
Geachte heer van Esterik
 
Onderstaand de beantwoording van uw vragen. De vragen zijn herhaald.
1. er wordt gesproken over een generieke korting van 5% op exploitatiebudgetten, resulterend in een structurele 

taakstellende besparing van circa 1 miljoen. Ik kan echter nergens zien om welke budgetten het gaat, en welke 
uitgezonderd zijn. Graag ontvang ik zsm een overzicht welke budgetten wel worden gekort en welke niet (graag 
specifiek maken: onderhoudsbudget speelvoorzieningen wel, subsidies niet, onderhoudsbudget wegen wel etc).

Antwoord
In de vraag wordt gesproken van een structurele taakstelling (generieke korting van 5% op exploitatiebudgetten). 
Het dekkingsplan, als opgenomen in de Programmabegroting 2011, voorziet niet in een structurele maar in een 
incidentele korting. Om te komen tot een structureel sluitende begroting is nader onderzoek nodig. Daarvoor 
ontbreekt ons nu de tijd. Bovendien is vanwege de omvang van het tekort een strategische heroverweging 
noodzakelijk, waarbij u de politieke keuzes kunt maken over de diverse beleidsterreinen. Het college van B&W wil 
de inwoners van Stichtse Vecht en het maatschapplijk middenveld hier zoveel mogelijk bij betrekken.

In de incidentele dekking zijn onder andere in de volgende componenten uitgesloten: sociale uitkeringen en 
minimabeleid, WMO, gehandicapten, onderwijs (w.o. leerlingenvervoer), subsidies, gemeenschappelijke 
regelingen, kapitaallasten, reserveringen, afval en rioleringen, leges en personeelslasten. De personeelslasten zijn 
nog niet meegenomen, omdat, nu de plaatsingsprocedure is afgerond, eerst een analyse wordt uitgevoerd van 
o.a. boventalligheid en vacatures. 

Wel betrokken in het voorstel; kosten van extern personeel, hard- en software, huisvestingskosten en 
advieskosten, alle beheerskosten w.o. beheer openbare buitenruimte. Op dit moment wordt gewerkt aan het 
harmoniseren van de beheerplannen. De korting op het beheer loopt niet vooruit op de harmonisatie daarvan. 
Conform het coalitieakkoord heeft veiligheid van de openbare voorzieningen prioriteit. In de komende tijd zullen 
wij gaan bezien of binnen de beheerplannen moet worden gedifferentieerd qua kortingspercentage, ervan 
uitgaande, dat op het totaal van de beheersbudgetten 5% wordt gekort.

2. er wordt gesproken over uitstel van investeringen van 200.000,-. Om welke investeringen gaat het, en met welke 
argumentatie?

Antwoord
Het betreft de volgende investeringen:



3. Is de pensioenvoorziening voormalig bestuurders al opgenomen in de begroting? Zo nee, waarom niet en om welk 
bedrag gaat het bij benadering? 

Antwoord
De hiervoor beschikbare bedragen van de voormalige gemeenten zijn in de begroting opgenomen. Momenteel zijn 
wij echter nog bezig met nader onderzoek naar lopende en toekomstige verplichtingen en de voorzieningen die 
daar tegenover staan.

4. Is de ontstane boventalligheid personeel al opgenomen in de begroting. Zo nee (lijkt me niet aangezien het 
plaatsingsproces net afgerond is), om welk bedrag gaat het?

Antwoord
In de begroting zijn de personeelslasten taakstellend opgenomen. Dit bedrag bestaat uit de som van de 
personeels lasten van de voormalige gemeenten. De gevolgen van de plaatsing kunnen wij op dit moment niet 
overzien, omdat de bedenkingenprocedure pas onlangs is afgerond.  

5. Er wordt gesproken van 750.000,- aan autonome ontwikkelingen. Zijn deze in de laatste maanden nog 
geactualiseerd en om welke specifieke budgetten gaat het? 

Antwoord
Het gaat om de volgende posten:



De bedragen zijn geactualiseerd.

Met vriendelijke groet,

Piet Ploeg
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