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1   Inleiding

Zaltbommel is een aantrekkelijke gemeente om te 
wonen, te werken en te recreëren. Centraal gelegen 
in Nederland tussen Utrecht en Den Bosch, met veel 
hoogwaardige voorzieningen in de directe omge-
ving. De ligging langs een drietal hoofdvervoersas-
sen: de A2, de Waal en het spoor en dichtbij de A15 
en de Betuweroute is uniek in onze regio. Een ge-
meente waar we allemaal trots op zijn.
Twaalf kernen; van het buurtschap Bern tot de stad 
Zaltbommel. Het eigen karakter van de kernen is de 
basis van dit bestuursakkoord. In de vorige raadspe-
riode is een begin gemaakt met gebiedsgericht wer-
ken. Het gebiedsgericht werken gaan we deze pe-
riode verder uitbouwen. Het uitgangspunt  ‘het be-
stuur dicht bij de burger’ nemen we letterlijk door te 
gaan werken met gebiedswethouders. Wethouders 
die, naast hun vakinhoudelijke verantwoordelijkheid 
voor de hele gemeente, zich speciaal richten op be-
paalde kernen.

Om een zo breed mogelijk draagvlak in de raad 

te kunnen krijgen voor dit akkoord zijn zoveel 

mogelijk punten gebruikt uit de verkiezingspro-

gramma’s. Ook die van  de niet-coalitiepartijen. 

Leidend daarbij waren wel de resultaten van de in 

de afgelopen raadsperiode gevoerde kerntaken-

discussie. 

In de opbouw van dit akkoord is aangesloten bij 

de indeling van de begroting. De financiële con-

sequenties van onze uitgangspunten en voorstel-

len in dit akkoord zijn zo direct inzichtelijk.

Uitgangspunten
Gelijkblijvende lastendruk, slechts gecorrigeerd 

voor inflatie, blijft het uitgangspunt voor de finan-

ciën van onze gemeente. De gemeente Zaltbom-

mel staat deze raadsperiode opnieuw voor een 

grote opgave: de onzekerheid over de hoogte 

van de inkomsten uit het gemeentefonds zorgen 

er voor dat we ons niet zo maar nieuwe investe-

ringen en structurele verplichtingen kunnen ver-

oorloven.

Samenwerking – in welke vorm dan ook - moet 

een meerwaarde hebben voor onze inwoners. 

Een meerwaarde in relatie tot de kosten maar ook 

een meerwaarde waar het gaat om het behoud 

en verhogen van de kwaliteit. Wij zullen voort-

gaan op de reeds ingeslagen weg.  Hierbij zal wel 

nadrukkelijk aandacht zijn voor de democratische 

controletaak van de gemeenteraad.

Respectvol omgaan met ieders standpunt en le-

vensovertuiging is het fundament van onze sa-

menleving.  De gemeente draagt dit actief uit en 

zal daarom – met uitzondering van de landelijk 

vastgestelde herdenkingen - zelf geen activitei-

ten organiseren op zondag.

In dit akkoord worden die onderwerpen bespro-

ken die de komende vier jaar zeker aan de orde 

komen. Daarbij gaat het om ‘wat’ we willen be-

reiken en doen, niet om ‘hoe’ we dat gaan doen. 

Het is de taak van het college van burgemeester 

en wethouders om daarvoor voorstellen te doen 

aan de gemeenteraad. 

De lijst met besproken onderwerpen is niet uit-

puttend. Het beleid van de vorige raadsperiode – 

mede op basis van het coalitieakkoord 2010-2014 –  

wordt voortgezet. 

In het laatste hoofdstuk geven wij een financiële 

verantwoording waarin we laten zien dat we tot 

een verantwoord beleid, een sluitende begroting 

en een sluitend meerjarenperspectief kunnen ko-

men met de uitvoering van dit akkoord.
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2   Bestuur, Organisatie en Financiën

De maatschappij verandert voortdurend en het be-
stuur en de gemeentelijke organisatie gaan mee in 
die verandering. 

