringsbehoefte is duidelijk
geworden dat er geen extra lening benodigd is.

Bijstelling rente a.g.v. herfinanciering
In verband met herfinanciering van een langlopende lening tegen een lager tarief wordt de rente met
€ 73.000 bijgesteld.

Vrijval stelpost loon- en prijsindexering
Bij het onderdeel overhead en programma 6 (posten < € 40.000) is de looncompensatie 2017
verwerkt. De stelpost voor loon- en prijsindexering is niet meer benodigd en kan vervallen.

Begrotingsrechtmatigheid

Bespaarde rente
De bespaarde rente van de eigen financieringsmiddelen wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.
De rente wordt bijgesteld naar de werkelijke stand van de reserves per 1 januari 2017.  Zowel de
uitgaven als de inkomsten worden met € 51.000 verhoogd.

Verwerking van de BBV-regels incl. herziening kostentoerekening
De nieuwe BBV-voorschriften zijn toegelicht en toegepast in de Programmabegroting 2017, waarbij is
aangegeven dat op onderdelen nog nadere finetuning nodig zou zijn. Dit laatste heeft budgettair
neutrale verschuivingen met zich meegebracht in de toedeling van budgetten aan kostenplaatsen en
taakvelden. De kostenplaats rente, inclusief de doorbelasting aan taakveld treasury vervalt. De
rentelasten – en baten moeten vanaf 2017 rechtstreeks op het taakveld treasury verantwoord worden.
Door deze technische wijziging zijn zowel de lasten als de baten lager, € 108.000 in 2017 aflopend
naar € 16.000 in 2021.

Mutaties reserves

Rente Algemene Vrije Reserve
De rente over de stand van de Algemene Vrije Reserve per 1 januari wordt toegevoegd aan de
reserve. De rente wordt met € 41.000 verhoogd naar de werkelijke stand van de reserves per 1 januari
2017.
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Deel 3. Risico’s en uitgangspunten voor de
programmabegroting 2018
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RISICO’S

Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit van de
gemeente is de incidentele weerstandscapaciteit afgezet tegen de impact van de risico's.

In de programmarekening 2016 is de volgende weerstandsratio gepresenteerd:

Weerstandsratio (*€ 1.000)
Algemene reserves 23000
Niet gerealiseerde boekwinsten pm
weerstandscapaciteit (incidenteel) 23000

Benodigde weerstandscapaciteit 6.633

Weerstandsratio 3,5

De weerstandsratio voldoet ruimschoots aan het door de raad vastgestelde kader (minimumratio gelijk
aan 1, met een streefwaarde gelijk aan 1,5.

Aanvullende risico’s Lentenota 2017:
De hieronder genoemde risico’s zijn een aanvulling op de risico’s in de programmarekening 2016 op
basis van de laatst bekende informatie.

Exploitatietekort tijdelijke exploitatie De Oude Veiling
In een raadsbrief (2015) heeft college de raad laten weten dat de ESA BV de tijdelijke exploitatie van
de Oude Veiling gaat doen (tot het moment dat dit structureel kan worden ingevuld) en dat de
gemaakte kosten van de tijdelijke exploitatie aan het eind separaat worden verrekend. De tijdelijke
exploitatie van de Oude Veiling heeft geleid tot een negatief exploitatiesaldo waarvan de omvang nog
niet bekend is (immers de tijdelijke situatie duurt nog voort) en waarvan niet bekend is of deze binnen
de exploitatie van ESA opgevangen kan worden.

Mei/juni circulaire
Bij het schrijven van deze Lentenota 2017 kan niet worden beschikt over de mei/juni circulaire
Gemeentefonds. Daarom wordt in deze Lentenota met een voorzichtige aanname gewerkt. We gaan
ervan uit dat de ontwikkeling van de mei/juni circulaire minstens de nu bekende nominale
ontwikkeling compenseert, voor het jaar 2018 is dit een risico omdat de nu bekende nominale
ontwikkeling een tekort van ruim € 3 ton laat zien ten opzichte van de beschikbare stelpost nominaal.

Uitvoeringsprogramma verkeer
Er is behoefte aan een Uitvoeringsprogramma verkeer voor Aalsmeer en Kudelstaart voor de periode
2017-2019. Aan diverse belangenorganisaties wordt gevraagd wat volgens hen de grootste
knelpunten op verkeersgebied zijn die op korte termijn zouden moeten worden aangepakt. In de
reserve buitenruimte is beperkt rekening gehouden met het uitvoeren van maatregelen, ook de ruimte
binnen de beheersbudgetten is beperkt. Afhankelijk van de door de participanten in te brengen
gewenste maatregelen zal inpassing of een aanvullende budgetaanvraag overwogen worden.

