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Inleiding en leeswijzer  
 
Voor u ligt de Nota van Actualisatie 2021-2024 (vanaf hier: ‘NvA’). Dit is een document dat jaarlijks wordt 
opgesteld om nog in te kunnen spelen op wijzigingen die zich na de peildatum voor het opstellen van de 
begroting hebben voorgedaan. Dus na 1 juli. Eén van die wijzigingen is bijvoorbeeld de Septembercircu-
laire waarin het Rijk duidelijkheid geeft over de algemene uitkering die in de komende jaren wordt uitge-
keerd aan gemeenten.  
 
Deze NvA heeft een ander karakter dan voorgaande jaren. Doordat voor 2021 geen kadernota is opge-
steld, is in de Programmabegroting 2021-2024 alleen bestaand beleid opgenomen. Voorstellen voor 
nieuw beleid zijn in deze NvA opgenomen. Ook treft u hierin enkele financieel-technische ombuigings-
voorstellen aan waarmee het ontstane begrotingstekort deels wordt verlaagd. De NvA is dus een aanvul-
ling op de Programmabegroting 2021-2024. Beide stukken samen geven inzicht in het financiële beeld 
voor de komende 4 jaren. De stukken worden beide behandeld tijdens de begrotingsraad en als zodanig 
ook gezamenlijk aan de Provincie aangeboden. 
 
Net als de begroting is deze NvA ook ingedeeld in programma’s. Dat heeft zijn oorsprong in de wet- en 
regelgeving ten aanzien van het budgetrecht van de raad. 
 
Hieronder is kort geduid wat is opgenomen in deze NvA. 
 
Nieuw beleid dat door het college wordt voorgesteld 
Ieder programma bevat een toelichting op het nieuwe beleid dat wordt voorgesteld door het college. Dat 
nieuwe beleid is, indien van toepassing, ingedeeld in categorieën: 
• Verplichtingen (waaronder wettelijk): dit betreft nieuw beleid met een verplichtend karakter. Bijvoor-

beeld door (nieuwe) wetgeving, reeds genomen besluiten of bestaande afspraken met medeoverhe-
den of stakeholders. 

• Collegeprogramma: deze nieuwe uitgaven passen bij de ambities uit het collegeprogramma en wil het 
college daarom graag uitvoeren.  

• Vervangingsinvesteringen: met het doen van investeringen is onlosmakelijk verbonden dat deze ooit 
vervangen worden. Bij die vervanging worden nut en noodzaak uiteraard wel opnieuw beoordeeld. 

• Bedrijfsvoering: dit betreft veelal ambtelijke capaciteit die wordt gevraagd om taken op het gebied van 
de bedrijfsvoering te kunnen (blijven) uitvoeren. 

• Financieel-technische ombuigingsvoorstellen: deze voorstellen zorgen voor lagere kosten en lossen 
het begrotingstekort dus deels op. Het zijn relatief eenvoudig in te boeken maatregelen, die bovendien 
weinig tot geen invloed hebben op het gemeentelijk beleid en nagenoeg geen fundamentele discussie 
vergen. Het is aan de raad om deze vast te stellen. Met als kanttekening dat de Provincie deze voor-
stellen zal beoordelen op financiële haalbaarheid. 

 
Bovenstaande, door het college voorgestelde, nieuw beleid is samengevat in bijlage 1 van de NvA. 
 
Beleidsinitiatieven nog nader af te wegen 
Deze NvA geeft ook inzicht in beleidsinitiatieven waar het college, gegeven de huidige financiële situatie 
van Bunnik, nu niet voor kiest. Deze initiatieven zijn opgenomen in een aparte bijlage (nummer  2) en aan 
het eind van deze NvA ook tekstueel toegelicht. Vanzelfsprekend staat het de raad vrij om een andere 
afweging en keuze te maken. Dat kan door hiervoor een amendement in te dienen tijdens de behandeling 
van deze NvA in de begrotingsraad. Daarbij hoort wel de kanttekening dat, volgens de bestaande financi-
ele ‘spelregels’, hiervoor ook financiële dekking moet worden aangedragen in het amendement. 
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Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en Bestuu r  

 
Verplichtingen (waaronder wettelijk)  
 
Bestuurskracht 
De afgelopen jaren heeft het college dankzij de raad de ambtelijke organisatie kunnen versterken en is het 
college blij dat de raad onlangs ook heeft besloten om het college te versterken. Naast het reguliere werk 
heeft de gemeente ambitieuze plannen en werkt de gemeente aan grote en complexe opgaven. Het ver-
sterken van het college zorgt er voor dat onze bestuurskracht toeneemt en daarmee geven we ook een 
duidelijk signaal af naar onze lokale en regionale partners dat we serieus werk maken van onze ambities. 
Met meer focus in de verschillende portefeuilles kan lokaal en regionaal daadkrachtig opgetreden worden 
om onze ambities ook te realiseren. De raad heeft ook hierin lef getoond en we kijken, in onze hernieuwde 
samenstelling, uit naar de samenwerking met uw raad. De structurele lasten bedragen € 97.500. 

 
  



 6 

Programma: 2. Fysieke leefomgeving 
 

Verplichtingen (waaronder wettelijk) 
 
Inventarisatie Flora en Fauna 
Bij wet is het verboden om bedreigde flora- en faunasoorten te verstoren. Bij de bestrijding van plaagsoor-
ten zoals de eikenprocessierups is het daarom zaak om  de aanwezigheid van (beschermde) vlinderpopu-
laties en/of vleermuizen te kennen, zodat geen andere soorten lijden onder de  bestrijding van de plaag-
soort. Terwijl bij het dagelijkse groenonderhoud (zoals het maaien van gazons) het noodzakelijk is te we-
ten waar bijvoorbeeld beschermde orchideeën groeien. Om dit risico uit te kunnen sluiten is het noodzake-
lijk te beschikken over actuele flora- en faunakaarten, wat voor Bunnik nu niet het geval is. Voor het op-
stellen van een flora- en faunakaart is in 2021 een bedrag van € 45.000 nodig. De reden voor deze hoge 
raming is dat een flora- en faunaonderzoek erg arbeidsintensief is. Een deel kan worden uitgevoerd door 
een bureau-onderzoek naar al bestaande inventarisaties van andere organisaties, maar een groot gedeel-
te van het werk zal als veldstudie ter plekke moeten worden uitgevoerd. Doordat er veel verschillende 
soorten flora en fauna zijn, vergt dit vele observaties. Bovendien dienen deze observaties regelmatig ge-
durende het jaar plaatsvinden, om zo alle seizoensgebonden soorten te kunnen inventariseren. De werk-
zaamheden vereist veel kennis die niet in eigen huis beschikbaar is. Het onderzoek moet bovendien om 
de vier jaar worden herhaald. 
 