Bestuur, dichter bij de burger
De inwoners mogen en moeten geen afstand 

tot het bestuur en de gemeentelijke organisatie 

ervaren. De gemeente staat dicht bij de inwo-

ners, is herkenbaar en organiseert tegelijkertijd 

haar taken efficiënt en effectief. De manier van 

werken van de gemeente moet hierop worden 

aangepast. Dat kan bijvoorbeeld door interge-

meentelijke samenwerking, uitbesteden van ta-

ken en interne reorganisatie.

Omdat we het bestuur dicht bij de inwoners wil-

len houden, kiezen wij niet voor gemeentelijke 

samenvoeging (herindeling).

Zaltbommel gaat wel door met actief zoeken 

naar de meest effectieve samenwerkingsverban-

den met andere partners. Samenwerken is een 

middel om de dienstverlening aan onze inwo-

ners  beter, robuuster en goedkoper te maken. 

Hieraan zullen alle initiatieven tot samenwerken 

worden getoetst.

Organisatie
Het uitplaatsen van taken wordt snel door het 

college ter hand genomen. Op korte termijn 

moet duidelijk worden hoe we omgaan met on-

der andere de taken op het gebied van beheer 

van de openbare ruimte, heffing en inning van 

belasting en bedrijfsvoering. Het professionalise-

ren van het contractmanagement met externe 

partijen is hier onderdeel van.

Ook moeten we kijken naar andere manieren van 

werken waarbij wellicht aangesloten kan wor-

den bij het gebiedsgericht werken. Bijvoorbeeld 

door een andere aanbesteding van onderhouds-

contracten voor verhardingen en groen, waarbij 

de wensen van de inwoners van de afzonderlijke 

kernen invloed hebben op de werkvolgorde en 

prioriteiten.

Naast deze acties zal het college bij de presen-

tatie van de voorjaarsnota in een bestuursop-

dracht aangeven hoe de taakstelling op de be-

drijfsvoering gerealiseerd wordt. De financiële 

consequenties worden hierbij meegenomen.

Het gebiedsgericht werken zoals dat is ingezet 

in de vorige raadsperiode wordt verder uitge-

bouwd. Naast de verdeling van de vakinhoude-

lijke portefeuilles, gaat het college de taken ook 

gebiedsgericht organiseren. Dit betekent in ie-

der geval dat per kern of wijk een gebiedswet-

houder de verantwoordelijkheid draagt voor het 

gemeentelijk beleid. Wanneer het specifiek in-

vulling van beleid voor een kern of wijk betreft, 

gaat deze verantwoordelijkheid vóór de vakin-

houdelijke verantwoordelijkheid. Het algemeen 

geldend beleid en de uitgangspunten van beleid 

blijven de verantwoordelijkheid van de wethou-

ders met de betreffende vakinhoudelijke porte-

feuille.

De organisatie wordt zo ingericht dat ook me-

dewerkers binnen hun vakgebied gebiedsge-

richt verantwoordelijk zijn. Op deze manier leidt 

de afstemming  van de gebiedswethouder met 

het gemeentelijk gebiedsteam tot herkenbaar-

heid voor de inwoners van de kernen en wijken 

van het beleid en kennen zij ook de medewer-

kers die het beleid uitvoeren. De rol van dorps- 

en wijkraden hierbij wordt in onderling overleg 

actief vormgegeven en op basis van de recen-

te evaluatie zal de status en rol van deze raden 
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meer passend worden op de met dit akkoord in-

geslagen weg. 

Het college maakt nog in 2014 bekend hoe zij 

het gebiedsgericht werken concreet heeft vorm-

gegeven. Ook blijft het college kern- en wijkbe-

zoeken actief uitvoeren.

Onze unieke ligging aan de Noord-Zuid as door 

Nederland (A2 en spoorlijn), gekoppeld aan de 

nabijheid van het knooppunt met de Oost-West 

as (A15, Betuweroute en Waal), maakt dat we de 

beleidsmatige samenwerking verder gaan be-

nutten. Dit doen we door partners te zoeken 

met gezamenlijk gedeelde belangen, ook buiten 

de regio en de provincie.

