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Voorwoord 
 
 
Dit coalitieakkoord is tot stand gekomen met de inspanningen van de vier grootste fracties in de 
Amersfoortse gemeenteraad op een moeilijk politiek moment. Op 4 december 2012 is het 
toenmalige college demissionair geworden na een vertrouwenscrisis tussen twee fracties. Na een 
eerste informatieronde bleek een meerderheidscoalitie niet mogelijk. In een tweede 
informatieronde, onder leiding van oud-gedeputeerde Jan van Bergen, heeft de PvdA het initiatief 
gekregen om een meerderheidscoalitie te vormen. Het bleek dat fracties in de raad bereid waren 
‘over hun schaduw heen te stappen’ om een stabiel stadsbestuur mogelijk te maken. Na intensieve 
gesprekken over uiteenlopende onderwerpen die de stad raken, bleek een meerderheidscoalitie 
haalbaar. De afspraken die de vier fracties hebben gemaakt, zijn op hoofdlijnen vastgelegd in dit 
coalitieakkoord.  
 
De vier fracties hebben welbewust gekozen voor een beknopte uiteenzetting van de belangrijkste 
gemeentelijke beleidskaders voor het laatste jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2014. Naast deze afspraken op hoofdlijnen is uitvoerig gesproken over gedetailleerde wensen van 
afzonderlijke fracties. De coalitiefracties hebben het vertrouwen dat zij onderling, maar ook in 
wisselwerking met het college, de ambities vorm en inhoud kunnen geven. Waar mogelijk wordt 
samengewerkt met fracties die geen deel uitmaken van de coalitie. 
 
Het coalitieakkoord bestaat uit een combinatie van afspraken die voor de betrokken partijen en 
voor de inwoners van Amersfoort van belang zijn. Tegelijkertijd zijn afspraken gemaakt over de 
financiële dekking. Dat is noodzakelijk in een tijd waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
De coalitie is zich zeer bewust van de noodzaak om in de komende jaren structureel € 8 miljoen te 
bezuinigen. 
 
De coalitiepartijen zullen werken aan een moderner stadsbestuur: een bestuur dat vertrouwen 
krijgt van de Amersfoortse samenleving. De coalitie vindt eigen verantwoordelijkheid van inwoners 
belangrijk, maar biedt ook een vangnet voor mensen in moeilijke situaties. De kennis en kunde die 
bij inwoners, bedrijven en organisaties aanwezig is, zal de coalitie zo goed mogelijk benutten. 
Daarnaast vindt de coalitie een stevige band met buurgemeenten, regiogemeenten, de provincie en 
waterschappen belangrijk, om samen te werken op het gebied van sociaal beleid, economie, 
bereikbaarheid en duurzaamheid. Kortom: vertrouwen in elkaar, in de stad en in de regio om samen 
verder te komen. 
 
 
De onderhandelaars namens de fracties van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks 
 
 
namens VVD-fractie:   
 
 

C.W. (Kees) Kraanen …………………………………………. 

namens PvdA-fractie:  
 
 

S.R. (Ramón) Smits Alvarez …………………………………………. 

namens D66-fractie:  
 
 

drs. P.J. (Patrick) Nederkoorn …………………………………………. 

namens GroenLinks-fractie:    
 

A.H. (Hiske) Land …………………………………………. 
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1 Het bestuur 
 
 
 

Het stadsbestuur en de stad 
 
Het stadsbestuur zet zich er het komende jaar voor in om inwoners, bedrijven en organisaties te 
betrekken bij ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. De stad en de wijken zijn gebaat bij een 
gerichte aanpak, maatwerk voor de uitdagingen en problemen die er spelen. Maatwerk houdt ook in 
dat de gemeente soms sturend en coördinerend optreedt, maar in andere gevallen uitsluitend 
faciliteert. Inwoners en organisaties krijgen meer invloed op hun directe leefomgeving. Kennis, 
kunde en kracht die aanwezig zijn bij mensen en organisaties in de stad worden zo goed mogelijk 
benut.  
Uiteraard is er sprake van gelijkwaardigheid binnen de stad, maar niet elk deel van de stad is gelijk, 
niet alle inwoners zijn hetzelfde. De behoeften en soms tegenstrijdige belangen moeten in 
gesprekken met de samenleving tegen elkaar worden afgewogen. Het college geeft bij grote 
dossiers aan wat zij doet met ingewonnen adviezen en zij geeft met redenen aan wat zij wel en niet 
overneemt. 
 
 

Het stadsbestuur en de regio 
 
Amersfoort zal de samenwerking met de provincie en gemeenten in de regio versterken. Dit met het 
oog op de gezamenlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken: de aanpak van naar gemeenten 
te decentraliseren taken, gezamenlijke studie naar mogelijke bezuinigingen, het delen van 
voorzieningen en het verbeteren van bereikbaarheid. 
 