Wegenbeheerplan  
Op 12 december 2019 heeft de raad het Wegenbeheerplan 2019-2020 vastgesteld. In dit beheerplan is 
een begin gemaakt met het wegwerken van in het verleden opgelopen achterstallig onderhoud aan de 
wegen, stoepen en fietspaden. In het raadsvoorstel voor het Wegenbeheerplan 2019-2020 is een herijking 
van het wegbeheer op langere termijn aangekondigd. Daarom is op dit moment nog niet bekend welk be-
drag opgenomen dient te worden voor het wegbeheer vanaf 2021. Voor de periode 2021 t/m 2023 geldt 
echter wel de noodzaak het aanwezige achterstallig onderhoud verder weg te werken. Uitgaande van het 
adviesrapport behorende bij het Wegenbeheerplan 2019-2021 kan ter indicatie uitgegaan worden van een 
verhoging van de dotatie in de reserve wegen met  € 233.839 per jaar en een verhoging van het budget 
voor klein onderhoud van € 20.264 per jaar.  
Bovenstaande verhoging wordt gehanteerd vanaf boekjaar 2022. In 2021 wordt namelijk nog achterstallig 
onderhoud uitgevoerd dat oorspronkelijk was voorzien in 2020. In het raadsvoorstel van december 2019 
was daarover het volgende opgenomen: “Rekening houdend met de gebruikelijke jaarlijkse dotatie in de 
reserve wegen kan deze reserve worden aangewend om de in het wegenbeheerplan geadviseerde werk-
zaamheden voor de jaren 2019 en 2020 uit te voeren, en daarmee een deel van de opgelopen achter-
stand weg te werken.” Door het uitbreken van de coronacrisis is echter gebleken dat het opstarten en uit-
voeren van een deel van de in 2020 beoogde onderhoudsprojecten vertraging heeft opgelopen. Deze pro-
jecten kunnen pas in 2021 worden uitgevoerd. De inzet van de reserve wegen zal dan ook in 2021 aan de 
orde zijn.  
 

Collegeprogramma 
 
Agenda Vitaal Platteland (AVP) 
Tot en met 2020 is er incidenteel budget om projecten te cofinancieren die passen binnen Agenda Vitaal 
Platteland of LEADER. Dit budget van € 11.200 blijft structureel nodig om zowel bestaande verplichtingen 
te betalen (zoals de financiering van de klompenpaden binnen de gemeente) als om eenmalige regionale 
projecten te cofinancieren. Deze cofinanciering is belangrijk omdat op deze manier met relatief kleine bij-
dragen door middel van regionale samenwerking de gemeentelijke doelen behaald kunnen worden.  
 
Beheer, onderhoud, administratie, handhaving spitsknip Achterdijk 
De kosten van beheer, onderhoud, administratie en handhaving voor de maatregelen spitsknip Achterdijk 
zijn in 2021 € 31.000 en daarna structureel € 15.000 per jaar. Na het tweede jaar moet dit geëvalueerd en 
zo nodig bijgesteld worden.    
 
Uitvoering warmtetransitie en formatie 
Vóór de zomer van 2021 stelt de gemeenteraad (naar verwachting) de Transitievisie Warmte vast. Daarin 
legt de gemeenteraad vast op welk moment de eerste woonwijken van het aardgas af gaan. Dan start een 
periode van acht jaar van voorbereiding voordat het aardgas daadwerkelijk wordt afgesloten in die wijken. 



 7 

Voor ieder van die eerste woonwijken moet een Wijk Uitvoerings Programma opgesteld worden. Dat is 
een uitgebreid proces samen met alle gebouweigenaren, inwoners, de energiesector en andere stakehol-
ders. Het hoofdstuk Uitvoeringsstrategie in de Transitievisie zal een gedetailleerder inzicht geven in de 
aanpak, en een betere schatting geven van de benodigde fte's en de proceskosten voor de gemeente 
voor ieder Wijk Uitvoeringsprogramma. Vanaf 2022 en verder wordt vooralsnog structureel 1 fte gevraagd. 
Tot en met 2021 wordt gebruik gemaakt van de middelen die door het rijk beschikbaar gesteld zijn. Voor 
de formatie wordt voorgesteld om vanaf 2022 een structurele raming van € 100.300 op te nemen en voor 
de uitvoeringskosten wordt voorgesteld om vanaf 2022 een structurele raming van € 100.000 op te ne-
men. In 2021 zal de Energie Coöperatie een  belangrijke rol spelen bij de warmte transitie, waarin zij ken-
nis hebben van woningen en de linkin-pin zijn naar bewoners. Op dit moment heeft de ECB nog geen ei-
gen inkomsten uit duurzame energie, dat kan veranderen in de loop van de jaren. Voor het komende jaar 
wordt voorgesteld de ECB te blijven ondersteunen zodat de opgebouwde kennis, samenwerking en het 
gezicht voor de inwoners kan blijven bestaan. Voor 2021 wordt er een bijdrage gevraagd van € 18.000. 
Onbekend is op dit moment of de rijksoverheid vanaf 2022 een tegemoetkoming zal geven in de kosten 
voor de uitvoering van de warmtetransitie. Ondanks bovenstaande wordt voor de structurele lasten voor-
gesteld om deze p.m. op te nemen in afwachting van de vergoeding van het Rijk.  
 

Vervangingsinvesteringen 
 
Vervanging bomen 2024 
Tot en met 2023 is er gedurende vijf jaar jaarlijks een krediet van € 45.000 beschikbaar gesteld voor ver-
vanging groen. Het huidige bomenbestand kan niet op peil worden gehouden zonder deze kredieten. Dit 
komt omdat het de eerste prioriteit zal zijn om veiligheidskwesties op te lossen door onveilige bomen te 
kappen. Er blijft daarna vrijwel geen budget over om nieuwe bomen te planten. 
De komende jaren moeten veel bomen vervangen worden omdat er in de jaren '60 en '70 van de vorige 
eeuw veel bomen zijn aangeplant. Deze bomen zijn nu oud en uit inspecties blijkt dat de komende jaren 
een behoorlijk aantal gekapt moet worden vanwege de veiligheid; straatbomen hebben vaak zeer slechte 
groeiomstandigheden. Ze zijn bijvoorbeeld in straatzand geplant en de tegels liggen tot aan de stam. Door 
gebrek aan water en voeding kan de boom niet groeien en kwijnt weg. De verwachting is dat er de ko-
mende jaren bovengemiddeld veel bomen in gezondheid achteruit gaan en gekapt moeten worden. Er zijn 
schademeldingen aan huizen en riolen door boomwortels. Om verdere schade van boomwortels te voor-
komen is het soms nodig bomen te vervangen. Voorgesteld wordt ook voor 2024 een krediet van € 45.000 
beschikbaar te stellen. 
 