Baggerdepot
Afgelopen jaren hebben de inkomsten van het baggerdepot gefluctueerd. Middels een businesscase
zal dit jaar inzichtelijk worden gemaakt wat het meerjarig perspectief is van het baggerdepot. Met
name de verwachte inkomsten en uitgaven zullen meerjarig inzichtelijk worden gemaakt.
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“Digitale transformatie”
Voor het inrichten en verankeren van het digitale verandervermogen in de organisatie wordt het
project “digitale transformatie” in de AA organisatie gestart. Belangrijke onderdelen hiervan zijn het op
niveau brengen van de kennis en kunde, het innovatief herinrichten van interactie, dienstverlening,
informatieverstrekking en werkprocessen. De totale kosten voor de digitale transformatie zijn
substantieel. Veelal betreft het zaken waar binnen een organisatie ook bestaande budgetten voor
kunnen worden aangewend.
Binnen het traject digitale transformatie gaat gekeken worden welke vrijvallen en of er terugverdien
mogelijkheden ontstaan dan wel kunnen worden ontwikkeld. Het programma richt zich erop de aanpak
voor het project Digitale Transformatie rond de jaarwisseling 2017/18 gereed te hebben en dit als
vervolg op het programma Digitaal werken bestuurlijk voor te kunnen leggen.

Weerstandsratio
De weerstandsratio bij de jaarrekening 2016 (opgemaakt in het voorjaar van 2016)  voldoet
ruimschoots aan het door de raad vastgestelde kader. De impact van bovenstaande risico’s op de
benodigde weerstandscapacitiet is relatief klein en geeft geen aanleiding om bij de Lentenota een
nieuwe berekening van de weerstandsratio te maken.
In de programmabegroting 2018 worden bovengenoemde risico’s in een actuele
weerstandsberekening opgenomen.
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UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2018

Loonindexering
De huidige cao heeft een looptijd tot 1 mei 2017. Tot dit moment is de loonontwikkeling “hard” en
bekend. Voor de rest van 2017 én voor geheel 2018 moet een aanname/inschatting worden gedaan
voor de nieuwe, aanvullende loonontwikkeling. Voor 2018 wordt uitgegaan van een loontontwikkeling
van 2,75% aanvullend op 2017.

Prijsindexering
Voor de begrotingskaders 2018 wordt uitgegaan van een prijscompensatie van 2%. Dit is het saldo
van een nacalculatie van +0,55% over 2016/17 en een nieuwe raming 2018 van 1,45%. Dit is
gebaseerd op de IMOC-cijfers van het CPB, opgave maart 2017 (IMOC=indexcijfer materiële
overheidsconsumptie).

Diensverleningsbijdrage Aalsmeer
Indexering vindt plaats op basis van voorcalculatie en nacalculatie; voor de prijsontwikkeling wordt het
prijsindexcijfer materiële overheidsconsumptie (IMOC) gehanteerd. Voor de loonontwikkeling wordt de
CAO voor gemeentepersoneel gevolgd alsmede de ontwikkelingen van de sociale lasten. Er wordt
een weging van 80% loongevoelig en 20% prijsgevoelig toegepast.

BTW – compensatiefonds (BCF)
Gemeenten kunnen betaalde BTW declareren bij het BTW compensatiefonds. Het kabinet Rutte II
was voornemens dit fonds af te schaffen. In nader overleg is hiervan afgezien, maar is wel het
budgettaire risico afgewenteld op de gemeenten. Wanneer gemeenten in totaliteit meer declareren
dan beschikbaar in het BCF, dan wordt dit bedrag gekort op het gemeentefonds. Als gemeenten
minder declareren dan komt het niet benutte deel ten gunste van het gemeentefonds. De verrekening
vindt plaats op basis van nacalculatie. Dit betekent dat op basis van de definitieve aangiften Btw van
gemeenten dit kan worden vastgesteld en uitgevoerd. De afrekening over het boekjaar vindt dus in de
loop van het volgende boekjaar plaats. Over 2015 verwachtte het Rijk een onderuitputting welke de
jaren daarna zal oplopen. De gemeente Aalsmeer heeft bij de inwerkingtreding hiervan aangegeven
dat het op voorhand structureel inboeken van de vooralsnog geraamde onderschrijding niet past bij
het karakter van deze post en deze derhalve niet meeneemt in de begroting.

Onvoorzien
Voor onvoorzien wordt in de begroting  € 1,- per inwoner opgenomen.