Financiën
Financieel past de gemeente in deze onzekere 

tijden soberheid. De gemeente laat zich in het 

werk voor haar inwoners leiden door transpa-

rantie en openheid, ratio en beperking van loka-

le lasten. Het college zal nadrukkelijk in moeten 

zetten op behoud van de huidige gezonde fi-

nanciële positie zonder risico’s.

In het financieel beheer zal extra aandacht gege-

ven worden aan de vermogenspositie van de ge-

meente (verminderen van de activa). Doel is het 

risicoprofiel van de gemeente op de langere ter-

mijn nog beter te maken.

Er wordt – buiten inflatiecorrectie - geen verho-

ging van totale lastendruk voorgesteld.

Kostendekkende retributies, op basis van meerja-

ren onderhoudsplannen, worden jaarlijks gecon-

troleerd op de noodzaak van tariefsaanpassin-

gen. Indien mogelijk en noodzakelijk, om kosten-

dekkend te zijn,  worden de tarieven bijgesteld. 

Het college rapporteert hier jaarlijks over. Er zal 

aandacht zijn voor het maatschappelijk draag-

vlak voor de kostendekkendheid  (bijvoorbeeld 

als het gaat om de  beheerskosten voor de be-

graafplaatsen of omgevingsvergunningen voor 

kleine werkzaamheden).



6 G E M E E N T E  Z A LT B O M M E L

3   Transities en Veranderingen bij Zorg en bij Werk en Inkomen

Onze gemeente moet op 1 januari 2015 klaar zijn 
om de transities op het gebied van zorg en werk 
goed aan te kunnen. Het moet de inwoners duidelijk 
zijn wat de gemeente voor hen kan en moet bete-
kenen als het gaat om het bieden van zorg en on-
dersteuning. Het aanbod moet in ieder geval laag-
drempelig zijn en dicht bij de inwoners georgani-
seerd worden.

Het totale beschikbare rijksbudget voor de tran-

sities is leidend. Binnen en tussen de taakvelden 

van de transities zal dit budget, ontschot, opti-

maal ingezet worden door de middelen daar in 

te zetten waar zij het meeste effect hebben. Er 

wordt een (tijdelijke) reserve gevormd om de 

eventuele extra kosten gedurende de eerste ja-

ren op te kunnen vangen.

De transformatie binnen de zorg, die gebaseerd 

is op de eigen kracht van de burger en het 

versterken van het netwerk rond burgers die 

zorg behoeven, zal belangrijk zijn bij de maat-

werkaanpak; de uitdaging is om met het be-

schikbare budget de noodzakelijke zorg te le-

veren. Gelet op de vergrijzing en de wens van 

veel van onze inwoners om langer zelfstandig 

te blijven wonen, zal preventie belangrijk zijn. 

Het voorkomen van vereenzaming, het bevor-

deren van gezond gedrag, het versterken van de 

kracht van een dorps- of wijkgemeenschap, het 

stimuleren van ontmoeting in dorps- of wijkcen-

tra is belangrijk om die preventie daadwerkelijk 

inhoud te geven. Preventie en inzet van buurt-

teams zal de inzet van  en vraag naar de specia-

listische, regionale zorg verminderen en het mo-

gelijk maken de juiste zorg te (kunnen blijven) 

bekostigen.

Wij starten al in 2014 met buurtteams voor alge-

mene zorg en jeugdzorg. De toegang tot deze 

buurteams is laagdrempelig en zij kunnen snel 

gevonden worden door de inwoners.

Er komt één centraal ‘loket’ waar alle vragen over 

zorg, werk en inkomen doeltreffend  en snel wor-

den opgepakt en doorgezet (Portaal). Het hui-

dige WMO-loket, onderdelen van het Klant Kon-

tact Centrum en de daarmee samenhangende 

taken van de Sociale Dienst Bommelerwaard 

worden hierin samengebracht en centraal geor-

ganiseerd. Zaltbommel vervult in de Bommeler-

waard hierbij de rol van centrumgemeente.

Uitgangspunt bij  hulp moet zijn: één gezin, één 

plan, één aanpak.

De uitvoering van de taken moet kwalitatief 

hoogwaardig zijn, effectief en efficiënt. De sa-

menwerking op dit terrein binnen Regio Rivie-

renland wordt voortgezet.