 

Samenwerking binnen het gemeentebestuur 
 
In de brief van informateur Van Bergen (29 januari 2013) wordt aangehaald dat de Amersfoortse 
politiek in de afgelopen maanden geen goede indruk heeft gemaakt in de stad. De moeizame 
samenwerking binnen de raad en tussen raad en college vormde, werd gezien als belangrijke 
oorzaak. De fracties van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben bij de vorming van hun coalitie 
aangegeven te gaan investeren in politieke en persoonlijke relaties, zowel binnen de coalitie als 
daarbuiten. Inlevingsvermogen, begrip en respect voor elkaars standpunten en soms enige politieke 
ruimhartigheid zijn volgens de coalitiepartners belangrijke voorwaarden om verder te komen. Als 
raad zullen we – in wisselwerking met de stad – kaders moeten stellen en het college vragen om 
heldere verantwoording over beleid en financiën. 
 
 

Bestuurscultuur en financiën 
 
Het betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties bij bestuurlijke keuzes staat niet op zichzelf. 
Dit is ook belangrijk tegen de achtergrond van de nopende bezuinigingen. De samenhang tussen een 
vernieuwde bestuurscultuur en het benutten van de kracht in de samenleving is onlangs treffend 
beschreven in het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) ‘Loslaten in vertrouwen. 
Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving’ (december 2012). Het rapport 
biedt een perspectief om samen met inwoners en organisaties een fundamentele discussie te voeren 
over gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden van inwoners en organisaties. De 
coalitiepartijen zien dat als een opgave waarbij de voltallige gemeenteraad en het college 
betrokken moeten worden. Het college wordt gevraagd met voorstellen te komen in het verlengde 
van het onlangs gestarte traject ‘het nieuwe perspectief’. 
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Portefeuilleverdeling binnen het college 
 
Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit zeven personen. De VVD en PvdA leveren 
elk anderhalve wethouder en D66 en GroenLinks elk één wethouder. In totaal telt het college vijf 
voltijds wethoudersplaatsen. Voor twee zware portefeuilles zijn twee wethouders verantwoordelijk 
(Westelijke ontsluiting: VVD en GroenLinks; Vathorst: VVD en PvdA). Indien het in 
collegevergaderingen op stemming aankomt, geldt het principe van gelijkwaardigheid van partijen. 
 
De coalitie heeft de volgende portefeuilleverdeling afgesproken: 
 
Burgemeester L.L.M. (Lucas) Bolsius 

 Algemeen bestuur en public affairs (waaronder archiefinspectie, Europa, lobby) 

 Openbare orde & veiligheid (waaronder crisisbeheersing en risicocommunicatie) 

 Handhaving 
 
VVD : wethouder J.C. (Hans) Buijtelaar en wethouder G.J. (Bert) van der Werff 

 Financiën & belastingen (waaronder bezuinigingsaanpak, grondzaken, planeconomie, periodieke 
projectenrapportage, aandeelhoudersschappen) 

 Mobiliteit (waaronder VERDER, Westelijke ontsluiting, ontsluiting Vathorst, openbaar vervoer, 
parkeren, autoluw stadshart, stadsdistributie) 

 Sport (waaronder Sportfondsenbad, Amersfoortse Sport Federatie) 

 Economische ontwikkeling en regionalisering (waaronder Economische Agenda, Raad voor 
Economische Ontwikkeling, citymarketing, toerisme en recreatie) 

 Vathorst (waaronder Vathorst West en Noord) 

 Amersfoort 2.0 (waaronder ICT, renovatie stadhuis, deregulering, aanleg glasvezelnet, 
internetdiensten) 

 Eerste locoburgemeester 
 
PvdA: wethouder wethouder drs. B.J. (Bert) Lubbinge en R. (Rob) van Muilekom  

 Zorg en welzijn (waaronder GGD, opvang, gezondheid, zorg, WMO) 

 Jongeren en jeugdzorg 

 Amersfoort Vernieuwt, Wonen en Wijken (waaronder wijkvoorzieningen, wijkgericht werken, 
woonvisie, Hogekwartier) 

 Stedelijk beheer (waaronder stedelijk beheer en wijkbeheer) 

 Bestuurlijke coördinatie regionale samenwerking 

 Amersfoort 2.0 (waaronder P&O, vernieuwing werkwijze organisatie, dienstverlening) 

 Tweede locoburgemeester 
 
D66: wethouder P. (Pim) van den Berg 

 Ruimtelijke ontwikkeling (waaronder bestemmingsplannen, structuurvisie, groenblauwe 
structuur, Noordvleugel Utrecht, Eemhuis/Eemplein, Oliemolenkwartier, Zonnehof, 
Stadhuisgebied, Wagenwerkplaats) 

 Cultureel klimaat (waaronder Archief Eemland, Monumenten, adviesgroep cultuur, mediabeleid) 

 Economie, vestigingsbeleid & stadshart (waaronder economische uitvoeringsagenda Binnenstad) 
 