Vervanging zieke bomen 2024 
De boomziekten essentaksterfte (es), iepziekte (iep), kastanjebloedingsziekte (paardenkastanje) en mas-
saria (plataan) zorgen ervoor dat circa 1.200 bomen in Bunnik ziek zijn en snel in gezondheid achteruit 
gaan. Zieke iepen moeten meteen gekapt worden. Zieke essen, paardenkastanjes en platanen worden 
gekapt als ze onveilig worden. De gemeente is verplicht om de bomen in het buitengebied te vervangen 
(Natuurwet). In de kernen is er de wens om zieke bomen te vervangen. Bunnik wil immers een groene 
gemeente zijn. De kosten voor kap en herplant van 1.200 bomen zijn geraamd op € 355.000, waarbij de 
uitvoering plaats vindt in de periode 2020 t/m 2024. Voor de jaren 2020 t/m 2023 zijn kredieten beschik-
baar gesteld. Voor 2024 is een bedrag van € 65.000 nodig. 
 
Riolering Oranjebuurt  
In de Oranjebuurt wordt circa 4 km riool vervangen. Binnen het GRP 2018-2022 is rekening gehouden 
met de vervangen van riolering en klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast is het prijspeil van de riool-
maatregelen van 2017. Om deze redenen is er een aanvullend krediet van € 665.600 nodig. De verwach-
ting is dat de werkzaamheden pas in 2021 zullen starten en circa 1 tot 1,5 jaar gaan duren. 
 
Herinrichting laatste gedeelte van de Molenweg 
Na het bouwen van appartementen op de plek van het huidige pompstation aan de Molenweg, dient het 
laatste gedeelte van de Molenweg heringericht te worden op gelijke wijze zoals dit in de rest van de Eng-
boogerdbuurt is uitgevoerd. In het beschikbaar stellen van een krediet voor de Engboogerd is dit gedeelte 
destijds niet meegenomen, omdat toen nog niet bekend was wanneer de oude locatie gesloopt zou wor-
den en het kapitaalvernietiging zou zijn om een nieuwe weginrichting en wegprofiel aan te leggen als er 
bouwverkeer over deze nieuwe weg zou gaan rijden. Voor de herinrichting van deze locatie is een krediet 
van € 55.000 benodigd. 
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Financieel-technische ombuigingsvoorstellen 
 
Taakstelling wegenbeheerplan 
In deze nota is een verhoging van het budget voor wegenbeheer en onderhoud opgenomen. Die verho-
ging is gebaseerd op een adviesrapport en bevat een indicatie van de noodzakelijke kostenverhoging. 
Mede gezien het substantiële bedrag van de verhoging doen wij een hernieuwde inspanning  om, samen 
met onze extern adviseur, een besparing op dit onderhoud in beeld te brengen en te realiseren. Daar 
waar dit keuzes van de raad vergt, worden deze aan u voorgelegd. Er wordt uitgegaan van een taakstel-
lende structurele besparing van € 50.000 vanaf 2022. Het daadwerkelijk realiseren van een taakstelling is 
altijd onzeker, maar het uitgangspunt is vooralsnog dat er voldoende aanknopingspunten te vinden zijn 
om de kostenverhoging te temperen. In de bestuursrapportages van 2021 wordt de voortgang van de rea-
lisatie van de taakstelling opgenomen.   
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Programma: 3. Sociaal Domein  
 

Verplichtingen (waaronder wettelijk) 
 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang  
Het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan inwoners is nu nog in de U-16 bij 
centrumgemeente Utrecht belegd. Per 2022 worden de taken en de financiële middelen gedecentraliseerd 
naar de omliggende gemeenten. De decentralisatie van het beschermd wonen, vraagt om gezamenlijke 
afspraken in de regio ZOU en in U-16 verband. Er is een ingroeipad van 10 jaar afgesproken. Omdat er 
nog veel onduidelijkheden zijn rondom de aantallen en de financiering, kiezen we voor een zorgvuldige 
overgang. Dit houdt in dat we voor de contractering van Beschermd Wonen, in ieder geval tot en met 
2024, gebruik blijven maken van de huidige contracten die door stad Utrecht zijn afgesloten. De gemeen-
ten betalen dan vanaf 2022 voor de eigen inwoners die gebruik maken van deze voorzieningen.  
Om deze decentralisatie goed voor te bereiden dient in U-16 verband één gezamenlijk plan gemaakt te 
worden over de transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2021-2024. In 2021 zal er 
meer duidelijkheid komen over de financiële effecten van deze decentralisatie.  
 
Regiotaxi 
Regiotaxi is een voorziening voor de wettelijke verplichting op mobiliteitsvoorzieningen voor inwoners met 
een Wmo indicatie. Provincie Utrecht is contractbeheerder en subsidiënt op deze voorziening. Per 2024 
geeft de Provincie de regie op de regiotaxi terug aan gemeenten. In aanloop hierop wordt de provinciale 
subsidieregeling afgebouwd en is in de afgelopen periode  (voor de laatste keer)  onder regie van de pro-
vincie een nieuwe aanbesteding op een vervoersconcessie regiotaxi van 1-8-2020 tot 31-12-2023 uitge-
voerd. Onder invloed van diverse kostprijsverhogende factoren is de begroting  voor de regiotaxi tot 2024 
ontoereikend en moet deze op grond van nieuwe cijfers  (fors)  naar boven worden bijgesteld. De structu-
rele lasten dienen in 2021 en 2022 verhoogd te worden met € 47.100, in 2023 € 69.700 en vanaf 2024 
€ 92.200.  Het college maakt zich sterk om in de komende jaren structurele maatregelen te treffen om de 
kosten op deze voorziening naar een aanvaardbaar minimum terug te dringen. 
 