We zorgen voor een juiste verdeling van be-

voegdheden en taken;  lokale bevoegdheid voor 

het vastleggen van beleid en uitgangspunten, 

regionale samenwerking bij de uitvoering daar-

van. De deelnemende gemeenten controleren 

de uitvoeringsorganisaties op grond van vooraf 

vastgelegde criteria.

Mantelzorg is erg belangrijk en wordt actief on-

dersteund door de gemeente. Het college komt 

met voorstellen over de invulling hiervan.

De gemeente gaat meer mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt binnen haar eigen organi-

satie opnemen  en komt hiervoor met een con-

creet plan van aanpak. Ook zal de gemeente ac-

tief stageplaatsen aanbieden. Hiermee geeft de 

gemeente het goede voorbeeld en zal dit beleid 

ook promoten.
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Ook bij de jeugdzorg is preventie het sleutel-

woord. Goed onderwijs en adequate jeugdge-

zondheidszorg zijn een voorwaarde hiervoor. 

Voor een goede doorgaande ontwikkeling van 

het kind en zijn talenten is voortzetting van het 

huidig jeugdbeleid  belangrijk. In dat kader zorgt 

de gemeente ook voor toekomstperspectief als 

de jeugd de school verlaat. Jongeren, die niet 

aan werk kunnen komen, worden begeleid  en 

we zorgen voor voldoende stageplekken.

De nieuwe Participatiewet vervangt alle huidige 

wetten op het gebied van werk en inkomen. De 

gemeente wordt verantwoordelijk voor bijna alle 

groepen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 

hierbij geldt dat wordt uitgegaan van de mo-

gelijkheden van het individu. De ondersteuning 

wordt daarop aangepast. Tegelijkertijd wordt –

door het Rijk- flink bezuinigd op de budgetten 

voor begeleiding van deze mensen naar de ar-

beidsmarkt. De Regionale Infrastructuur Werk 

(RIW) die in voorbereiding is, brengt alle bestaan-

de gemeentelijke diensten, initiatieven en regi-

onale projecten bij elkaar om de kosten voor de 

uitvoering zo beperkt mogelijk te houden. Het is 

belangrijk dat we de goede contacten met de lo-

kale en regionale werkgevers behouden en ver-

der uitbouwen. Alleen met voldoende passende 

arbeidsplaatsen kan het beleid succesvol zijn.

Voor eind 2014 komt het college met een uitwer-

king van het armoedebeleid.
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4   Wonen in een levendige en veilige gemeente

De gemeente Zaltbommel biedt haar inwoners een 
duurzame woon- en leefomgeving: aantrekkelijk en 
veilig.

Goed wonen voor iedereen
Ons uitgangspunt is bouwen in de kernen naar 

behoefte met keuzevrijheid voor alle generaties. 

We willen daarvoor het aantal levensloopbesten-

dige woningen vergroten. Dit doen we door wo-

ningen binnen de bestaande woningvoorraad 

aan te passen en door nieuwbouw. Hierover ma-

ken wij met de corporaties prestatieafspraken. 

Meer ouderen kunnen hierdoor langer zelfstan-

dig  blijven wonen. 

Onderdeel van de meerjarenafspraken met wo-

ningbouwcorporaties wordt ook het realiseren 

van voldoende huur- en koopwoningen voor 

verschillende doelgroepen.

De gemeente werkt samen met werkgevers en 

woningcorporaties om adequate huisvesting 

voor MOE-landers (arbeidskrachten uit midden 

en oost Europa) te realiseren.

Veilige dorpen en een veilige stad  
met weinig overlast
De veiligheid in onze gemeente verdient con-

tinue aandacht. Het gemeentelijk budget voor 

toezicht en handhaving blijft op peil. Wij zorgen 

met de inzet van camera’s, BOA’s, straatcoaches 

en jongerenwerkers voor een optimale mix van 

repressie en preventie. We willen in overleg met 

dorps- en wijkraden buurtpreventie verder uit-

bouwen. Want voorkomen is beter dan genezen!