GroenLinks: wethouder drs. C. (Cees) van Eijk 

 Sociale zekerheid & Integratie (waaronder sociale zaken, armoede, participatiebudget) 

 Onderwijs (waaronder Amersfoort Jong, ABC-schoolconcept, doorstroming beroepsonderwijs, 
MBO/HBO, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, kinderopvang) 

 Duurzaamheid (waaronder nieuwe energie, programma duurzaamheid, wegingskader 
duurzaamheid) 

 Milieu en afval 

 Dierenwelzijn 
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2 De afspraken 
 
 
 

Steun- en informatiepunten in wijken 
 
In de wijken komen Steun- en Informatiepunten, zo mogelijk in combinatie met ruimte voor 
dagbesteding, zorg- en welzijnsfuncties.1 De STIP’s zijn plekken in de wijken waar inwoners 
gemakkelijk binnen kunnen lopen voor informatie, advies en een praatje. Waar je terecht kunt als 
je iets wilt doen voor je buren of je buurt. Het is ook het punt voor samenwerking tussen 
zorgaanbieders in de wijk, de wijkagent, de wijkbeheerder en vrijwilligerswerk. Een STIP kan ook 
een verwijsfunctie hebben naar specifieke organisaties als schuldhulpverlening en corporaties.  
 
Het opzetten van STIP’s vindt plaats met de inwoners en actieve organisaties in de wijk. De STIP in 
de wijk sluit aan op de behoefte die daar bestaat, oftewel een STIP neerzetten is maatwerk.  
Er wordt gebruik gemaakt van huisvesting die in de wijk beschikbaar is.  
 
De coalitie wil in deze coalitieperiode vier tot zes Steun- en InformatiePunten realiseren. In 2013 
wordt gestart met de ontwikkeling van de volgende STIP’s: Pluspunt Kattenbroek/Nieuwland/ 
Hoogland; Liendert/Rustenburg; Soesterkwartier; Klokhuis Randenbroek/Schuilenburg; Kruiskamp/ 
Koppel; Schothorst/Zielhorst. Daarnaast kan ook een digitale STIP worden ontwikkeld, waardoor 
inwoners via internet eenvoudig informatie kunnen verkrijgen. 
 
De exploitatie van een STIP op de langere termijn is afhankelijk van de functies die hierin worden 
ondergebracht. Op basis van ervaringen in de stad Groningen is bekend dat een STIP op termijn – 
naast een structurele bijdrage vanuit de gemeente – verschillende inkomstenbronnen kan krijgen. 
Maar in de startfase zal een incidentele gemeentelijke investering nodig zijn. 
 
 

Behoud van activiteitencentra in aandachtswijken 

 
Het gemeentelijke beleid ten aanzien van wijkcentra verdient verzachting en temporisering. De 
coalitie wil behoud van activiteitencentra in wijken die dat nodig hebben en waar inwoners bereid 
zijn om hiermee aan de slag te gaan. Het bestuur zal een stimulerende, faciliterende en 
verbindende rol vervullen tussen de diverse partijen. De coalitie heeft veel vertrouwen in mensen in 
de wijken en de bereidheid die zij hebben om gezamenlijk de schouders te zetten onder de 
ontwikkeling en het behoud van een activiteitencentrum. Het Klokhuis en ‘t Middelpunt zijn goede 
voorbeelden van initiatieven die gedragen worden in de wijk. Bij het faciliteren van de initiatieven 
wordt maatwerk geleverd. Om exploitatielasten te verlagen zijn vaste huurders (kinderopvang, 
zorg- en welzijnsorganisaties), groepen met buurtactiviteiten en paracommerciële verhuur 
belangrijk. 
 
Het college realiseert c.q. handhaaft vier algemene activiteitencentra voor ontmoeting en 
activiteiten. Naast de twee genoemde centra verwacht de coalitie dat er mogelijkheden liggen voor 
Liendert en het Soesterkwartier. Per activiteitencentrum zal bekeken worden welke gemeentelijke 
investeringen nodig zijn. Combinatie met Steun- en Informatiepunten is – daar waar mogelijk – het 
uitgangspunt. 
 
Na vier jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij gekeken wordt naar het activiteitenaanbod, de 
kostendekkendheid in de exploitatie en de rol die de gemeente op langere termijn dient te spelen. 
 
 

                                                      
1 STIP’s naar Gronings voorbeeld, zie http://www.stip-groningen.nl/over-stip 

http://www.stip-groningen.nl/over-stip
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Sociale maatregelen in economisch moeilijke tijden 
 
De economische crisis raakt grote groepen inwoners van de stad. Voor de komende vier jaar stelt de 
coalitie middelen beschikbaar om sociale maatregelen te treffen voor inwoners die hard geraakt 
worden door de crisis en dreigen te worden uitgesloten. Het college wordt gevraagd om voor 1 mei 
2013 met voorstellen te komen om een bedrag van € 1,5 miljoen voor dit doel veilig te stellen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een noodfonds dat op afstand van de gemeente wordt geplaatst. 
Daarnaast komt het college met voorstellen voor maatregelen die bekostigd worden uit deze 
middelen. De voorstellen dienen zich in ieder geval te richten op WWB’ers en overige minima. Bij 
het toepassen van sociale maatregelen zal er oog zijn voor de armoedeval. 
 