Uitbreiding Anne Frankschool met 12e lokaal  
De Anne Frankschool heeft vanaf schooljaar 2021-2022 naar verwachting recht op een 12e lokaal en 
daarmee op eerste inrichting en onderwijsleerpakket voor deze groep. De kosten voor de eerste inrichting 
en onderwijsleerpakket worden geraamd op € 15.500.  
 
Financiële consequenties de Kersentuin 
De huurcontracten met de huurders van MFA de Kersentuin zijn na een eerste periode van vijf jaar verlo-
pen. Er moeten nieuwe huurovereenkomsten worden gesloten. Er zijn aanpassingen gedaan voor de ge-
huurde ruimten en de huurvoorwaarden. Deze vernieuwing maakt onderdeel uit van een proces waarbij er 
inpandig uitbreiding is gerealiseerd voor de Anne Frankschool. Tegelijk is de begroting van de Beheer-
stichting op orde gebracht door nieuwe serviceovereenkomsten af te sluiten. De afspraken tussen de ge-
meente en de beheerstichting worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.  
Met dit pakket aan nieuwe contracten, overeenkomsten en afspraken wordt schoon schip gemaakt binnen 
het dossier MFA Kersentuin en daarmee solide basis gelegd voor  de toekomst van MFA De Kersentuin.  
De financiële consequenties bedragen € 68.000 in 2021 oplopend naar € 79.591 vanaf 2022. 
 
Brede aanpak dakloosheid (sept.circulaire 2020) 
Er ligt een verzoek van samenwerkende woningcorporaties in regio Utrecht en gemeente Utrecht om deel 
te nemen aan het project ‘Living Lab, eerst een thuis. Dit project vloeit voort uit aan brandbrief van de G4 
aan het kabinet, waarin de groeiende dakloosheid onder de aandacht wordt gebracht. 
De grondgedachte van het project is dat mensen eerst een dak boven hun hoofd nodig hebben om aan 
hun problemen te werken. In de septembercirculaire is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van € 
32.051. 
 
Kansrijke start (decentralisatie uitkering sept,circulaire 2020) 
Gemeente Bunnik heeft zich aangemeld voor de 3e tranche van de impuls voor het landelijke actiepro-
gramma Kansrijke Start. Met de impuls voor de komende drie jaar (€ 4.290 per jaar, vanaf 2020) wordt 
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samen met partners een lokale coalitie Kansrijke Start gevormd of versterkt. Met dit programma willen we 
bereiken dat de eerste 1.000 dagen van ieder kind zo goed mogelijk zijn, omdat deze cruciaal zijn voor 
een optimale kans op een goede toekomst. Hiervoor wordt in 2020 een eerste stap ingezet met als doel 
om samen met de geboortezorg en andere partners vanuit een lokale coalitie afspraken te maken hoe de 
(kwetsbare) gezinnen zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden om kinderen een kansrijke start te 
geven. In de septembercirculaire is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van € 4.290 voor 2021 en 
2022. 
 
Vervallen stelpost jongeren <18 jaar 
Deze stelpost is naar aanleiding van actualisatie maatstaf jongeren komen te vervallen. 
 
Actuele kosten ontwikkeling Jeugdzorg 
Uit actuele monitoring en signalen blijkt dat de kostenontwikkeling op het gebied van de Jeugdzorg zich 
onverminderd doorzet. De ophoging van de budgetten zoals aangekondigd in de 1e bestuursrapportage 
en opgenomen in de Programmabegroting 2021-2024 blijkt onvoldoende te zijn. Dit heeft een nadelig 
structureel effect van € 178.000. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke uitgaven tot en met augustus 
2020, geëxtrapoleerd naar het einde van 2020. Hoewel de daadwerkelijke kostenontwikkeling in 2021 lo-
gischerwijs onzeker is, zien wij ons genoodzaakt om deze effecten structureel op te nemen in deze nota 
van actualisatie.       

 
Vervangingsinvesteringen 
 
Investeringen sport 2021-2024 
De investeringen sport van de jaren 2021 - 2023 blijven ongewijzigd. Voor 2024 is een krediet van  
€ 19.360 benodigd. Het betreft de toplaag van twee sportvelden op sportpark Tolhuislaan en sportpark 
Singelpark.  
 

Financieel-technische ombuigingsvoorstellen 
 
Taakstelling sociaal domein 
De stijgende uitgaven in het sociaal domein (jeugdzorg en Wmo) dragen in belangrijke mate bij aan het 
ontstane begrotingstekort. Daarom doen wij een hernieuwde inspanning om te zoeken naar financiële 
ruimte in deze budgetten en/of de uitvoering. Er wordt uitgegaan van een taakstellende structurele bespa-
ring van € 100.000 in 2021 oplopend naar € 200.000 in 2024. Het daadwerkelijk realiseren van een taak-
stelling is onzeker. Met betrekking tot het sociaal domein vraagt dit om bewuste politieke keuzes met mo-
gelijk navenante maatschappelijke gevolgen. Hiertoe worden de komende maanden voorstellen uitge-
werkt die aan de raad voorgelegd worden. 
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Hoofdstuk Overhead 
 

Vervangingsinvesteringen 
 
Vervangen automatiseringsapparatuur 
Niet alle apparatuur wordt vervangen binnen het basispakket van de RID. In verband met het verlopen 
van de economische en de technologische levensduur is vervanging van deze hardware voorzien en dient 
hier een separaat budget voor te zijn. Dit betekent niet dat automatisch wordt vervangen, vooral zaken als 
storingsgevoeligheid, onderhoudskosten, capaciteit en nieuwe ontwikkelingen worden afgewogen bij de 
vervanging. Uitstellen van vervangen is risicovol omdat de organisatie afhankelijk is van de beschikbaar-
heid van hard- en software om daarmee continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Voor 2024 is hier-
voor € 36.645 nodig. 
 