Goede bereikbaarheid van hulpdiensten via de 

mobiele telefoon is een belangrijke voorwaarde 

voor de veiligheid in onze dorpen en ons buiten-

gebied. Het college zet zich, zo mogelijk in sa-

menwerking met andere gemeenten, proactief 

in om de mobiele dekking in onze gemeente te 

maximaliseren.

De verkeersveiligheid van fietsers en voetgan-

gers (o.a. schoolgaande jeugd) vinden wij be-

langrijk, ook sociaal onveilige plekken moeten 

worden voorkomen. Daarom moet bijvoorbeeld 

onderzocht worden of in het plan voor de om-

legging van de N322 maatregelen nodig en ver-

volgens mogelijk zijn voor een fietsverbinding 

tussen Bruchem en Zaltbommel.

De verkeershinder door doorgaand, parkerend 

en bevoorradend vrachtverkeer in de binnenstad 

en in woongebieden willen wij tot een minimum 

beperken.

De verkeersveiligheid en leefbaarheid van 

Nieuwaal verhogen wij door het aanpakken van 

de ontsluiting van die kern.

Een levendige, toekomstbestendige  
binnenstad
De combinatie van historische binnenstad, de 

uitgestrekte en toegankelijke uiterwaarden en de 

mooie dorpen bieden een unieke kans voor de 

ontwikkeling van toerisme en recreatie.

Naast de regionale winkelfunctie krijgt de bele-

ving van de stad met zijn historisch centrum een 

prominentere rol in het toekomstbestendig ma-

ken van de binnenstad. Aan het college de op-

dracht om hiervoor met een nieuwe visie op de 

binnenstad te komen. Dit plan leidt dan in ieder 

geval tot een herijking van de visie op de bin-

nenstad (2008).
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De wenselijkheid en haalbaarheid van zaken als 

bereikbaarheid, toegankelijkheid, parkeren, auto-

luw/autovrij, inrichting openbare ruimte, ontwik-

keling buitenstad en voorzieningen zoals gratis 

WiFi worden in deze visie afgewogen. 

Door het samenbrengen van partijen willen wij 

een kwaliteitsimpuls geven aan een duurzaam 

aanbod van winkels, horeca, culturele instellingen 

en cultureel erfgoed. De visie van Waal tot Waal, 

die nu nog in ontwikkeling is, moet uiteindelijk 

een naadloos geheel vormen met de nieuwe visie 

binnenstad.

Bij de totstandkoming van het plan zal het college 

actief de inwoners en ondernemers van onze bin-

nenstad betrekken.

De openbare ruimte is van ons allemaal
Wij gaan voor een efficiëntere beheersystematiek 

voor onze openbare ruimte. Het onderhoud van 

onze openbare ruimte ligt niet meer als vanzelf-

sprekend bij de gemeentelijke buitendienst. Door 

uitbesteding van deze taken en variatie in onder-

houdsniveaus  willen wij kosten reduceren.

Door inwoners en (lokale) verenigingen of stich-

tingen bij zowel het uitvoeren als het bepalen van 

het niveau van onderhoud te betrekken, willen we 

de kwaliteit van de openbare ruimte verhogen en 

mogelijk kosten reduceren. Lokale initiatieven krij-

gen hierbij meer ruimte. Daarbinnen past ook de 

aanleg van moestuinen in geschikte ruimten zoals 

restgroen of tijdelijk braakliggend terrein, en het 

adopteren van groen door aanwonenden.

Wij zullen de mogelijkheden die we hebben ge-

bruiken om de geplande dijkverlegging bij Brakel 

te voorkomen.

Regels stellen die kunnen worden  
gehandhaafd en handhaven van  
gestelde regels
Het stellen van regels en het handhaven daarvan 

is belangrijk. Bij nieuwe plannen die het college 

voorlegt aan de gemeenteraad zal het college in 

het vervolg aangeven hoe de bijbehorende be-

palingen worden gehandhaafd. Daarbij geeft het 

college aan wat dat kost en hoe die kosten ge-

dekt worden. Daarnaast zullen we de voorraad 

bestaande handhavingsdossiers screenen en pri-

oriteren.