De bezuinigingen van regeringswege op de WMO probeert de coalitie zo goed mogelijk in de 
persoonlijke toetsing en met een doelmatige uitvoering op te vangen. De coalitie beseft dat 
ingrepen in het Wmo-voorzieningenniveau vooral inwoners met een beperking treffen. De gevolgen 
voor hen moeten zo beperkt mogelijk blijven. Vooral mensen met een zeer ernstige beperking en 
een beperkt besteedbaar inkomen krijgen een uitzonderingspositie; bezuinigingen mogen niet ten 
koste gaan van inwoners met een economisch zwakke positie. Het college wordt gevraagd met 
nadere voorstellen te komen. De rijksbezuigingen op de WMO worden in samenhang met de andere 
decentralisaties aangepakt. 
 
Met het oog op de ontwikkelingen rond de sociale werkvoorziening (en de gevolgen van de 
Participatiewet) zoekt de coalitie nauwe samenwerking met het bedrijfsleven om medewerkers naar 
reguliere arbeidsplaatsen te leiden. De coalitie is bereid geld uit de algemene middelen in te zetten 
om de gevolgen van de Participatiewet voor de betreffende mensen te verzachten. Bij de komende 
bezuinigingsronde wordt het programma Werk & Inkomen ontzien. 
 
Gehandicaptenparkeren blijft betaalbaar. Voor besparingen wordt gekeken naar de kostenkant en 
niet naar legesverhoging. Het college wordt gevraagd om zo snel mogelijk met passende voorstellen 
te komen. 
 
Los van het noodfonds wordt de sociale reserve verhoogd van € 320.000 naar € 600.000. Deze 
reserve wordt ingezet voor de volgende maatregelen: het sportfonds en cultuurfonds, ondersteuning 
Voedselfocus, versterking Stadsring51, een ruimere bijdrage voor de aanvullende 
ziektekostenverzekering (CZM), een schooltasvoucher en ouderentoeslag. De sociale reserve wordt 
niet gebruikt voor het dekken van tekorten in de WMO. 
 
 

Westelijke ontsluiting: tunnel als mogelijke oplossing 
 
Het college start op zeer korte termijn – samen met de provincie – een onderzoek naar de 
haalbaarheid van een tracé voor de Westelijke ontsluiting, lopend vanaf de Stichtse rotonde, via het 
kazerneterrein parallel aan de Aletta Jacobslaan, met een tunnel voor alle verkeer onder het spoor 
door en vervolgens verder via het bestaande wegtracé (Barchman Wuytierslaan). We beseffen dat 
we met de keuze voor een onderzoek naar dit tracé afwijken van het afgesproken 
participatietraject. De reden om af te wijken is dat het participatietraject, in gang gezet om advies 
uit te brengen over de keuze voor een voorkeursvariant, weliswaar veel waardevolle informatie 
heeft opgeleverd, maar niet tot een variant waarvoor steun van een raadsmeerderheid te 
verwachten viel. Bij het onderzoek naar het gekozen tracé over het kazerneterrein benutten we 
graag de expertise van de participatiegroep voor advies over de concrete inpassing van het tracé. 
De afspraken met betrekking tot een oplossing voor de Westelijke Ontsluiting zijn vastgelegd in de 
‘Nota van randvoorwaarden Westelijke ontsluiting’ (11 februari 2013), die is vastgesteld door de 
coalitiepartijen. Vanwege het belang van duidelijke afspraken over de toekomst van de Westelijke 
ontsluiting vormt deze nota van randvoorwaarden een bijlage bij dit akkoord. In de nota staan 
onder andere de volgende punten genoemd: 

 Er is € 60 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het programma VERDER. Bij plannen die verder 
gaan wordt aanvullende financiering gezocht. Keuze voor het tracé mag niet leiden tot een 
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aanvullende bijdrage door de gemeente Amersfoort bovenop de reeds overeengekomen bijdrage 
vanuit Amersfoort aan de regionale maatregelen voor het VERDER-pakket. 

 Het tracé wordt afgewogen in een strategische milieubeoordeling (SMB), en een 
maatschappelijke kosten batenanalyse (MKBA). 

 Alle ecologische schade en aantasting (hoe klein ook) wordt gecompenseerd. De natuur in het 
gebied zal daarnaast worden versterkt en verrijkt, met een goede ecologische inpassing, 
verbetering van de ecologische verbindingen en het verminderen van ecologische barrières 
tussen Birkhoven en Bokkeduinen. 

 Er komt vanuit het projectbudget voor € 600.000 natuurversterking en –verrijking. 