Bedrijfsvoering 
           
Formatie Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet 
Toezicht, handhaving en fraudebestrijding op de rechtmatige inzet van de gelden binnen de Wmo en 
Jeugdwet is een wettelijke plicht en maatschappelijk wenselijk. De gemeente Bunnik wil aan deze taak 
een brede invulling geven. Er zal niet alleen gereageerd worden op basis van signalen, maar ook gekeken 
worden naar risicofactoren en gecontroleerd worden op geleverde prestaties door aanbieders . Tevens 
moet ingezet worden op het verduidelijken van werkprocedures en communicatie om onbewuste fouten 
en fraude te voorkomen. Het opzetten van structureel intern en extern overleg en het vergroten van fou-
ten- en fraudealertheid is een wezenlijk onderdeel. Dit betekent een uitbreiding van taken binnen het So-
ciaal Domein. Op basis van ervaringen van andere gemeenten kan gesteld worden dat de functie zich 
deels terugverdient. Er is een functionaris nodig die zich inhoudelijke specialiseert. Bovendien is toezicht-
houden een functie die een onafhankelijke positie in de organisatiestructuur moet krijgen.  De voorgestel-
de capaciteit is 0,4 fte in functie vakspecialist A (€ 35.300) voor 2021 en 2022. In 2022 wordt deze evalua-
tie voorgelegd als basis voor de besluitvorming om deze functie al dan niet structureel in te gaan zetten. 
 
Formatie HR-beleid en Organisatieadvies  
Aanvankelijk bestond deze functie voor 25 uur per week. Voor de verdere implementatie van de organisa-
tieontwikkelingen is voor een periode van twee jaar (2019 en 2020) besloten tot een urenuitbreiding voor 
de functie van  Organisatieadviseur. De kosten zijn gedekt uit de reserve organisatieontwikkeling. De be-
hoefte aan een fulltime strategisch adviseur HR-beleid en Organisatieadvies is groot, mede als gevolg van 
de doorontwikkeling van beheergemeente naar een ontwikkelgemeente (bouwen en opgave gericht wer-
ken). De voortzetting van deze extra 11 uur per week kan niet meer op tijdelijke basis en zal structureel 
moeten plaatsvinden. De extra jaarlijkse kosten bedragen € 30.000. 
 
Formatie financieel advies 
Binnen de huidige formatie van het team financieel beleid zijn er de laatste jaren nieuwe taken bijgekomen 
of taken zijn complexer en dynamischer geworden. Bijvoorbeeld financiën voor sociaal domein en fysiek 
domein wordt steeds complexer, evenals de financiële advisering op gemeenschappelijke regelingen, het 
beantwoorden van vraagstukken betreffende BTW en Vennootschapsbelasting (Vpb), maar ook belas-
tingverordeningen en algemene uitkering gemeentefonds. De formatie is hierop niet meegegroeid. Dit leidt 
tot een te hoge werkdruk en discontinuïteit in de financiële advisering. Voorgesteld wordt om de formatie 
uit te breiden met een financieel adviseur voor 32 uur per week. De extra jaarlijkse kosten bedragen 
€   70.000. 
 
Vervallen stelpost garantiebanen 
Deze post is op pm gezet aangezien er geen concrete onderbouwing voor is. Mochten er garantiebanen 
komen dan zal dit via een apart voorstel aangevraagd worden. 
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Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen 
 
Verplichtingen (waaronder wettelijk) 
 
Algemene uitkering septembercirculaire 
Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering aangepast. Dit betreft een geringe 
positieve bijstelling doordat de septembercirculaire beleidsarm is opgesteld en de accressen zijn bevro-
ren. 
 

Financieel-technische ombuigingsvoorstellen 
 
Inflatiecorrectie achterwege laten 
Het is gebruikelijk dat de prijsgevoelige budgetten worden verhoogd met het verwachte inflatiepercentage. 
In de Programmabegroting 2021-2024 is dat ook weer gedaan (met 1,9%). Het achterwege laten (terug-
draaien) van deze inflatiecorrectie levert een bijdrage in het oplossen van het begrotingstekort op van 
€ 200.000. Vanzelfsprekend betekent dit voor de betreffende budgetten dat deze niet worden gecompen-
seerd voor gestegen prijzen. Gelet op het relatief kleine percentage van de inflatiecorrectie, wordt ervan 
uitgegaan dat de gevolgen hiervan kunnen worden opgevangen binnen de betreffende budgetten. 
 
Hernieuwd onderbouwen van budgetten 
Begrote budgetten hebben regelmatig een oorsprong en onderbouwing van jaren geleden. En hoewel de 
budgetten ieder jaar weer worden beoordeeld, sluipt er vaak een bepaalde ’gewoonte’ in het automatisch 
overnemen van budgetten naar het volgende jaar. Dus zonder dat de oorspronkelijke onderbouwing vol-
doende kritisch tegen het licht wordt gehouden. Dit kan worden doorbroken met een methodiek genaamd 
‘zero based begroten (zbb)’. In het kort houdt deze methodiek in dat een budget op nihil wordt gezet en 
dat deze vanaf nul wordt opgebouwd en voorzien van een aantoonbare onderbouwing. Dit geldt zowel 
voor baten als lasten. Het budget van vorig jaar wordt dus niet meer als startpunt genomen.  
Zero based begroten is een arbeidsintensieve methodiek, maar vaak wel met succes. Bunnik gaat deze 
methodiek ook toepassen. Het idee is om dit niet integraal voor alle budgetten te doen, maar alleen op 
vooraf geselecteerde budgetten. Zodoende wordt de tijdsinspanning die hiervoor nodig is beperkt. Deson-
danks is er voor het uitwerken en begeleiden van deze methodiek wel externe deskundigheid en capaci-
teit nodig. Dat vergt een eenmalige investering van naar schatting zo’n € 25.000 in 2021, maar levert de 
gemeente uiteindelijk een structureel voordeel op. Dat voordeel wordt vooralsnog indicatief ingeschat op 
€ 100.000 in 2021, oplopend naar € 150.000 in 2022 en € 200.000 vanaf 2023. Dit zijn taakstellende pos-
ten waarvoor een bepaalde onzekerheid geldt. Ze worden echter vooralsnog als voldoende reëel inge-
schat om mee te nemen in deze nota. In de bestuursrapportages van 2021 wordt inzichtelijk gemaakt of 
en hoe deze taakstellingen concreet worden ingevuld. 
 