Uitvoeringsprogramma buitenruimte
Het uitvoeringsprogramma buitenruimte kent voor uitgaven met maatschappelijk nut verschillende
financieringsbronnen:
- Exploitatiemiddelen die worden gedekt uit de reserve onderhoud/instandhouding buitenruimte. Aan
deze reserve wordt jaarlijks € 2,2 mln. gedoteerd.
- dekking van kapitaallasten met de stelpost kapitaallasten maatschappelijk nut (€ 72.000).
Volgens de huidige BBV regels moeten alle investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd
worden. Dit betekent dat een deel van de reserve omgevormd zal worden in een reserve ter dekking
van de kapitaallasten. Om te voorkomen dat ieder jaar opnieuw bekeken moet worden welke
investeringen ten laste van de stelpost kapitaallasten maatschappelijk nut gebracht worden wordt
ervoor gekozen alle investeringen op het gebied van wegen te activeren en het tekort wat hierdoor
ontstaat op de stelpost maatschappelijk nut te verrekenen met de jaarlijkse dotatie aan de reserve
buitenruimte. Op deze wijze wordt onduidelijkheid over welke investeringen ten laste van de reserve
gebracht moeten worden en welke ten laste van de stelpost maatschappelijk nut voorkomen. Bij de
vaststelling van de nota wegen in het 4e kwartaal van 2017 zal deze systematiek indien nodig
heroverwogen worden. Dit betekent ook dat een deel van de reserve omgevormd zal worden in een
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reserve ter dekking van de kapitaallasten van alle overige disciplines binnen het
uitvoeringsprogramma.

Rentepercentage
Het interne rentepercentage moet op grond van de BBV jaarlijks bepaald worden op basis van de
ontwikkeling van de rentelasten. We gaan ervan uit dat er het interne rentepercentage van 2% voor de
programmabegroting 2018 gehandhaafd kan blijven. Maximale afwijking is bepaald op 0,5%. Indien de
afwijking groter is zal nacalculatie plaatsvinden.

Gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds ramen we op basis van de mei/juni circulaire. De raad
wordt per raadsbrief geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire op het
meerjarenbeeld. De uitkomsten van de septembercirculaire worden verwerkt in de eerste
begrotingswijziging.
De meerjarige accresontwikkeling van het gemeentefonds ramen we trendmatig. Dit betekent dat we
ervan uitgaan dat de accresontwikkeling voldoende is voor compensatie van de nominale
ontwikkelingen in de begroting. Anders gezegd, we gaan ervan uit dat de algemene uitkering in ieder
geval meegroeit met de loon- en prijsontwikkeling, maar boeken geen extra voordelen in voor het
meerjarenbeeld voor 2019 en verder. In de begroting 2018 zullen we het reëele accres meenemen in
het financieel meerjarenbeeld conform de mei/juni circulaire.

Lokale lasten
Het dekkingspercentage voor leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing is maximaal 100% op
begrotingsbasis. Voor wat betreft de afvalstoffenheffing en  rioolheffing worden overschotten en
tekorten bij de jaarrekening verrekend met de (egalisatie)voorziening.
Met betrekking tot de rioolheffing is besloten tot een incidentele teruggave uit de voorziening van €65,-
in 2018. Om te grote schommelingen in het tarief riolering te voorkomen wordt de afwijking van de
rioolheffing gemaximeerd op de incidentele teruggave zoals deze is afgesproken voor 2018(€ 65,-).
Het restant blijft in de voorziening beschikbaar voor tariefsegalisatie in latere jaren. Uitgangspunt voor
de tariefstelling riolering is het GRP t/m 2020.
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DEEL 4. BIJLAGEN
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Bijlage 1

Verloop van het saldo van de begroting in 2017 t/m Lentenota

Omschr. begr.wijz. uitgaven inkomsten saldo
Primitieve begroting 18.282.600 3.776.400 14.506.200
1e begrotingswijziging nav besluit bij NJR 2016 -233.000 -72.000 -161.000
Lentenota 2017 753.600 570.900 182.700
01 SOCIAAL DOMEIN 18.803.200 4.275.300 14.527.900
Primitieve begroting 6.623.900 1.652.600 4.971.300
1e begrotingswijziging nav besluit bij NJR 2016 13.500 11.000 2.500
Lentenota 2017 94.900 1.300 93.600
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING 6.732.300 1.664.900 5.067.400
Primitieve begroting 861.500 264.900 596.600
Lentenota 2017 14.700 -10.400 25.100