 De participatiegroep wordt gevraagd advies uit te brengen over hoe om te gaan met de effecten 
van de nieuwe variant (concrete inpasbaarheid, milieu en ecologische impact).  

 Met de groeperingen die het belang van het groen in de huidige participatiegroep 
vertegenwoordigen wordt afgestemd over de wijze en omvang van de compensatie van 
ecologische schade en aantasting alsmede over de ecologische inpassing, het versterken van de 
ecologische verbindingen en andere natuurversterking en –verrijking. 

 Uiterlijk in juni 2013 wordt een definitief besluit genomen door de Amersfoortse gemeenteraad 
over de oplossing voor een verbeterde doorstroming van het verkeer aan de Westkant van 
Amersfoort. 

 Mocht het voorgestelde tracé niet kunnen voldoen aan de in de nota van randvoorwaarden 
gestelde voorwaarden dan wordt door de gemeente gekozen voor variant 2 (nul-plus-optie).  

 
 

Financiële dekking bestuursovereenkomst knooppunt Hoevelaken 
 
Er wordt financiële dekking gevonden voor de aanpak van Knooppunt Hoevelaken voordat de 
bestuursovereenkomst wordt gesloten.  
 
 

Nadere financiële analyse Kersenbaan 
 
Er vindt, voordat de aanbesteding mag starten, een nadere onafhankelijke financiële analyse plaats 
van het nog niet gerealiseerde deel van het zogenoemde Kersenbaan-project. Als hieruit blijkt dat 
het Kersenbaan-project binnen budget gerealiseerd kan worden, vindt aanbesteding plaats. Zo niet, 
dan wordt versoberd om binnen het budget te blijven. 
 
 

Meer ruimte voor fietsparkeren bij OV-knooppunten 
 
Op belangrijke OV-knooppunten, in het bijzonder het Centraal Station, wordt meer ruimte gemaakt 
voor fietsparkeren. 
 
 

Groen bestemmingsplan voor een Groen Beekdal 
 
In juli 2013 wordt het ontwerp-bestemmingsplan voor de Elisabeth-locatie vastgesteld. Later dit 
jaar volgt het definitieve bestemmingsplan. Het plan voorziet in een groen Beekdal; alleen het 
Ketelhuis en de villa aan de Heiligenbergerweg blijven behouden. Het inrichtings- en beheerplan, 
waarvoor reeds anderhalf miljoen euro is gereserveerd, wordt in samenwerking met omwonenden 
en betrokken partijen opgesteld. De opbrengsten van de verkoop van het Ketelhuis en de villa aan 
de Heiligenbergerweg en van de eventuele boscompensatie worden toegevoegd aan het budget en 
aangewend ten behoeve van de inrichting en het beheer van het park. 
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Gebiedsontwikkeling Hogekwartier binnen budget 
 
De gebiedsontwikkeling van het Hogekwartier met woningen, voorzieningen en het sport- en 
zwemcomplex wordt voortgezet, maar de realisatie van het gemeentelijke deel dient binnen het 
budget plaats te vinden. Indien realisatie binnen het budget niet mogelijk blijkt, wordt versoberd 
om kosten te besparen. 
 
 

Stadhuis: eerst alleen hoogstnoodzakelijke aanpassingen 
 
Er komt geen grootschalige renovatie van het Stadhuis. Wel wordt een besluit genomen voor het 
realiseren van noodzakelijk onderhoud. Daarnaast worden bouwkundige aanpassingen gedaan om 
andere manieren van werken te realiseren en afdelingen die nu nog elders zijn gevestigd in het 
stadhuis onder te brengen. Bij dit onderhoud worden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Het 
geheel aan maatregelen moet passen binnen het huidige onderhoudsbudget. 
 
 

Meer voorzieningen voor jongeren in de stad 
 
De coalitie wil ruimte en gelijke ontplooiingskansen bieden aan jongeren, door o.a.: 

 meer betrokkenheid van jongeren bij het bestuur van de stad; 

 een stimuleringsplan voor arbeidsstageplaatsen, leerwerk- en coachingstrajecten (ook voor jong 
gehandicapten); 

 het in 2013 ontwikkelen van een Jongerenadviesraad met Amersfoortse jongeren en instanties 
als Samenwerkende Jongerenraden Nederland (SJN); 

 huisvestingsmogelijkheden voor jongeren en creatieve/culturele werkplaatsen creëren in 
bijvoorbeeld leegstaande panden; 

Ter versterking van de mogelijkheden voor jongeren wordt incidenteel € 100.000,- vrijgemaakt. 

 
 

Onderwijs: breed aanbod en gelijke kansen 
 
De coalitie wil dat Amersfoort zich de komende jaren ontwikkelt tot dé opleidingsgemeente van de 
regio. De coalitie zet zich in voor een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van voor- en 
vroegschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. 
Ook de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs wordt gestimuleerd. 
 
Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting wordt mogelijk gemaakt. Dat wil zeggen dat de 
onderwijshuisvestingstaak én de -middelen verlegd worden van gemeente naar schoolbesturen. 
Middelen die daarbij vrijkomen worden tot een maximum van € 450.000 ingezet als investering in 
het binnenklimaat (‘frisse scholen’). 
 
Om de toenemende tweedeling tussen scholen met kansarme en kansrijke kinderen tegen te gaan 
wordt onderzocht welke landelijke voorbeelden effectief zijn gebleken. Deze voorbeelden worden 
vertaald in maatregelen die ook in Amersfoort toegepast kunnen worden. In het creëren van gelijke 
kansen kan een Amersfoorts inschrijvingssysteem voor de basisschool een deel van de oplossing zijn, 
waarbij het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat de overheid invloed op de schoolkeuze gaat 
uitoefenen. De coalitie gaat uit van ‘verleiden’ en ‘mogelijk maken’ en niet van drang of dwang. 
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Impuls voor cultuur 
 
In 2014 legt de coalitie geen nieuwe bezuinigingen op aan de cultuursector. Het college krijgt de 
opdracht om voor de tekorten op het Eemhuis incidentele dekking te vinden zonder dat dit gevolgen 
heeft voor de cultuurbegroting. 
Ter versterking van de Amersfoortse (pop)cultuur wordt incidenteel een bedrag vrijgemaakt van 
€200.000. 
 
 

Nieuwe Sportnota: sport voor jong en oud 

 
Op korte termijn verschijnt een nieuwe Sportnota waarin doelen en middelen voor het Amersfoortse 
sportbeleid uiteen worden gezet. Hierin wordt onder meer vastgelegd dat het aandeel sport-
combinatiefunctionarissen en het sporttechnisch kader structureel blijven bestaan. 
Sportorganisaties worden gevraagd om samen met de Amersfoortse Sportfederatie na te denken 
over de uitwerking. 
 
 

Faciliteren van economische groei 
 
Amersfoort blinkt nu al uit als plek voor het combineren van wonen en werk, dienstverlening, 
zorgtaken en carrière. De stad is een gewilde vestigingsplaats voor mens én bedrijf door het 
aantrekkelijke woonklimaat. Er zijn goede voorzieningen, cultuur, het groen en blauw, de 
veiligheid, de banen. De stad profiteert van de centrale ligging in Nederland, nabij Utrecht en 
Amsterdam, bovendien is vrijwel de hele stad aangesloten op een glasvezelnetwerk. Om deze 
positie van Amersfoort te behouden en te versterken wil de coalitie de economische groei 
faciliteren. De inzichten uit de economische visie van de Commissie Van Ek, blijven hierbij het 
uitgangspunt.  
 
Het college wordt gevraagd de volgende economiemaatregelen uit te voeren c.q. uit te werken: 

 de band tussen de gemeente en het bedrijfsleven verder aanhalen, in de eerste plaats door een 
‘open houding’ en het samen zoeken naar oplossingen; 

 regels opruimen; 

 ruimere zondagopenstelling van winkels waaronder een wekelijkse openstelling van 
supermarkten en vrijere openingstijden voor de horeca; 

 aanpak leegstand kantoren en bedrijfsgebouwen, onder andere door herbestemming voor 
wonen, ZZP-ondernemingen en ambachtelijke scholingsfuncties; 

 functiemenging in de stad, werken ook in de wijken en wonen boven winkels; 

 doorgaan met citymarketing met aandacht voor vrijetijdseconomie en voor de markt van 
congressen en (zakelijk) toerisme; 

 stimuleren van het kernwinkelapparaat om te komen tot differentiatie in productaanbod en 
kleinere zelfstandige detailhandel; 

 vergroten van samenwerking tussen citymarketing en VVV; 

 invoering toeristenbelasting om VVV, Citymarketing en het Hotel Overleg Samenwerking 
Toerisme (HOST) extra te financieren; 

 actualisering detailhandelsnota, waarbij ook wordt ingezet op verruiming van het 
vestigingsklimaat in Vathorst; 

 samenwerken met de regio in het kader van economische groei. 
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Wonen: vernieuwing en keuzevrijheid 
 
Amersfoort is een aantrekkelijke woonstad met een gevarieerd aanbod van koop- en huurwoningen 
in wijken met een uiteenlopend karakter. Om aantrekkelijk te blijven is het van belang dat de 
ruimtelijke kwaliteit op hoog niveau blijft. De coalitie heeft de volgende aandachtpunten: 

 de woningmarkt moet meer in beweging komen, met als uitgangspunt meer keuzevrijheid; 

 keuzevrijheid moet ook bestaan voor groepen met minder kansen op de woningmarkt, zoals 
inwoners met een laag inkomen, jongeren, starters en ouderen die kleiner willen gaan wonen; 

 voortzetting van het programma Amersfoort Vernieuwt en vernieuwing van de wijken; 

 actief aanpakken van verpaupering van panden; 

 behoud en ontwikkeling cultureel erfgoed in samenhang met woonfuncties; 

 meer ruimte geven voor vrije kavels en particulier opdrachtgeverschap. 
 