Verhoging onroerende zaakbelasting 
Gedurende vele jaren is Bunnik erin geslaagd om het niveau van de onroerend zaak belasting niet meer 
dan trendmatig te verhogen. Helaas ontkomen we, gezien de financiële omstandigheden, er niet aan om 
deze reeks te doorbreken. Bunnik scoort immers al jaren hoog in onderzoeken naar onder meer een pret-
tig woon- en leefklimaat, voorzieningenniveau en toeristische aantrekkelijkheid. Om die hoge scores te 
kunnen blijven behouden wordt een stijging van 5% van de onroerende zaakbelasting voorgesteld als bij-
drage in het begrotingstekort. Dit levert een structurele extra baat op van € 260.000. Voor alle duidelijk-
heid: deze stijging komt bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie die voor belastingen van toepassing is. 
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Bijlagen



 
 Bijlage 1: Meerjarenplan 2021 – 2024 
 
 
Meerjarenplan 2021-2024 (totaal)

Progr. Omschrijving I/S

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1,0%
Verplichtingen (waaronder wettelijk)

1 Bestuurskracht 97.500      97.500    97.500    97.500       S
2 Inventarisatie Flora en Fauna 45.000      S
2 Wegenplan (incl klein onderhoud) 254.300  254.300  254.300     S
3 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang pm pm pm pm S
3 Regiotaxi 47.100      47.100    69.700    92.200       S
3 1e inrichting onderwijsleerpakket 12e lokaal Anne Frankschool       15.500 15 1.188      1.178      1.168        S
3 Financiële consequenties De Kersentuin 68.510      79.591    79.591    79.591       S
3 Brede aanpak dakloosheid (Decentr.uitk. Sept.circulaire 2020) 32.051      I
3 Kansrijke start (Decentr.uitk. Sept.circulaire 2020) 4.290        4.290      I
3 Vervallen stelpost jongeren < 18 jaar 235.139-    283.691-  283.691-  283.691-     S
3 Actuele kosten ontwikkeling Jeugdzorg 178.000    178.000  178.000  178.000     S

AD Septembercirculaire 78.766-      8.183-      43.772-    43.772-       S

Collegeprogramma
2 Agenda Vitaal Plattenland 11.200      11.200    11.200    11.200       S
2 Beheer, onderhoud, administratie, handhaving spitsknip Achterdijk 31.000      15.000    15.000    15.000       S
2 Uitvoering warmtetransitie en formatie 18.000      pm pm pm I/S

Subtotaal verplichtingen en collegeprogramma 218.746    396.295  379.006  401.496     

Vervangingsinvesteringen

2 Vervangingen bomen 2024 45.000    15 S
2 Vervanging zieke bomen 2024 65.000    15 S
2 Riolering Oranjebuurt (GRP) 665.600    60 17.749    17.638    17.527       S
2 Dekking investering vanuit GRP 17.749-    17.638-    17.527-       S
2 Herinrichten laatste gedeelte openbare ruimte Molenweg 55.000      30 2.383      2.365      2.347        S
3 Investeringen sport 2024 19.360    S

OH Vervangen automatiseringsapparatuur 36.645    5 -             -             -               S

Subtotaal vervangingsinvesteringen/vervangingen 720.600    -               -            166.005  -               2.383      2.365      2.347        

JaarlastenInvestering Afschrijf 
periode
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2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Bedrijfsvoering

OH Formatie toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet 30.290      30.290    -               I
OH Formatie HR-beleid en Organisatieadvies 29.697      29.697    29.697    29.697       S
OH Formatie financieel advies 67.275      67.275    67.275    67.275       S
OH Werkplekken 29.496      29.496    29.496    29.496       S
OH Vervallen Stelpost garantiebanen 22.500-      22.500-    22.500-    22.500-       S

Subtotaal bedrijfsvoering 134.258    134.258  103.968  103.968     

Financieel Technische Ombuigingen
2 Taakstelling wegenbeheerplan 50.000-    50.000-    50.000-       S
3 Taakstelling Sociaal Domein 100.000-    150.000-  200.000-  200.000-     S

AD Inflatiecorrectie achterwege laten 200.000-    200.000-  200.000-  200.000-     S
AD Hernieuwd onderbouwen van budgetten 75.000-      150.000-  200.000-  200.000-     S
AD Verhoging OZB 260.000-    260.000-  260.000-  260.000-     S

Subtotaal technische ombuigingen -              -               -            -            635.000-    810.000-  910.000-  910.000-     

Totaal 720.600    -               -            166.005  281.996-    277.064-  424.661-  402.189-     

Dekking algemene reserve (incidentele kosten) 48.290      30.290    I

Structureel 330.286-    307.354-  424.661-  402.189-     S

periode

 
  



 16Bijlage 2: Beleidsinitiatieven nog nader af te wege n (niet opgenomen in nota van actualisatie) 
 
De in deze tabel opgenomen beleidsinitiatieven (niet opgenomen in nota van actualisatie). 
 

Progr. Omschrijving

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

Beleidsinitiatieven nog nader af te wegen
2 Advieskosten beheerstructuur MFA's 35.000      
2 Groene initiatieven samenleving 5.000        5.000     5.000     5.000     
2 Stimuleren vergroenen particuliere tuinen 10.000      
2 Onderzoek parkeerbeleid 2021-2030 30.000      
2 Opstellen nieuw groenbeleid 45.000      
2 Leefstijlenonderzoek Kromme Rijnstreek 10.000      
2 Inrichting openbare ruimte Oranjebuurt wens 567.900 30 24.609    24.420    24.231    
2 Maaibeleid pm pm pm pm
2 Aanpassing beleidsregels bomenverordening pm pm pm pm

OH Bewerking en overbrenging papieren archief Gemeentebestuur 21.000      21.000    21.000    21.000    
OH Voorbereiding e-depot 12.500      12.500    12.500    12.500    
OH Ontwerp- en projectbegeleiding inrichting 2e etage gemeentehuis 9.000     3.000     7.000     
OH Herinrichting tweede etage oostvleugel 25.000   15 -               1.917     1.917     1.917     
OH Herinrichting hal en entree pm 7.500        

Formatie
OH Formatie economie 84.093      84.093    84.093    84.093    
OH Formatie juridisch advies pm pm pm pm

Totaal 592.900 -            -            -            260.093     158.119  151.930  155.741  

Beleidsinitiatieven nog nader af te wegen

Investering
Afschrijf 
periode

Jaarlasten
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Bijlage 2: beleidsinitiatieven (niet opgenomen in n ota van actualisatie) 
 
Hieronder zijn de beleidsinitiatieven toegelicht:. 
 
Advieskosten MFA’s beheerstructuur 
De beheerstructuur van De Kersentuin in Bunnik wordt in 2020 opnieuw opgesteld. Hier is een project-
groep voor opgericht. In navolging hiervan is het wenselijk om op eensluidende wijze een nieuwe structuur 
voor de beheerstichtingen Het Palet in Odijk en Het Kwartier in Werkhoven op te stellen. Hiervoor is in 
2021 een bedrag nodig van € 35.000. 
 