10 G E M E E N T E  Z A LT B O M M E L

5   Voorzieningen

Zaltbommel is een levendige gemeente met veel 
voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, wel-
zijn, etc. Een belangrijk kenmerk is de grote sprei-
ding van al deze voorzieningen over onze kernen. 
Wij willen er alles aan doen om dit in stand te hou-
den. Juist deze voorzieningen vervullen  een belang-
rijke rol bij het in contact brengen van mensen met 
elkaar. 
Vanuit het oogpunt van volksgezondheid hechten 
wij veel waarde aan verhoging van de sportdeelna-
me van onze inwoners. 

Dorpshuizen
Meer dan voorheen worden de dorpshuizen dé 

plaats waar onze inwoners elkaar kunnen ont-

moeten en van waaruit allerlei activiteiten wor-

den georganiseerd. In de kern Zaltbommel ver-

vullen de wijkcentra een identieke rol. Dorpshui-

zen en wijkcentra nemen een centrale rol in bij 

het wijk- en dorpsgericht werken. Om de toe-

gankelijkheid van dorpshuizen voor  inwoners 

blijvend te garanderen zal er een accommodatie-

beleid worden ontwikkeld. 

Op korte termijn moet uit overleg met de inwo-

ners duidelijk worden of Huis Brakel geschikt is 

als dorpshuis voor de kern Brakel. Mocht dat niet 

zo zijn, dan zal voor de kern Brakel een alterna-

tieve invulling voor de dorpshuisfunctie moeten 

worden gezocht.

Sportaccommodaties
De bestaande gymzalen in de dorpen zullen in 

stand worden gehouden. Het zijn belangrijke 

voorzieningen voor sport en ontmoeting in de 

dorpen. Dit betekent dat de verenigingen gro-

tere inzet moeten leveren bij het beheer en on-

derhoud. Deze inzet is ook noodzakelijk voor de 

sporthal in de kern Zaltbommel. Deze sporthal 

zal uiterlijk per 1 januari 2016 vervangen worden 

door een nieuwe sporthal nabij het Cambium 

aan de Oude Bosscheweg. Deze vervanging zal 

binnen bestaande budgetten moeten plaatsvin-

den.

Uiterlijk in oktober 2014 moet duidelijk zijn of 

een gezamenlijk zwembad met de gemeente 

Maasdriel kan worden gerealiseerd. Indien dit 

niet het geval is, komt het college met alternatie-

ven. Realisatie moet uiterlijk op 1 januari 2018 zijn 

afgerond. 

Heel bewust kiezen wij voor handhaving van 

het hoogwaardige niveau van onderwijshuisves-

ting in de gemeente Zaltbommel. Kinderopvang 

wordt maximaal gefaciliteerd om zo een aantrek-

kelijke gemeente te zijn en te blijven voor jonge 

gezinnen.

Overige voorzieningen
Samen met de initiatiefnemers gaan wij op zoek 

naar een geschikte locatie voor een Jongeren 

Activiteiten Centrum. In 2015 wordt in de kern 

Zaltbommel een JOP gerealiseerd.

We onderzoeken de mogelijkheid om de Put  

(Tijningenplas) geschikt te maken als zwem- 

water. Eventuele realisatie vindt plaats na de om-

legging van de N322. Initiatieven van derden zijn 

hierbij welkom. 

Wij zien glasvezel als een nutsvoorziening. Wij 

zullen er bij de provincie op aandringen om be-

schikbaarheid van glasvezel in de hele gemeen-

te Zaltbommel maximaal te ondersteunen. Ook 

voor de zogenaamde niet-rendabele gebieden. 
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6    Milieu en Economie, werken met oog voor de toekomst

De gemeente Zaltbommel dient de juiste omgeving 
te creëren, waarin maximaal nut van de beschikba-
re energie wordt gemaakt, werkgelegenheid is ge-
borgd en ruimte voor nieuwe initiatieven wordt ge-
stimuleerd.

Milieu, energie en onze leefomgeving
De gemeente Zaltbommel dient een ambitieu-

zer, lokaal klimaatbeleid te krijgen. Dat betekent 

dat de gemeente zo snel mogelijk bestand dient 

te zijn tegen de gevolgen van klimaatverande-

ring en toekomstige tekorten aan fossiele ener-

giebronnen. Zaltbommel kiest voor het collectief 

oplossen en betaalbaar houden van de energie-

voorziening. Het gebruik van schaliegas is hierbij 

geen optie. 