 

Groene functies verder ontwikkelen en benutten 
 
Het groen is een belangrijk kwaliteitskenmerk van de stad. Een groene omgeving verhoogt de totale 
kwaliteit - de belevingswaarde, de economie (citymarketing), welvaart, recreatie, ecologie, 
biodiversiteit, behoud van cultuurhistorie, beperking van hittestress, gezondheid en milieu. Om die 
reden werken we met de inwoners en organisaties in de stad aan de uitvoering van een sterk en 
toekomstgericht groenbeleid. In 2013 gaan wij, zoveel mogelijk in samenspraak met de stad: 

 de effectiviteit van de Groene saldoregeling vergroten; 

 het biodiversiteitsactieplan in uitvoering nemen;  

 het vergroenen van gevels en daken van woon- en bedrijfspanden stimuleren; 

 de mogelijkheden voor stadslandbouw uitbreiden; 

 de baten van groen (beter) zichtbaar maken bij relevante RO-projecten, bijvoorbeeld door een 
MKBA (Maatschappelijk Kosten-Batenanalyse); 

 de rol van openbare groengebieden meewegen in de beoordeling van ruimtelijke plannen; 

 de Groenblauwe Structuurvisie 2004-2015 uitbreiden met belangrijke groenstructuren in de 
stad.  

 
 

Duurzaamheid centraal in gemeentelijke projecten 
 
In alle gemeentelijke projecten speelt maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol. 
In raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven komt een paragraaf Duurzaamheid waarin het college 
aangeeft hoe een bijdrage geleverd wordt aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen (milieu en 
sociaal) en wat de ‘social return on investment’ is. Ook waar dit niet relevant is, geeft het college 
dit expliciet aan. Duurzaamheid wordt in Amersfoortse projecten expliciet op 
duurzaamheidsdoelen, duurzaamheidsrendementen, ‘social return on investment’ en ‘return on 
investment’ getoetst. 
Het programma Duurzame Ontwikkeling wordt verder uitvoering gegeven. In sloopvergunningen 
worden bepalingen toegevoegd waardoor duurzaam slopen bevorderd wordt. Daar waar mogelijk 
worden bouwmaterialen opnieuw gebruikt (cradle to cradle). 
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3 De haalbaarheid 
 

 
 
Financiële consequenties en dekking van de maatregelen in 2013 en 2014 
 
Veel maatregelen uit dit coalitieakkoord worden opgelost binnen de vastgestelde begroting 2013. 
Voor enkele afspraken zijn ombuigingen noodzakelijk. Hierover hebben partijen concrete afspraken 
gemaakt. Voor 2013 is een ombuiging nodig van € 2.968.500. In de begroting 2014 en latere jaren 
moet dekking worden gevonden voor extra investeringen van € 1.067.000. 
 
 
Afspraken 
 

Ombuiging te realiseren  
in begroting 2013 

Structurele last vanaf 2014 
 

Zes STIP's (1) 750.000 450.000 

Vier activiteitencentra (2) 350.000 200.000 

Verhoging sociale reserve (3) 
 

280.000 

Sociale maatregelen ('noodfonds') (4) 1.500.000 0 

Jongeren (5) 100.000 0 

Cultuur (6) 200.000 0 

Sport (7)  68.500 137.000 

   
Totaal 2.968.500 1.067.000 

 
 
Ad (1)  In 2013 incidenteel € 50.000 per STIP voor in totaal 6 STIP’s. Daarnaast structureel vanaf 2013 € 

75.000 per jaar per STIP.  
Ad (2) In 2013 incidenteel € 150.000 voor vier centra. Daarnaast structureel vanaf 2013 € 200.000 per jaar 

voor vier centra. 
Ad (3) De sociale reserve bedraagt momenteel € 320.000. De reserve wordt verhoogd tot € 600.000. Een 

deel van de reserve wordt geactiveerd. 
Ad (4) Eenmalig aan te leggen ‘noodfonds’ in 2013. 
Ad (5) Eenmalige investering in voorzieningen voor jongeren in 2013. 
Ad (6) Eenmalige impuls voor (pop)cultuur. 
Ad (7) Voor sport is € 137.000 per jaar nodig vanaf 2013. Voor 2013 is al € 68.500 gereserveerd in de 

begroting. Dit bedrag wordt verdubbeld en in latere jaren geheel opgenomen. 
 