Groene initiatieven samenleving 
Op 8 maart 2018 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht de mogelijkhe-
den en voorwaarden te onderzoeken voor het inrichten van een Groenfonds voor de financiering van 
groenprojecten uit de samenleving. Op 26 november 2019 heeft het college besloten een structureel be-
drag van € 5.000 in de Kadernota 2021 en verder op te nemen, waarmee initiatieven uit de samenleving 
ter vergroening van de gemeente kunnen worden gesteund. Vooralsnog neemt het college dit op in de 
wensenlijst. 
 
Stimuleren vergroenen particuliere tuinen 
In maart 2020 heeft de fractie van P21 een concept-motie opgesteld om honderd huishoudens beplanting 
en/of bomen aan te bieden voor de aanplant op het eigen erf. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van 
het Corona-virus kon deze motie niet in stemming worden gebracht, maar bij het Open Huis van 5 maart 
jongstleden spraken alle fracties uit het idee te steunen. Het college stelde voor om in 2021 een bedrag 
van € 10.000 in op te nemen ter uitvoering van dit voorstel. Vooralsnog neemt het college dit op in de 
wensenlijst. 
 
Onderzoek parkeerbeleid 2021 – 2030  
Het huidige parkeerbeleid is omschreven in de Parkeernota 2019. Daarin is al aangegeven dat die nota 
niet voorziet in de toekomstige ontwikkelingen in Odijk-West, Bunnik-Zuid en de knooppuntontwikkeling bij 
station Bunnik. Daarvoor moet een nieuw beleidskader ontwikkeld worden. Naast deze Bunnikse ontwik-
keling is er ook druk vanuit de regio. De stad Utrecht wil autoverkeer van buiten de stad opvangen aan de 
rand van het stedelijk gebied. Dat vergroot de parkeerdruk in de randgemeenten. Regionaal speelt in 
Uned de studie "parkeren op afstand". Al deze zaken maken dat Bunnik zich moet beraden op nieuw par-
keerbeleid. De Unedstudie "Parkeren op afstand" is in april 2020 in zijn inventarisatiefase. Mogelijk dat in 
een latere fase budget en kennis beschikbaar komt voor de studie in Bunnik. Voor dit onderzoek wordt nu 
een budget aangevraagd van € 30.000.    
 
Opstellen nieuw groenbeleid 
In maart 2020 heeft de fractie van P21 een concept-motie opgesteld om een incidenteel budget beschik-
baar te stellen om te komen tot een stappenplan voor de actualisering van het Groenbeleid.  
Het voorstel luidt om per dorpskern een groenbeleidsplan op te stellen en de inwoners hierbij te betrek-
ken, waarbij van te voren de doelen en definities voor participanten helder zijn en input voor het groenbe-
leidsplan opgehaald wordt binnen een bepaalde scope.  
Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus kon deze motie niet in stemming worden 
gebracht, maar bij het Open Huis van 5 maart jongstleden spraken alle fracties uit het idee te steunen. Het 
college stelt voor om een incidenteel budget op te nemen van € 45.000 in 2021. 
 
Leefstijlenonderzoek Recreatie Kromme Rijnstreek 
Om een goed beeld te krijgen van vraag en aanbod van recreatieve voorzieningen in de Kromme Rijn-
streek is onderzoek nodig. Dit leefstijlenonderzoek willen de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duur-
stede gezamenlijk oppakken. Met de uitkomsten van het onderzoek kan bepaald worden welke acties er 
nodig zijn om de recreatieve kracht van de Kromme Rijnstreek verder te versterken. De bijdrage voor de 
gemeente Bunnik bedraagt € 10.000. 
        
Inrichten openbare ruimte Oranjebuurt 
Bij het project herinrichting Oranjebuurt wordt naast de riolering en klimaatadaptieve maatregelen ook een 
herinrichting van de straat voorzien. Hiervoor zijn er extra financiële middelen benodigd. Globaal gaat het 
om circa 37.000 m2 verharding en 1.000 m2 groen. Het GRP voorziet echter niet in het vervangen van de 
oude bestrating. Het bestaande verhardingsmateriaal is afgeschreven en van slechte kwaliteit. Er zal ge-
investeerd moeten worden in nieuw materiaal. De wegennota voorziet alleen in het in conditie houden van 
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de huidige bestrating. Om de Oranjebuurt klimaat robuuster in te richten wordt er gekozen voor een ander 
bestratingsmateriaal waarbij ook het regenwater sneller en makkelijker in de ondergrond kan worden op-
genomen zoals dit ook bij de Engboogerdbuurt plaats vindt. Verwacht wordt dat op diverse plaatsen hier-
voor een grondverbetering plaats moet vinden. Om de hittestress te beperken zijn er meer bomen in de 
buurt noodzakelijk. Het huidige bomenbestand is van matige kwaliteit. Ook voor het groen worden kosten 
gemaakt. Ook deze kosten kunnen niet uit het GRP 2018-2022 betaald worden. Tot slot zal de verkeerssi-
tuatie in de Oranjebuurt meeliften op dit project. Verkeerscirculatie en de doorgaande fietsverbinding zijn 
hier de knelpunten die opgelost moeten worden. Per saldo wordt voor de herinrichting openbare ruimte 
van de Oranjebuurt een krediet van € 657.900 gevraagd. 
 
Maaibeleid 
Op 11 juni 2020 heeft de raad een motie aangenomen om daar waar het kan minder vaak het gazon te 
maaien, en zo op meer plekken binnen de gemeente ruig, kruidenrijk grasland te ontwikkelen ter bevorde-
ring van de biodiversiteit. 
Op het moment van schrijven inventariseert het college waar ruiger gras mogelijk is, daarna worden de 
contracten met de sociale werkvoorziening (minderwerk: minder maaien gazon) en de externe aannemer 
(meerwerk: extra berm maaien en maaisel afvoeren) aangepast. Naar verwachting kan deze motie bud-
getneutraal worden uitgevoerd. 
 