Uiteindelijk dient de lokale energiebalans zo te 

worden ingericht dat de nog noodzakelijke ener-

gie een lokale opwekking kent. Wij kiezen dus 

voor een fundamentele en stevige aanpak. De 

gemeente dient hier als eigenaar van het pro-

bleemvraagstuk op te treden en zo spoedig mo-

gelijk de klimaat-neutrale gemeente Zaltbom-

mel in beeld te brengen. Op die manier wordt 

de periode waarbinnen dit plan dient te zijn uit-

gevoerd inzichtelijk gemaakt. De 2020 afspra-

ken over lokaal, duurzaam opgewekte energie 

van minimaal 16 % dient binnen dit totaalplan 

te zijn opgenomen. Vooralsnog wordt er niet 

gekozen voor het plaatsen van grote windtur-

bines. Slechts wanneer op 1-1-2016 blijkt dat de 

2020-afspraken niet op een andere wijze haal-

baar zijn wordt dit heroverwogen. Het nu al sti-

muleren van passiefbouw (energienota-neutrale 

woningen) past hier wél in en dient zo snel mo-

gelijk te worden opgepakt. 

Bedrijvigheid
De gemeente Zaltbommel maakt deel uit van de 

samenwerking Logistieke Hotspot Rivierenland. 

Het vestigingsklimaat dat nodig is om de doe-

len van deze samenwerking te halen moet wor-

den versterkt. Toeleveranciers die de aantrekkelijk-

heid voor bedrijfsvestiging vergroten worden naar 

onze gemeente gehaald, maar ook vestiging van 

opdrachtgevers voor deze sector. De aanleg van 

Wildeman II is hiervoor voorwaarde, maar zal ove-

rigens niet beperkend zijn voor vestiging van an-

dersoortige bedrijven. 

Ook het aanbod aan lokale bedrijventerreinlo-

caties moet blijven beantwoorden aan de lokale 

vraag.

Daarnaast dient er nadrukkelijk te worden inge-

zet op de ontwikkeling van de recreatieve aantrek-

kelijkheid van onze gemeente. De samenhang en 

samenwerking binnen de recreatieve bedrijfstak 

moet worden gestimuleerd om zo de aantrekke-

lijkheid van het gebied als geheel te onderstrepen 

en het agro-toerisme te stimuleren. De gemeen-

te dient hier als katalysator op te treden, zodat het 

aantal arbeidsplaatsen in deze bedrijfstak in de 

komende periode  - in overeenstemming met de 

regionale ambitie - minimaal kan verdubbelen. De 

noodzakelijke infrastructuur om deze groei moge-

lijk te maken moet zo spoedig mogelijk in beeld 

worden gebracht. Het ontwikkelen en uitbouwen 

van deze betere infrastructuur moet slim worden 

uitgevoerd. Dit is noodzakelijk vanwege het hoge 

ambitieniveau en de beperkte tijd. De doelstelling 

kan worden bereikt door inzet van de gemeente, 

publiek-private samenwerking, gebruikmaking van 

co-financiering en maximale inzet van eigen par-

ticulier bezit. Ook de verdere (plan) ontwikkeling 

van Spoorveste ten behoeve van de vrijetijd eco-

nomie past binnen deze ambitie. 
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7   Financiële verantwoording

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangs-
punten voor het beleid voor de periode 2014 -2018 
benoemd. In dit hoofdstuk worden de financiële ge-
volgen daarvan besproken. Voor de duidelijkheid 
volgen we de hoofdstukindeling.

Hoofdstuk 2

De ‘nieuwe’ gebiedsgerichte aanpak kan binnen 

de bestaande budgetten van bedrijfsvoering en 

wijk- en dorpsgericht werken ontwikkeld wor-

den. 

De taakstelling die is opgenomen in de begro-

ting 2014 (meerjarenperspectief 2015 -2018) 

moet gerealiseerd worden door een substantiële 

verlaging van vooral de materiële lasten voor de 

bedrijfsvoering. De bestuursopdracht die het col-

lege gaat opstellen is hierin richtinggevend. 