De financiële dekking voor 2013 wordt gevonden in de volgende ombuigingen: 
 

 Voor € 1,8 miljoen kan dekking worden gevonden door het afzien van de voorziene teruggaaf 
van afvalstoffenheffing en rioolrecht in de jaren 2014 en 2015. Omdat het hier een dekking 
betreft van prioriteiten voor 2013, is hier in wezen sprake van een vorm van ‘voorfinanciering’. 
Verevening van de budgettaire last van € 1,8 miljoen in 2013 met de meevallers van € 0,9 
miljoen in de jaren 2014 en 2015 zal daarom via een reserve (saldireserve of anderszins) moeten 
plaatsvinden. Het college krijgt de opdracht om hiervoor een passend voorstel te doen.  

 Binnen de contractafspraken die met Meander Medisch Centrum zijn gemaakt gaan wij uit van 
betaling voor gronden en opstal per medio 2014. Dit levert een voordeel op kapitaallasten op 
van € 900.000. 

 Als gevolg van het aflopen van het bestuursakkoord inzake de bijstand kon over 2012 een 
voordeel worden gehaald ten opzichte van de begroting. In de Zomerrapportage is de 
gemeenteraad hierover geïnformeerd.  Naar verwachting  zal dit ook een doorwerking hebben in 
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2013.  Daarom kan zonder gevolgen voor de doelgroep en zonder grote financiële risico’s 
hieraan in 2013 € 200.000 worden onttrokken. 

 
In de meerjarenbegroting 2014 worden de coalitieafspraken gedekt door: 

 concentratie van ambtelijke diensten aan het Stadhuisplein en afstoten decentrale panden met 
een te halen meeropbrengst van € 200.000; 

 voorlopig stopzetten van personeelsuitbreiding die verbonden is aan gemeentelijke 
‘areaaluitbreiding’: € 500.000 per jaar in komende drie jaar; 

 een besparing van € 350.000 als gevolg van de afloop van de overeenkomst met gemeente 
Veenendaal inzake ‘bemoeizorg en verslavingszorg’.  

 
Bij de uitwerking van voorstellen van het college wordt rekening gehouden met stapelingseffecten. 
Voor de beleidsterreinen die worden ontzien, wordt afgesproken dat maatregelen die geen nadelig 
effect voor de betreffende doelgroepen geven, zoals efficiëntieverbeteringen, wel mogelijk blijven. 
 
De coalitiepartijen hebben ook gesproken over de budgetoverschrijding op het Eemhuis. De 
budgetoverschrijding op het Eemhuis (ad. € 10 miljoen) is in de begroting 2013 voor de helft 
afgedekt uit de incidentele middelen en voor de andere helft afgedekt uit de structurele middelen. 
De coalitie is van mening dat toekomstige jaren niet met deze overschrijding moeten worden 
belast. Het is daarom de wens van de coalitiepartijen om deze overschrijding in zijn geheel af te 
dekken uit de incidentele middelen. Dat betekent dat in 2013 aanvullend € 5 miljoen moet worden 
gestort in de reserve afdekking kapitaallasten. Dit is een incidenteel nadeel voor 2013. Voor de 
jaren 2014 en volgende kan er jaarlijks een bedrag van  
€ 0,4 miljoen extra onttrokken worden aan deze reserve, hetgeen een voordeel is voor de jaren 
vanaf 2014. Op deze wijze wordt de dekking van de budgetoverschrijding volledig binnen de 
incidentele middelen gevonden. Omdat het hier in wezen gaat om een (per saldo budgettair 
neutrale) uitruil van structurele middelen tegen incidentele middelen krijgt het college de opdracht 
dit principe binnen de kaders van de begroting uit te voeren. Uiterlijk bij de begroting 2014 dient 
het college aan te geven op welke wijze dit principe is doorgevoerd binnen de begroting. 
 
 

Visie op bezuinigen 
 
In de komende jaren wacht een bezuinigingsopgave van structureel € 8 miljoen. Het college wordt 
gevraagd met een procesvoorstel te komen om ‘visievol’ te bezuinigen. Onlangs is al een eerste 
aanzet gedaan met ‘het nieuwe perspectief’. Onderzocht moet worden of een discussie over 
gemeentelijke taken en eigen inzet van inwoners en organisaties kan leiden tot het ontlasten van de 
gemeentebegroting. De coalitiepartijen willen – in het verlengde van het advies van informateur 
Van Bergen (brief 29 januari 2013) – samen met oppositiepartijen en de stad in gesprek gaan over 
een vernieuwd overheidsdenken, nieuwe verhoudingen tussen raad, college en stad, en een 
duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. Binnen die context worden concrete voorstellen 
verwacht van het college.  
 
Daarnaast rapporteert het college in de Kadernota tenminste over de uitkomsten van de volgende 
zoekrichtingen voor bezuinigingen: 

 de haalbaarheid en de consequenties van een algehele nullijn voor loon- en prijsbijstellingen, 
voor zowel de gemeentelijke organisatie, de verbonden partijen, als de gesubsidieerde 
instellingen; 

 de haalbaarheid en de consequenties van het substantieel terugbrengen van personeelskosten 
en kosten voor externe inhuur en advies; 

 kostendekkend maken van rioolheffing. 
 
 