Aanpassing beleidsregels bomenverordening  
Op 31 oktober 2019 heeft de raad een motie aangenomen om de bomenverordening op enkele aspecten 
te wijzigen: 
- opnemen van een afwegingskader bij kap van bomen bij werken ten behoeve van de openbare ruimte; 
- omzetten van de huidige kan-bepaling van de herplantplicht naar het altijd opleggen van een gelijkwaar-
dige herplant. 
Op 31 maart 2020 heeft het college naar aanleiding van. deze motie beleidsregels vastgesteld.  Bij de be-
spreking van deze beleidsregels in het Open Huis van 14 mei 2020 gaven diverse fracties aan niet tevre-
den te zijn met de wijze waarop in de beleidsregels de kan-bepaling is aangescherpt, omdat er nog steeds 
een mogelijkheid open blijft dat het college geen herplantplicht oplegt.  
Op het moment van schrijven bekijkt het college op welke wijze aan de wens van de raad tegemoet kan 
worden gekomen, inclusief naar de financiële gevolgen hiervan. Overigens zijn de laatste vijf jaar al net zo 
veel bomen aangeplant als er zijn geveld. 
 
Bewerking en overbrenging papieren archief Gemeentebestuur Bunnik 1995-2018 
De gemeente Bunnik werkt steeds digitaler. Hierdoor wordt er steeds minder papieren archief opgebouwd 
en door personeel verloop wordt de kennis hierover steeds schaarser. Er is samen met het Regionaal Ar-
chief Zuid Utrecht (RAZU) een inventarisatie gemaakt welke papieren archieven nog bewerkt moeten 
worden. Hiervoor is een bewerkingsplan opgesteld om deze archieven in de komende jaren in een goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en over te dragen aan het RAZU. 
Het papieren archief van het Gemeentebestuur Bunnik van de periode 1995-2018 bedraagt 172 strekken-
de meter. Dit archief moet geschoond, geïnventariseerd, waar nodig gerestaureerd en daarna overge-
bracht worden naar de Archiefbewaarplaats van het RAZU in Wijk bij Duurstede. Deze werkzaamheden 
zullen in samenwerking met specialistisch medewerkers van het RAZU gefaseerd over een periode van 4 
jaar (2021-2024) uitgevoerd worden. De jaarlijkse kosten bedragen € 21.000. 
 
Voorbereidingen e-Depot 
Het is noodzakelijk om de digitale archieven op orde te brengen conform de vereisten in de Archiefwet, 
zodat er in 2022 aangesloten kan worden op het e-Depot van het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU). 
Een e/Depot is een archiefbewaarplaats voor digitale informatie. In dit kader moeten netwerkschijven on-
derzocht worden op ‘archiefwaardige’ informatie, bepaald worden hoe de informatie alsnog opgeslagen 
kan worden in een archiefwaardig systeem en adviseren over aanpassing van het proces. Voor het on-
derzoek en beperkte aanpassingen van systemen is in 2021 een budget noodzakelijk van € 12.500. 
 
Ontwerp- en projectbegeleiding Inrichting 2e etage oostvleugel gemeentehuis 
In het kader van het opnieuw inrichten van de tweede etage oostvleugel van het gemeentehuis, zullen 
inrichtingsplannen moeten worden ontwikkeld. Daarvoor is projectbegeleiding nodig in het kader van in-
ventarisatie, ontwerp, programma van eisen van inrichting, raambekleding en vloerbedekking, inkoop- en 
aanbesteding en projectcoördinatie en -uitvoering. 
De feitelijke kosten voor de vervanging zitten in het Meerjaren Onderhoudsplan van gebouw beheer en 
moeten waar nodig in de planning naar voren gehaald worden. 
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De ingeschatte kosten voor de ontwerp- en projectbegeleiding bedragen voor 2021 € 9.000, voor 2022  
€ 3.000 en voor 2023 € 7.000. 
 
Herinrichting tweede etage oostvleugel 
Per 1 januari komt de tweede etage oostvleugel weer ter beschikking van de eigen organisatie van ge-
meente Bunnik. Deze etage moet opnieuw worden ingericht met werkplekken.  In eerste instantie zal de 
verdeling van alle werkplekken binnen de gehele organisatie opnieuw moeten plaatsvinden. Dit zal onder 
begeleiding van het opgaveteam ‘Doorontwikkeling Bunniks Manier van Werken’ aangestuurd worden. 
Daarbij geldt als uitgangspunt: indeling in activiteiten zones en een Arbonorm van gemiddeld acht vierkan-
te meter per werkplek. De inventarisatie hiervan zal al in 2020 moeten worden uitgevoerd. De feitelijke 
uitvoering moet plaatsvinden in 2021. 
De kosten die zijn ingeschat voor de aanpassingen, noodzakelijke aanschaffingen, en verhuizingen van 
meubilair bedragen minimaal € 25.000. 
  
Herinrichting hal en entree 
Ten behoeve van de optimalisatie van de dienstverlening en gastvrijheid naar onze klanten is het advies 
opnieuw te kijken naar de inrichting van de entree, de balies, receptie en hal en de pantry’s. Daarbij is het 
een optie om de zitbalie in het kader van privacy te verplaatsen naar binnen. De lunchruimte meer af te 
schermen en de hal en receptie gastvrijer in te richten. De mogelijke kosten kunnen dan begroot worden 
voor 2022. Op basis van het ontwerp kunnen in 2022 de aanpassingen uitgevoerd worden. 
De ontwerpkosten voor 2021 bedragen € 7.500.  
 
Formatie economie 
De regionale ontwikkelingen, zoals het Ruimtelijk Economisch Perspectief en de bestuurstafel economie 
U10, vragen om de invulling van de functie beleidsadviseur economie in Bunnik. Ook de lokale ontwikke-
lingen als de bouwopgaaf en het versterken van de kwaliteit van de leef voorzieningen in de kernen vra-
gen om expertise op economisch vlak. Het is nu niet mogelijk om de portefeuillehouder economie daarop 
adequaat te adviseren. Bovendien ontbreekt het nu aan een verbindende schakel tussen de gemeente en 
de plaatselijke ondernemers, maar ook richting de BHIK. In het verleden heeft Bunnik deze functie name-
lijk weg bezuinigd. 
 
Formatie juridisch advies  
De capaciteit voor juridische advisering aan bestuur en organisatie is beperkt. De oorzaak daarvan zijn 
nieuwe ontwikkelingen, zoals invoering AVG, toename van bezwaarschriften en privaatrechtelijke zaken. 
In 2021 zal zonodig met inhuur ofwel een flexibele schil daarop worden ingespeeld. Vandaar een raming 
van pm. Daarnaast wordt in 2021 een onderzoek gedaan naar de beschikbare formatie bij juridische za-
ken en de door hen uit te voeren werkzaamheden. 
 

. 
 