Sale en lease back van het pand aan de Hoge-

weg is hierbij een serieuze optie.

Het overige deel van de taakstelling moet ge-

vonden worden in de uitplaatsing van taken,  

efficiency verbetering door samenwerking en 

professionalisering.

Indien de taakstelling niet snel genoeg of niet 

volledig gerealiseerd kan worden,  zijn er  

mogelijkheden om de financiële consequenties 

- incidenteel - op te vangen.

1. Precariobelasting – De verlaging van de op-

brengst zoals nu in de begroting is opgeno-

men, is gebaseerd op de opheffing van deze 

belastingmogelijkheid. Het ziet er niet naar 

uit dat dit in 2014 geëffectueerd wordt, waar-

door in 2015 €195.000 beschikbaar komt, wat 

vervolgens jaarlijks €65.000 meer wordt tot 

€650.000.

2. Algemene Uitkering – Naar het zich laat aan-

zien zal de korting op het gemeentefonds 

meevallen ten opzichte van de eerdere ramin-

gen. Dit effect kan eventueel meegenomen 

worden voor dekking van het niet gerealiseer-

de deel van de taakstelling.

3. Begrotingssaldo – Op grond van de huidige 

prognoses, is het saldo na 2015 positief.

Vermogenspositie

Sinds 1 januari 2014 is de Wet HOF (Wet Houd-

bare OverheidsFinanciën) van kracht. Deze wet 

maximeert de groei van de balans met € 2,5 mil-

joen per jaar. Op dit moment bedraagt het ba-

lanstotaal van de gemeente €99 miljoen. Door 

dit te verlagen (verkoop activa en grond waar-

door leningpositie afneemt) zal het financiële  

risico op het vermogen (rente, kapitaallasten) 

afnemen.

   

Onderzocht dient ook te worden of de afschrij-

vingstermijnen voor de vaste activa terug ge-

bracht kunnen worden. Daarmee wordt de  

toename van de boekwaarde van de activa als  

gevolg van voortschrijdende investeringen (bij-

voorbeeld bij het rioleringsstelsel) doorbroken. 

Dit voorkomt in de toekomst de noodzakelijke 

verhoging van de retributie om de kapitaals- 

lasten te kunnen financieren.

Hoofdstuk 3

Daar de rijksbudgetten leidend zijn, wordt geen 

structurele inzet van middelen geraamd.

Het afzonderen van een deel van de Algemene 

Bedrijfsreserve als reservering voor de ‘inregel- 

kosten Sociaal Domein’ kan een bedrag van 

€750.000,- tot €1.000.000,- belopen, zonder  
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dat de financiële weerstandscapaciteit van de 

gemeente teveel wordt aangetast. 

Hoofdstuk 5

In de exploitatie van Huis Brakel is op dit mo-

ment voor de dorpshuisfunctie € 25.000,- be-

schikbaar. Als Huis Brakel kostenneutraal wordt 

(de dorpshuisfunctie verliest) moet de opgeno-

men taakstelling ten laste van het begrotings- 

saldo worden gebracht

Gelet op de uitgangspunten voor de zwemvoor-

ziening is geen structurele verhoging in de  

begroting te verwachten.

 

 (bedragen * € 1.000) 2014 2015 2016 2017

Stand overdrachtsdocument 183 -81 60 149

Taakstelling Huis Brakel -50 -50 -50

Totaal 183 -131 10 99
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De fracties van ZVV, ChristenUnie, CDA en VVD zullen zich de komende vier jaar actief en enthousiast  

inzetten voor realisatie van dit bestuursakkoord. Ze willen dit doen samen met de overige raadsfracties. 

 

Namens de fracties de fractievoorzitters, 

 

 

   drs. ir. K. Metz, fractievoorzitter ZVV

        C.J. Kesting, fractievoorzitter ChristenUnie

 

  ing. J.J. Melse, fractievoorzitter CDA

 

  mr. J.C. de Looff, fractievoorzitter VVD

 
 

Zaltbommel, 23 april 2014
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