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID 876.200 254.500 621.700
Primitieve begroting 15.128.400 8.399.600 6.728.800
Lentenota 2017 386.700 273.700 113.000
Duurzaamheidsfonds Aalsmeer 450.000 450.000
04 OPENBARE RUIMTE 15.965.100 8.673.300 7.291.800
Primitieve begroting 16.839.800 15.873.500 966.300
1e begrotingswijziging nav besluit bij NJR 2016 -9.300 51.900 -61.200
Lentenota 2017 6.717.000 5.711.700 1.005.300
Duurzaamheidsfonds Aalsmeer 450.000 -450.000
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 23.547.500 22.087.100 1.460.400
Primitieve begroting 5.302.100 571.300 4.730.800
Lentenota 2017 -137.550 110.000 -247.550
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. 5.164.550 681.300 4.483.250
Primitieve begroting 6.727.900 6.727.900
Lentenota 2017 -409.300 0 -409.300
07 BEDRIJFSVOERING 6.318.600 0 6.318.600
Primitieve begroting 2.953.600 42.003.000 -39.049.400
1e begrotingswijziging nav besluit bij NJR 2016 145.700 185.400 -39.700
Lentenota 2017 -608.500 76.500 -685.000
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 2.490.800 42.264.900 -39.774.100
Primitieve begroting 178.500 -178.500
1e begrotingswijziging nav besluit bij NJR 2016 -259.400 259.400
Lentenota 2017 77.850 -77.850
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) 0 -3.050 3.050
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Bijlage 2

Staat van Reserves en voorzieningen

De staat van Reserves en voorzieningen is bijgewerkt tot en met 9 mei 2017, inclusief de mutaties van
de Lentenota.

 Naam Reserve / Voorziening
 Stand per

1-1-2017

 Vermin-
dering

begroting
2017

 Vermeer-
dering

begroting
2017

 Stand per
31-12-2017

 Besluit-
vorming

Jaarrekening
2016

 Vermin-
dering

Lentenota
2017

 Vermeer-
dering

Lentenota
2017

Verwachte
stand per
31-12-2017

A.  Reserves van de algemene dienst
       1. Algemene reserves:
Algemene reserve (A.R.) 18.160 18.160 18.160
Algemene vrije reserve (A.V.R.) 7.134 627 167 6.674 4.597 5.259 41 6.052
      Totaal 1: algemene reserves 25.293 627 167 24.833 4.597 5.259 41 24.212

     2. Bestemmingsreserves:
Reserve duurzaamheidsfonds 450 450 253
Reserve bovenwijkse voorzieningen 987 92 1.926 2.821 2.821
Reserve kunstzinnige verfraaiing 209 25 24 209 209
Reserve woonfonds volkshuisvesting 1.956 575 1.381 1.381
Reserve gemeentehuis 1.431 98 1.333 -70 5.401 6.804
Reserve minimabeleid 39 39 39
Reserve kapitaallasten gebouwen 313 11 84 387 387
Reserve actualiseren bestemmingsplannen 122 20 102 102
Reserve onderhoud/instandhouding
onbebouwde buitenruimte

11.425 1.105 2.277 12.597 98 12.695

     Totaal 2: bestemmingsreserves 16.483 1.926 4.761 19.318 182 5.499 24.437
Totaal rubriek A: reserves 41.776 2.553 4.928 44.151 4.597 5.441 5.540 48.649

B.  Voorzieningen van de algemene dienst
Voorziening beheer gebouwen 943 512 377 808 270 538
Voorziening voormalig personeel 513 241 272 272
Voorziening garantstelling Green Park Aalsmeer 209 209 209
Voorziening facilitaire projecten 294
Voorziening N201 plus 224 224 224
Voorziening voormalig personeel onderwijs 77 14 63 63
Voorziening financiële afwikkeling G2 27 16 11 11
Voorziening afvalstoffenheffing 398 398 398
Voorziening rioolheffing 3.105 911 180 2.374 41 2.415

Totaal rubriek B:  voorzieningen 5.790 1.695 557 4.359 270 41 4.130

TOTAAL GENERAAL 47.566 4.247 5.485 48.510 4.597 5.711 5.581 52.779

Bedragen x  € 1.000

De toelichtingen op de mutaties op de reserves en voorzieningen, zijn opgenomen op de programma’s
en bij de algemene dekkingsmiddelen.
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Bijlage 3

Reeds genomen B&W- en raadsbesluiten

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reeds genomen B&W- besluiten
Inzet budget  Economische zaken neutraal
Onderwijsachterstandenbeleid neutraal
Sloop Bilderdammerweg 119 (B&W 7 mrt.) N 153
Sloop Bilderdammerweg 119 dekking V 153
Asbestsanering van Cleeffkade 7a (B&W 3
jan.)

N 170

Subsidieregeling gemeentelijke
monumenten (B&W 11 april)

N 80 30 30 30 30

Fase 2 "Huis der gemeente" N 81 70 70 70 70 70
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland N 20 42 42 42 42 42

N 271 191 141 141 141 141

Reeds genomen Raadsbesluiten
Regeling vergoeding zwemlessen neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal
De Oude veiling neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal

0 0 0 0 0 0


